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INTRODUÇÃO

 Monsanto é uma das dezassete freguesias do concelho de Idanha-a-Nova. Situa-se na 

parte norte do território concelhio, distando 27 Km da sede do concelho e 25 Km da 

fronteira com Espanha [fig. 1]. Tem uma área de quase 18 hectares, na qual se destaca um 

monte com 758 metros de altitude que se eleva distintamente na campina. No sopé do 

monte e nas suas encostas, distribuem-se os vários lugares que formam a freguesia. O 

número de habitantes tem vindo a reduzir-se drasticamente, acompanhando o fenómeno de 

despovoamento que afeta o interior do país; atualmente, a freguesia conta somente com 

829 habitantes residentes. A parte antiga e sede da freguesia situa-se a meia encosta do 

monte, habitando ali menos de 100 pessoas, a maioria de idade avançada.

 Em 1938, a aldeia de Monsanto venceu o Concurso “A aldeia mais portuguesa de 

Portugal”, acontecimento deveras importante na institucionalização da prática folclórica no 

nosso país. O concurso das aldeias foi organizado pelo Secretariado da Propaganda 

Nacional (SPN), um dos organismos responsáveis pela política cultural do Estado Novo. 

Depois de vencer o concurso, Monsanto passou a ter um percurso singular na história de 

Portugal. Ao ganhar o direito de exibir o prémio simbólico “Galo de Prata”, continuou nas 

páginas dos jornais, marcou presença na rádio, no cinema e passou a ser visitada por 

turistas à procura da “tradição”. Monsanto converteu-se na “Aldeia mais portuguesa de 

Portugal” e assim permaneceu. Monsanto transformou-se num lugar especial da nação 

devido também aos discursos das elites políticas e culturais. 

 O estudo de diversos processos de utilização do popular é enquadrado por um 

conceito de folclorização que é aqui entendido nos seguintes termos:

 O processo de construção e de institucionalização de práticas performativas, tidas por tradicionais, 

constituídas por fragmentos retirados da cultura popular, em regra, rural. O objectivo é representar a tradição 
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duma localidade, duma região ou da nação.  Fenómeno cultural da modernidade, a folclorização conduziu à 
mobilização e integração das populações rurais na nação.1

 O meu interesse pelo estudo do demótico em Monsanto, pela institucionalização de 

práticas performativas, pela representação e invenção da tradição começou há muitos anos, 

no meio académico, quando se discutiu o Concurso do Galo de Prata como instrumento 

ideológico e de exercício de poder usado pelo Estado Novo na criação de um país irreal. A 

partir de 2001, o contacto direto com os espaços e os tempos de Monsanto, com as pessoas 

e as práticas quotidianas aguçou o meu interesse em compreender determinados fenómenos 

da esfera do folclore. Mais tarde, no contexto de preparação desta tese, comecei uma 

recolha e análise sistemáticas de informação. 

 Embora este seja o primeiro trabalho com o escopo de tratar com profundidade 

diversas matérias que importam ao folclore musical de Monsanto, alguns textos produzidos 

sobretudo a partir da década de 1980 tratam com acuidade questões extremamente 

relevantes. Joaquim Pais de Brito abordou com perspicácia o Concurso “A aldeia mais 

Portuguesa de Portugal” num colóquio sobre o fascismo em Portugal.2 Num artigo sobre 

mudança musical, que se centra na Festa do Castelo de Monsanto, João Soeiro de 

Carvalho e Maria de São José Ferraz de Oliveira discutem temas fundamentais sobre 

práticas performativas à volta da festividade monsantina.3  Uma panorâmica geral, bem 

explicada, do Concurso das aldeias foi produzida por Pedro Félix em 2003.4 Vera Marques 

Alves enquadra com novos dados e com uma análise particularmente bem elaborada o 

2

1  Salwa El-Shawan Castelo-Branco e Jorge Freitas Branco, “Folclorização,” in Enciclopédia da Música 
Portuguesa, dir. Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Lisboa: Círculo de Leitores, 2010), C-L: 508.
2  Joaquim Pais de Brito, “O estado Novo e ‘A aldeia mais portuguesa de Portugal’,” in O Fascismo em 
Portugal.  Actas do Colóquio realizado na Faculdade de Letras de Lisboa em Março de 1980 (Lisboa: A 
Regra do Jogo, 1982), 511-532.
3  João Soeiro de Carvalho, e Maria de São José Ferraz de Oliveira, “Monsanto: Uma Tradição Musical em 
Mudança?,” Boletim da Associação Portuguesa de Educação Musical 52 (Janeiro/março 1987): 20-25.
4 Pedro Félix, “O Concurso ‘A aldeia mais portuguesa de Portugal’ (1938),” in Vozes do  Povo, orgs. Salwa 
El-Shawan Castelo-Branco e Jorge Freitas Branco (Oeiras: Celta Editora, 2003), 207-232.



Concurso “A aldeia mais Portuguesa de Portugal” na ação do organismo responsável pela 

política folclorista do Estado Novo.5  Ana Cristina Brissos oferece-nos um texto sobre a 

atividade de António Joyce, colocando no devido plano o trabalho de Joyce em relação ao 

Concurso e o seu papel fundamental no desfecho deste evento.6 O adufe e a sua ligação 

com aspetos da vida quotidiana e da religião, e as recentes utilizações fora da prática 

tradicional são assuntos centrais num artigo de Judith Cohen, que resultou de trabalho de 

campo empreendido em Espanha e Portugal.7

 O trabalho de campo que levei a cabo regularmente desde 2006 em Monsanto e 

cercanias permitiu a recolha dos dados mais valiosos para a concretização deste trabalho. 

Refiro-me não só à realização de inúmeras entrevistas, mas também às conversas mais 

informais, à observação de práticas expressivas no seio de rituais comunitários, à 

observação de performances de indivíduos e dos agrupamentos de Monsanto formalmente 

constituídos. Registei em suporte audio e audiovisual a maior parte das entrevistas, a 

execução musical de algumas mulheres e o desempenho dos grupos em diversos contextos 

performativos. Quatro mulheres de Monsanto são citadas inúmeras vezes ao longo deste 

trabalho, porque comigo partilharam o seu saber: Irene Gregório (que já fez parte do 

RFM), Adriana Azinheiro, elemento do Rancho Folclórico de Monsanto, Amélia Fonseca e 

Laura Pedro, membros do agrupamento Adufeiras de Monsanto. O processo de construção 

de adufes foi minuciosamente explorado, tendo sido registadas audiovisualmente todas as 

fases da criação dos instrumentos.

 Para a análise de dados preexistentes, foram muito frutuosos os registos audiovisuais 

que se encontram nos arquivos das televisões portuguesas. Quase todas as restantes fontes 

3

5  Vera Marques Alves, “’Camponeses Estetas’ no Estado Novo: Arte popular e nação na Política Folclorista 
do Secretariado da Propaganda Nacional,” (Tese de doutoramento, ISCTE, 2007).
6 Ana Cristina Brissos, “António Joyce  (1888-1964) em dois tempos ideológicos,” in Vozes do Povo, orgs. 
Salwa El-Shawan Castelo-Branco e Jorge Freitas Branco (Oeiras: Celta Editora, 2003), 427-439.
7  Judith R. Cohen, “This Drum I Play: Women and Square frame Drums in Portugal and Spain,” 
Ethnomusicology Forum 17: 1 (2008): 95-124.



primárias foram encontradas na Biblioteca Nacional e na Biblioteca Municipal de Castelo 

Branco.

 A citação dos jornais nas notas de rodapé obedece à seguinte ordem: nome do jornal 

seguido da data de publicação. Os programas de televisivão seguem lógica semelhante, 

aparecendo o nome do canal de televisão, o nome do programa e a data de emissão 

pública. Em relação às entrevistas, dá-se sempre o nome do entrevistado, o local e a data 

de realização; quando não se indica o nome do entrevistador, o que acontece em quase 

todas as entrevistas, isso significa que foram conduzidas por mim.

 Como produto direto do meu interesse pelas tradições de Monsanto, o propósito 

desta tese é apresentar um estudo abrangente sobre algumas práticas musicais, sobre 

determinados rituais da comunidade e sobre as instituições folclóricas fundamentais na 

vida daquela aldeia. Este objectivo é conseguido através do estudo de muitos documentos 

sobre as “tradições” de Monsanto, da análise das notícias e crónicas publicadas em 

periódicos de alcance nacional e regional, da avaliação dos registos audiovisuais que se 

encontraram em diversos arquivos e do contacto com as pessoas ao longo de muito tempo 

(observando as suas expressões musicais, a sua vivência dos rituais, as suas narrativas 

sobre a própria prática e a dos outros).

 O primeiro capítulo ocupa-se, em pormenor, da participação de Monsanto no 

Concurso “A Aldeia mais Portuguesa de Portugal”: os monsantinos prepararam-se para o 

certame, exibiram a aldeia, as suas tradições e venceram o Concurso. Vou demonstrar 

como em todo o processo Monsanto teve a ajuda imprescindível de alguns eruditos locais. 

Vamos ver também como Monsanto serviu a ideologia do Estado Novo, situação que 

poderá ter levado o SPN a não gastar energias na organização de nova edição do concurso 

como estava prometido no seu regulamento. Ao prémio simbólico Galo de Prata 

correspondeu realmente o patrocínio do SPN para a realização de obras que implicassem o 
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progresso da povoação? Da memória do concurso vou exemplificar algumas manifestações 

que foram emergindo ao longo do tempo.

 O segundo capítulo, “A construção do cancioneiro de Monsanto”, procura, em 

primeiro lugar, deixar evidente que a compreensão do que genericamente se poderá 

designar por Cancioneiro de Monsanto implica um retorno ao Concurso do Galo de Prata: 

António Joyce transcreveu algumas cantigas de Monsanto e escreveu sobre elas no 

relatório provincial para o SPN; nas exibições de Monsanto aos júris, escutaram-se 

canções; e Sales Viana edificou o seu Cancioneiro Monsantino também como uma das 

consequências da sua participação ativa no Concurso. Este capítulo faz uma exposição 

sobre os indivíduos que se deslocaram a Monsanto para fazerem recolhas e aponta as 

publicações que contribuíram para a criação de um cancioneiro de Monsanto. Traço 

também uma panorâmica dos registos sonoros que a partir da década de 1950 começaram a 

ser feitos para fins culturais e comerciais. Na última parte, é feito o cotejo de variantes de 

algumas cantigas monsantinas que foram publicadas desde o concurso, tendo como termo 

de partida uma das versões que coligi em Monsanto.

 Não se poderia intentar compreender as práticas musicais monsantinas sem estudar 

atentamente o adufe, instrumento indissociável de muitas cantigas e privilégio da mulher. 

Deste modo, o terceiro capítulo é dedicado ao adufe, principalmente no que diz respeito à 

sua construção, à escolha dos adufes pelas adufeiras de Monsanto e à sua prática 

performativa. O capítulo começa com alguns apontamentos históricos, mormente com 

referência a Portugal; e são apresentadas algumas ideias sobre a origem do adufe 

difundidas atualmente por diversos agentes. Aflora-se também a utilização do adufe como 

elemento simbólico. A construção do adufe é explicada minuciosamente a partir de três 

oficinas. No sub-capítulo dedicado à execução do adufe, colocam-se em confronto alguns 

pontos de vista sobre a aprendizagem e execução do instrumento. A secção dedicada às 
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técnicas para tocar o adufe avalia o que concerne aos modos de segurar, percutir e 

movimentar o instrumento. Na parte final do capítulo, explicam-se os padrões rítmicos 

(ostinatos) que são realizados no adufe para acompanhar as cantigas.   

 No capítulo 4, “A Festa do Castelo na tradição de Monsanto”, apresento, em 

primeiro lugar, alguns dados históricos para a compreensão das várias facetas desta 

festividade tão importante para os monsantinos. Esta Festa, que tem um ritual no dia 3 de 

maio e outras expressões populares no domingo seguinte, foi uma das principais cenas 

representadas na altura do Concurso de 1938. Os aspetos principais da Festa do Castelo na 

atualidade são analisados sobretudo a partir das realizações dos anos de 2008 e 2011. Este 

capítulo faz também uma breve análise da interpretação de algumas canções executadas no 

ritual do dia 3 de maio e aponta alguns pormenores na execução das canções nos anos de 

2008 e 2011.

 O exame do Rancho Folclórico de Monsanto feito no capítulo 5 transcende a época 

presente. Vou tentar também fazer, mesmo com pouca informação disponível, parte da 

história do RFM. Assim, voltamos de novo à época do Concurso do Galo de Prata para 

apreender a importância da deslocação de um rancho de monsantinos a Lisboa e a sua 

atuação no Teatro Nacional na origem de uma futura instituição folclórica. Sobre o RFM 

de hoje estudam-se a sua organização, repertório e alguns contextos de representação do 

folclore.

 O capítulo 6 é dedicado às Adufeiras de Monsanto, agrupamento que atuou pela 

primeira vez em 1997. Procuro estabelecer a sua proveniência, o seu percurso e mostrar 

qual a missão que o agrupamento assume. São analisados alguns aspetos particulares do 

desempenho do grupo, desde os ensaios à atuação em palco. A quarta parte deste capítulo 

centra-se nalguns elementos que fazem a essência deste agrupamento, nomeadamente a 

atração por palcos prestigiantes e a sua ligação com a cultura musical urbana.
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 O último capítulo faz algumas propostas de aplicações didácticas do património de 

tradição oral monsantino. Tenho como ponto de partida uma realidade e um pressuposto: 

em primeiro lugar tenho em conta as características da população de Monsanto; e parto do 

princípio de que a divulgação do património é uma das formas mais eficazes de o divulgar.
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CAPÍTULO I

Monsanto no Concurso “A Aldeia mais Portuguesa de Portugal”

 Em 1938, o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) organizou o concurso “A 

aldeia mais portuguesa de Portugal” para exibir cá dentro e lá fora as tradições populares 

do país. Alguns povoados das regiões administrativas de Portugal continental foram 

seleccionados e procedeu-se à encenação do seu “folclore”.

As estruturas políticas locais indicaram Monsanto para participar no concurso, o 

júri provincial elegeu-a como uma das duas aldeias representantes da província da Beira 

Baixa, o júri nacional visitou-a e deu-lhe a vitória.

 Neste capítulo não se vão traçar os contornos globais do concurso, que foi 

considerado, por alguns cronistas da altura, uma iniciativa notável do organismo dirigido 

por António Ferro, ou, nas palavras de Paulo da Costa, no Diário da Manhã, “um dos mais 

brilhantes, úteis e oportunos empreendimentos do Estado Novo”.8 Vamos seguir a aldeia de 

Monsanto no percurso que a levou a receber o troféu simbólico, o Galo de Prata, e vamos 

estabelecer as bases do processo de folclorização que nasceu com um dos acontecimentos 

que mais marcou, no século XX, esta terra da raia.

1.  O Concurso do Galo de Prata

 Aos críticos da sua iniciativa, António Ferro respondia que a colocação em prática 

da sua ideia, “inédita não só em Portugal como noutras partes”, tinha implicado uma 

“peregrinação” através do país, para assim se revelar o seu verdadeiro valor.9 

8

8 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
9 Diário de Notícias, 17 outubro, 1938.



 A realização deste certame implicou a participação de uma série de instituições e de 

pessoas, funcionou em rede, e contava, à partida, com a boa vontade das organizações 

políticas locais, das aldeias e das pessoas.10

 Os principais jornais nacionais não só foram dando conta do que se passava mas 

também participaram no concurso; como se verá a propósito da participação de Monsanto, 

o concurso também aconteceu nos jornais.

1.1 Quadro político e ideológico

 Em 1932, António de Oliveira Salazar foi nomeado Presidente do Conselho e em 

Abril do ano seguinte é publicada oficialmente uma nova Constituição. Termina o período 

da Ditadura Militar e inicia-se um período ditatorial (que duraria até 1974), a que o próprio 

Salazar chamou de Estado Novo. Em traços gerais, este novo regime caracteriza-se pela 

negação do direito à constituição de partidos, pelo corporativismo económico, por uma 

política nacionalista e colonialista, pela censura dos meios de comunicação social, pela 

utilização de milícias e de uma polícia política para defesa do regime e por uma ideologia 

conservadora, apoiada na Igreja católica, em que são sublinhados conceitos como Deus, 

Pátria, família, autoridade, moralidade e austeridade.

 No mesmo ano em que é promulgada a nova Constituição, é dado a conhecer por 

decreto e em cerimónia o organismo responsável pela política cultural do governo. O 

Secretariado da Propaganda Nacional, órgão dependente do Conselho da Presidência, é 

chefiado por António Ferro (1895-1956), que leva à prática o que ele próprio intitulava 

como “Politica do espírito”. A cultura como instrumento de propaganda está na base do 

programa cultural do Estado; queria-se, afinal, mostrar um Portugal novo, e o próprio texto 
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introdutório do Decreto-lei explicita essa necessidade, afirmando que “todos os países 

novos ou renascentes têm sentido a necessidade de organizar e centralizar a propaganda 

interna e externa da sua actividade”.11  Pretendia-se também uma harmonização entre a 

modernidade artística e a tradição, numa espécie de modernidade patriótica, procurando-se 

estabelecer uma cultura nacional. Numa síntese da “Politica do Espírito”, escreve Vera 

Marques Alves: 

 [...] Esta politica definia as grandes linhas do Estado para a cultura, tentando, por um lado, promover a 

criação de uma arte nacional e, por outro, fomentar as artes decorativas, ao empreender a chamada 
‘campanha do bom gosto’ através de concursos e exibições várias.  Tentava, assim, criar uma imagética que se 

constituísse em emblema de Portugal, procurando, simultaneamente, incutir os ideais estéticos e ideológicos 
do regime no quotidiano da população.12

 A acção do SPN não se reduzia portanto a apoiar a criação artística, tinha um 

programa sumamente mais ambicioso de transformação de Portugal do ponto de vista 

cultural e estético. Era na maneira de ser dos portugueses que se queria mexer, no seu 

modo de pensar e de agir.

 Nos primeiros tempos do SPN, destacam-se algumas actividades de propaganda, 

como os Prémios Literários, desde 1934 e as exposições de arte moderna, iniciadas em 

1935; e a oferta de espectáculos às classes economicamente mais desfavorecidas, com 

espectáculos realizados logo desde 1933. Em 1936, é criado o Teatro do Povo e em 1937 o 

Cinema Ambulante.13 

 De acordo com o diploma legal que o institui, o SPN vai ter, também, desde os 

anos 30, uma política agressiva virada para o exterior. A secção externa do SPN, entre 

outras coisas, deve difundir a arte e literatura portuguesas nos grandes centros, estabelecer 
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laços com escritores e jornalistas estrangeiros e “elucidar a opinião internacional sobre a 

nossa acção civilizadora”.14

 Se é certo que o diploma referido não menciona verbalmente acções no campo da 

etnografia, a partir de 1935, são notórias as actividades folcloristas encetadas pelo 

organismo de propaganda do Estado Novo, tendo também como objectivo atingir o 

estrangeiro. A primeira campanha é a visita de um conjunto de ilustres estrangeiros ao 

nosso pais, que além de visitarem museus e monumentos e de irem às festas de Lisboa, em 

Junho, passearam pelo Norte, onde contactaram com vários eventos folclóricos. Não 

deixando de constituir uma ação de propaganda de apoio ao chefe da nação, esta iniciativa 

tinha certamente como objectivo principal a promoção da propaganda nos países dos 

convidados, através da escrita de artigos de louvor e defesa do regime vigente em Portugal. 

Em Setembro do mesmo ano, é organizada a Exposição de Arte Popular Portuguesa, em 

Genebra, capital da Sociedade das Nações. Na sede do SPN, entre Junho e Outubro de 

1936, é montada a Exposição de Arte Popular. No ano seguinte, na Exposição 

Internacional de Paris, grande parte dos produtos de arte popular da exposição de 1936 são 

mostrados na “Sala da Arte Popular e do Artesanato”, uma das sete salas do pavilhão 

português.

 Os empreendimentos do SPN, sobretudo os que estavam focados nas classes mais 

pobres, faziam parte da cartilha do regime para a orientação do pensamento da sociedade 

para esse mesmo regime. São os anos em que o regime se está a consolidar e as mensagens 

levadas ao povo são divulgadas ao país pelos jornais. Quem se preocupa com os mais 

necessitados é o Estado Novo, pois, afinal, Salazar é um homem do povo. E também as 

iniciativas a partir da cultura popular criam discursos fazedores de ligações emocionais 
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entre o poder e o povo. Por ocasião da já citada Exposição de Arte Popular, apresentada na 

capital, António Ferro discursa assim:

 Em pleno desenvolvimento do Estado Novo Corporativo, amado e compreendido por esse povo, a 
realização desta exposição de arte popular, a primeira que se realiza em Portugal, torna-se altamente 

significativa e oportuna. É a expressão, por assim dizer, do nosso agradecimento ao povo pela sua 
colaboração na obra empreendida, simples homenagem ao seu esforço anónimo, à claridade dos seus olhos,  à 

pureza do seu coração.15

No decorrer do Concurso das Aldeias, a imprensa propagava “o alto sentido 

nacionalista, o indesmentível valor da iniciativa do S.P.N.”, numa critica expressa aos que 

desdenhavam do empreendimento e a quem aconselhavam “uma pequena peregrinação 

pelas extraordinárias terras da nossa terra”, para deste modo descobrirem coisas 

inesperadas.16 Mas a mesma iniciativa era apresentada como uma genuína preocupação do 

Estado Novo com o povo das aldeias. Na secção “Notas e Comentários” da revista 

Ocidente pode ler-se: 

 A iniciativa do S.P.N.  promovendo este curioso certamen é das que mais fundamente podem ecoar na 

alma simples do povo português,  ensinando-lhe, com nítida eloquência, que o Estado Novo se preocupa com 
a sua maneira de ser, suas características originais e sua fisionomia tradicional. […] Os enviados do Espírito 

novo rebuscam hoje pelos recantos mais discretos as virtudes ancestrais, os engenhos peculiares que deram 
carácter inconfundível aos nossos maiores.17

Durante a visita das crianças de Monsanto à capital, nos primeiros dias de 

Dezembro de 1938, a convite da Câmara Municipal, alguns homens do regime oferecem-

lhes lições onde são apresentados os grandes feitos do Estado Novo e sublinhada a 

amizade dos timoneiros do regime para com os portugueses. Na sede do SPN, Jaime Lopes 

Dias celebrou Salazar:
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 Explicou-lhes que se deve a Salazar,  para cujo busto ali patente chamou a atenção dos garotos, a ordem, a 

paz e a boa administração que o Pais actualmente gosa. Aqueles navios grandes que eles visitaram, também 
era obra desse grande português e do sr. General Carmona.

E quando todos ouviam atentamente a vozita de um dos pequenitos, débil em extensão mas forte em 
entusiasmo, gritou: – “Viva Salazar!”

E foi com esse mesmo brado, acrescido de “vivas” a Carmona, ao S.P.N. e a Monsanto, que o sr.  Dr. 
Jaime Lopes Dias terminou as suas singelas palavras.18

 No dia seguinte, foi a vez do ministro da educação, Carneiro Pacheco, falar aos 

“pequenitos de Monsanto”, e falou também da amizade:

Há um errozinho na vossa classificação: o vosso grande amigo, o vosso maior amigo, não sou eu, mas 
Cristo, o maior amigo de todos nós e cuja imagem se encontra já na vossa escola. Depois, Carmona e Salazar, 

que muito têm trabalhado para vós e para todos os portugueses. As escolas que se andam a construir a eles se 
devem. Eu também hei-de cooperar, porque também sou vosso amigo.19

1.2 A organização do concurso

 O regulamento do concurso “A aldeia mais portuguesa de Portugal” tem a data de 7 

de Fevereiro de 1938.20 Na sua introdução, são dadas justificações para a concretização de 

tão ambiciosa iniciativa. Em primeiro lugar, são citadas duas das competências que estão 

expressas no diploma que formalizou a criação do SPN: “Combater por todos os meios ao 

seu alcance a penetração no nosso País de quaisquer ideias perturbadoras e dissolventes da 

unidade e interêsse nacional”, e “organizar manifestações nacionais e festas públicas com 

intuito educativo ou de propaganda”. De seguida é apresentado o lado prático da aplicação 

de uma politica de defesa dos portugueses em relação a ideias externas, com a realização 

de iniciativas para “desenvolver nos portugueses o culto pela tradição, estimulando o 

regionalismo nacional”. Ainda segundo o preâmbulo do regulamento, esta estratégia é 
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“uma das melhores formas de opor uma barreira eficaz à ‘onda que cresce no mundo’ 

segundo a frase do sr. Presidente do Conselho”. A verdadeira justificação vem quando é 

dito que é preciso ir mais longe, mais do que fazer exposições de artefactos populares ou 

exibições esporádicas de desempenhos de folclore. No entanto, já na inauguração da 

Exposição de Arte Popular (1936), António Ferro toca em determinados aspetos que 

emergirão, mais tarde, na justificação para o concurso. A certo ponto do discurso, Ferro 

afirma:

 Outra lição ainda se pode tirar desta exposição tão espontânea e naturalmente florida: a distância que vai 

do povo simples, do povo que nasce na terra e morre na terra, criação – dir-se-ia – da sua própria arte, ao 
povo retórico, ao povo-discurso, falsamente povo, mascarado de povo. […] Para quê ensinar o povo a ser 

ganancioso, a querer mais, por vezes, do que precisa e deseja? Para quê ensinar o povo a ser infeliz?21 

E no regulamento do concurso, proclama-se:

 Há que interessar, nessa obra do renascimento folclórico e etnográfico nacional,  o povo das aldeias, os 

artistas anónimos que,  afeiçoando o barro, entoando cantigas ou, simplesmente, repudiando influências 

alheias e nocivas, logram manter, intactos, na sua pureza e graça, os costumes tradicionais da sua terra.22 

 O concurso “A aldeia mais portuguesa de Portugal” parecia encaixar num programa 

de ação delineado para o SPN pelo seu diretor. No discurso que proferiu na cerimónia de 

entrega dos Prémios Literários de 1938 e do Galo de Prata, na noite de 4 de fevereiro de 

1939, António Ferro explica cuidadosamente a génese do concurso. Depois dos 

empreendimentos, no que ao folclore dizia respeito, até então concretizados pelo SPN, 

faltava um avanço: 

 O necessário, o verdadeiramente belo seria transformar Portugal rústico numa constante exposição viva 

de arte popular. Os bonecos já não nos satisfaziam. Queríamos vê-los mexer, cantar, dançar. Foi então que 

nos acudiu esta ideia poética, aparentemente fantasista, da aldeia mais portuguesa de Portugal.23 
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 Aos que criticavam o concurso - porque viam nele somente um vulgar concurso de 

beleza, ou porque entendiam que todas as terras eram portuguesas, ou porque se poderia 

escolher a menos progressista -, António Ferro dizia, sempre que tinha possibilidade, que 

não tinham compreendido o verdadeiro sentido do projeto, que tinham feito uma 

interpretação leviana do conceito. O valor essencial do concurso é explicado como uma 

oportunidade magnífica de “mergulhar na terra portuguesa; de lhe arrancar alguns dos seus 

segredos, de encontrar, aqui e alem, escondidas entre as rochas, no alto das montanhas, ou 

no coração dos vales, as nascentes da raça”.24 No mesmo discurso, António Ferro chama a 

atenção para a importância de se discriminar Portugal, “pátria espiritual”, das nações 

materialistas coetâneas, tendo o SPN um papel fundamental nesse desiderato. E o concurso 

proporcionou então um momento marcante na materialização da Política do Espírito, 

atributo reclamado pelo organismo de propaganda do Estado Novo: a iniciativa “do Galo 

de Prata, deve considerar-se a apoteose do nosso esforço a favor do ressurgimento do 

folclore português, outro aspecto importante, fundamental da nossa politica do Espírito.” 

António Ferro glorifica o “povo”, conceito universal – que aparece nas narrativas sobre o 

concurso, a par de conceitos como tradição, popular e aldeia -, o autêntico autor da “poesia 

nacional”: 

 É que nós julgamos que a arte popular é a poesia do povo, tão bela, e mais espontânea certamente, do que 

a poesia dos poetas, poesia feita, laboriosamente feita por vezes. Uma pátria é espiritualmente grande não só 
pela alma dos seus santos e heróis, pelo génio dos seus artistas e poetas, como pela graça do seu povo. Vou 

mais longe ainda: o povo é, em Portugal,  como em toda a parte, o verdadeiro criador da poesia nacional, a 
sua fonte. Deixar secar a fonte é deixar secar, portanto, a nascente dessa poesia.25

 A transformação estética de Portugal, a conversão da vida dos camponeses numa 

exposição permanente de movimento, objetos e sons era um dos objetivos do concurso. A 
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arte do povo devia estar sempre pronta para ser apreciada pelos portugueses e pelos 

estrangeiros. Contudo, Ferro finda esta parte do seu discurso com uma preocupação 

relativamente à condição do homem do campo: “Não esquecer ainda que a arte popular é a 

única distracção e a única festa do povo das aldeias, a sua única evasão. Dever social, 

portanto, zelar pela sua conservação e desenvolvimento.”26 

A participação, na primeira linha, do povo das aldeias no concurso e a escolha de 

uma aldeia como a mais portuguesa dão a esta ação do SPN um significado muito diferente 

das exposições ou exibições de arte popular: há uma implicação social, pretende-se 

desencadear acontecimentos nas aldeias de Portugal. O primeiro concurso contribui 

decisivamente para Portugal se dar a conhecer e estabelece o paradigma das terras 

portuguesas. Luiz Chaves, membro do júri nacional, em entrevista ao Diário de Notícias, 

explica os propósitos do concurso e a importância da mediatização das razões da escolha 

da aldeia vencedora:

 Uma aldeia será a vencedora, entre tantas candidatas.  Pois bem! Proclamem-se publica e claramente as 

razões por que o é. Assim, as gentes de todas as outras, as que se apresentaram neste ano e as que se 
apresentarem no futuro, se reaportuguesem, bem, e no progresso da sua vida social e material não se 

esqueçam nunca de pensar, sentir e agir como gentes de Portugal em terra portuguesa. Duas grandes 
vantagens tem, por tudo isto,  o concurso: reconhecer Portugal dentro de Portugal, e estimular com brio 

português o desenvolvimento das nossas terras.27

 O primeiro ponto do regulamento do concurso procura estabelecer o essencial para 

a avaliação das aldeias, sem, contudo, oferecer critérios de avaliação claros que os júris 

pudessem aplicar. A primazia será dada às aldeias que, “em referência às tradições 

etnográficas e folclóricas das respectivas províncias”, demonstrassem “a maior resistência 

oferecida a decomposições e influências estranhas e o estado de conservação no mais 

elevado grau de pureza” numa série de elementos. A avaliação recairia sobre: “Habitação; 
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26 Ibid.
27 Diário de Notícias, 5 setembro, 1938.



mobiliário e alfaia doméstica; trajo; artes e indústrias populares; formas de comércio; 

meios de transporte (terrestres, marítimos e fluviais); poesia, contos, superstições, jogos, 

canto, música, coreografia, teatro, festas e outras usanças; fisionomia topográfica e 

panorâmica”. No segundo ponto do regulamento, determina-se que as aldeias concorrentes 

poderiam fabricar demonstrações especificamente para o concurso, mas não poderiam 

socorrer-se de “elementos estranhos ao seu meio étnico e à área administrativa da freguesia 

a que pertençam”. 

 A “Aldeia mais portuguesa de Portugal” receberia como prémio um Galo de Prata, 

que poderia ser colocado no campanário da Igreja da freguesia durante dois anos – estava 

previsto que o concurso se realizasse de dois em dois anos. Este prémio era o símbolo de 

um outro prémio, um “melhoramento de utilidade pública a realizar no local”, realizado até 

31 de Dezembro do ano em que decorre o concurso e identificado com uma placa. Se 

acontecesse que na edição seguinte da competição fosse premiada a mesma aldeia, o Galo 

de Prata ficaria em sua posse durante mais dois anos e a aldeia teria direito a novas obras 

públicas. O prémio simbólico seria entregue pelo director do SPN “aos elementos 

representativos” da aldeia, em cerimónia oportunamente agendada.

 Para colocar o concurso em andamento, as Juntas de Província deviam escolher 

duas aldeias da sua área administrativa que, de acordo com o ponto número um do 

regulamento, fossem boas candidatas.28 Para esta tarefa e para a realização de um relatório 

justificativo da escolha, era nomeado um júri composto por cinco individualidades: um 

etnógrafo e folclorista, um musicólogo, um director de museu regional, um representante 

da Comissão Municipal de Turismo e o presidente da Junta de Província (que intervinha 
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28  O território continental português estava dividido em onze províncias: Minho, Trás-os-Montes, Douro 
Litoral, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo, Estremadura, Alto Alentejo,  Baixo Alentejo e 
Algarve.



somente em caso de empate).29  Um relatório “circunstanciado” e uma ata assinada por 

todos os membros do júri tinham de ser enviados à Junta de Província. A imprensa local, 

por iniciativa das Juntas de Província, daria conta do resultado desta primeira fase. Até ao 

dia 30 de Maio, os documentos relativos às candidaturas teriam de ser enviados ao SPN.

 Um júri nacional, nomeado pelo SPN, apreciaria as candidaturas e até 30 de Julho 

faria a visita às aldeias concorrentes “para assistir publicamente à prova demonstrativa  das 

condições exigidas” no primeiro ponto do regulamento. Este júri seria constituído por três 

etnógrafos e folcloristas, um musicólogo, duas individualidades de reconhecido mérito nas 

“letras ou nas artes” e pelo director do Secretariado de propaganda Nacional (que interviria 

apenas em caso de empate). Num prazo de trinta dias após a visita a todas as aldeias 

candidatas, a decisão final seria comunicada à Junta de Província directamente interessada 

e divulgada publicamente através da imprensa.

 Vejamos o percurso que seguiu o Concurso das aldeias, do qual são apontadas as 

etapas gerais em contraponto com as datas relativas à participação de Monsanto. Entre os 

meses de março e maio, é divulgada pela imprensa a composição dos júris provinciais. Não 

foi possível apurar a data da nomeação do júri da província da Beira Baixa, que foi 

constituído por António Avelino Joyce (na qualidade de musicólogo), Eurico de Sales 
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29 Sobre os dois primeiros elementos, o regulamento especifica as qualidades que deveriam ter: “[...] Que se 
hajam distinguido pela sua especialização nesses assuntos ou pelos trabalhos que sobre os mesmos tenham 
publicado”.



Viana (como etnógrafo e folclorista), tenente Pires Antunes, Alberto Alves dos Santos 

Pacheco, Antero Carossa e Alexandre Veloso.30

 Pelo semanário A Beira Baixa, sabemos que pelo menos nove aldeias foram 

indicadas à Junta de Província pelas Câmaras Municipais. É provável que todas as aldeias 

tenham recebido a visita do júri provincial durante o mês de Maio. A povoação de 

Monsanto foi visitada no dia 10 de Maio.

 As datas fixadas pelo regulamento do concurso não são respeitadas, sobretudo 

porque as juntas provinciais não responderam ao SPN em tempo útil. Assim, a data de 

entrega do relatório é protelada pelo SPN até 30 de Junho, mas a 13 de Julho ainda são 

pedidos relatórios em falta. A 18 de Junho, o jornal A Beira Baixa já dá conta de quais são 

as aldeias mais portuguesas (da província da Beira Baixa), ou seja, as aldeias escolhidas 

pelo júri provincial: “No critério da Comissão que estudou algumas das nossas mais 

características aldeias, Monsanto e Paul são as aldeias mais portuguesas.. da Beira Baixa, 

sem desprimor para todas as outras...”31  E na mesma notícia, já se conjectura sobre uma 

provável descoberta no que à música diz respeito:

 O trabalho da comissão parece que algo de interessante apurou a, saber: – as cantigas populares da Beira 

Baixa são as mais formosas de Portugal.  Mas entenda-se: – as cantigas geradas no coração amoroso do povo 
da Beira, e não a sucata de importação que se canta por toda a parte.32
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30 A Beira Baixa,  23 julho, 1938. A notícia do jornal albicastrense transcreve parte do ofício que o delegado 
do SPN enviou ao presidente da Junta Provincial, no qual pede que este agradeça aos membros do júri 
provincial pelo empenho na elaboração do relatório; a mesma notícia dá conta das partes do relatório e dos 
seus autores, que são os referidos. José Ribeiro Cardoso deveria fazer parte por ser o presidente da Junta de 
Província, de acordo com o regulamento do concurso, mas poderá ter delegado funções. Não se encontrou 
qualquer evidência da presença do presidente da junta provincial nas aldeias aquando das visitas. Contudo, 
José Ribeiro Cardoso terá redigido o panfleto intitulado “Monsanto - - A aldeia mais portuguêsa”, com várias 
considerações históricas e elogios a Monsanto, que foi distribuído em Monsanto no dia 28 de Setembro e que 
foi citado por alguns jornalistas nas suas crónicas sobre a visita do júri nacional. Nas visitas do júri provincial 
às aldeias, relatadas pelo semanário A Beira Baixa,  quando é referido o nome dos elementos do júri, 
aparecem sempre António Joyce e Sales Viana; na visita a Monsanto, é também mencionado Santos Pacheco; 
na visita a Penha Garcia, além destes três nomes, é referido o tenente Pires Antunes; as aldeias Malpica do 
Tejo e Aranhas receberam Sales Viana, António Joyce e o tenente Pires Antunes. Ainda em relação ao júri, o 
Diário de Notícias de 16 de outubro fala de António Joyce como sendo o presidente do júri provincial.
31 A Beira Baixa, 18 junho, 1938. O título da notícia, “As aldeias mais portuguesas... da Beira Baixa”, parece 
sugerir - com a pontuação – uma ambição maior, o de serem as aldeias mais portuguesas de Portugal.
32 A Beira Baixa, 18 junho, 1938.



 A 16 de julho, segundo o periódico albicastrense, já o relatório da Junta Provincial 

da Beira Baixa tinha sido enviado para o SPN. À informação juntam-se elogios às aldeias 

de Monsanto e do Paúl e ao júri, exprimindo a certeza de que a “Beira Baixa vai ‘marcar’ 

um lugar de destaque, mercê de qualidades próprias e do esforço e comprovada 

competência da Comissão Provincial que elaborou os referidos relatórios”.33 O Relatório 

do Júri da Junta Provincial da Beira Baixa está dividido em seis grandes partes: depois de 

uma introdução, há duas secções, uma sobre a aldeia do Paúl, escrita por Alberto Alves dos 

Santos Pacheco e outra sobre a aldeia de Monsanto, redigida pelo tenente Pires Antunes; a 

parte mais extensa foi escrita por António Avelino Joyce e diz respeito às canções 

populares da Beira Baixa, embora se intitule “Acerca das canções populares de Monsanto e 

Paul”; Eurico de Sales Viana trata da indústria, habitação e traje; e a parte final, redigida 

por Alexandre Veloso e pelo tenente Pires Antunes, fala do comércio e transportes.34

No dia 30 de julho, terão chegado a Castelo Branco dois delegados do SPN, Tomaz 

de Melo e Francisco Lage, para fazerem visitas prévias a Monsanto e ao Paúl, preparando a 

vinda do júri nacional.35  Não é fácil descortinar de que modo os delegados do SPN 

preparavam a visita do júri nacional, nomeadamente à aldeia de Monsanto; na aldeia do 

Paúl, escutaram cantigas, apreciaram danças, passearam por alguns dos seus “típicos 

recantos”, e Tomaz Melo tirou muitas fotografias.36

 Das 22 aldeias que os jornais nacionais foram apresentando, entre junho e agosto, o 

SPN, a 16 de setembro, eliminou dez.37  O júri nacional, que tomou posse no dia 28 de 
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33 A Beira Baixa, 16 julho, 1938.
34  A secção sobre a aldeia de Monsanto, da responsabilidade do tenente Pires Antunes, ocupa-se da 
localização geográfica, da poesia popular, das lendas e tradições, das crendices e superstições, das rezas, dos 
termos e expressões locais, da Festa de Maio, e da nomenclatura popular de ruas, caminhos e sítios. 
35 A Beira Baixa, 30 julho, 1938. 
36 A Beira Baixa, 13 agosto, 1938.
37  As aldeias escolhidas para receber o júri nacional foram, segundo o itinerário estabelecido,  as seguintes: 
Azinhaga (Ribatejo), Almalaguês (Beira Litoral), Boassas (Douro Litoral), Vila Chã (Minho), Carrazedo de 
Bucos (Minho), São Julião de Cambra (Beira Alta), Manhouce (Beira Alta),  Paul (Beira Baixa), Monsanto 
(Beira Baixa), Peroguarda (Baixo Alentejo), Nossa Senhora da Orada (Alto Alentejo) e Alte (Algarve). 



agosto, foi formado pelos seguintes elementos: António Ferro (presidente, de acordo com o 

regulamento), Fernanda de Castro (mulher de Ferro e poetisa), Luís Chaves (conservador 

do Museu Etnológico e membro do júri provincial da Estremadura), Gustavo de Matos 

Sequeira (jornalista do Diário de Notícias), Armando Leça (musicólogo e membro do júri 

provincial do Douro Litoral), Manuel Cardoso Marta (jornalista) e Augusto Pinto. O júri 

foi acompanhado nas visitas por um grupo de cerca de 20 pessoas: pessoal técnico do SPN 

e jornalistas portugueses e estrangeiros. As visitas às aldeias decorreram entre 18 de 

Setembro e 5 de Outubro. O júri nacional e a comitiva que o acompanhava chegaram a 

Monsanto no dia 27 de Setembro, à noite, prolongando a sua estadia até ao fim do dia 

seguinte. 

 Ainda antes do júri se reunir para deliberar, alguns jornais começaram a divulgar 

nomes de aldeias vencedoras, de tal modo que o SPN teve necessidade de emitir um 

comunicado a dizer que o júri só se iria reunir no dia 7 de Outubro.38  O processo de 

escolha implicou eliminatórias: primeiramente foram seleccionadas seis aldeias e depois 

três (Paul, Carrazedo de Bucos e Monsanto), que ficaram em “primeiro e mesmo plano”.39 

No dia 10 de Outubro, o júri reuniu pela última vez (sem a presença de Armando Leça, que 

tinha deixado escrito o seu voto) e elegeu Monsanto como a aldeia mais portuguesa, que 

ficaria depositária do Galo de Prata até 1940.40 Neste mesmo dia, à noite, a notícia chegou 

a Monsanto e no dia seguinte, a imprensa nacional divulgou o resultado do 

concurso.41 
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38 A Voz, 5 outubro, 1938
39 A Voz, 9 outubro, 1938. O articulista mostra que a escolha da “aldeia mais portuguesa de Portugal” não foi 
tarefa fácil, não só pelas virtudes das terras mas também porque os elementos do júri argumentariam em 
favor de uma ou de outra.
40 A consulta de vários periódicos não deixa qualquer dúvida de que a decisão final foi tomada em reunião do 
dia 10 de Outubro. No entanto,  Pedro Félix refere que a última reunião aconteceu no dia 11; cf. Félix, “O 
Concurso ‘A aldeia mais portuguesa de Portugal’ (1938),” 222.
41 No dia 11 de outubro, diversos jornais (Diário da Manhã,  A Voz, Diário de Notícias e Novidades) colocam 
no subtítulo do artigo que noticia o resultado do concurso dizeres que apregoam o direito de Monsanto de 
guardar o Galo de Prata até 1940; por exemplo, o Diário da Manhã escreve: “[..] Ficará detentora do «Galo 
de Prata» até 1940.”



 O concurso estava quase a chegar ao seu termo e cada aldeia que havia participado 

no concurso tinha de seguir o seu percurso quotidiano normal. No caso de Monsanto foi 

bem diferente: afinal tinha vencido o concurso e ainda lhe faltava receber o galardão, em 

cerimónia, como ditava o regulamento do concurso. Até à grande festa, na capital, 

Monsanto protagonizou uma série de acontecimentos, uns com impacto local e outros com 

projeção nacional. No dia 4 de Fevereiro de 1939, no Teatro Nacional de D. Maria II, 

ocorreu o ritual de entrega dos Prémios Literários de 1938 e do Galo de Prata.

2.  Os espetáculos da vida de Monsanto

 Os monsantinos ter-se-ão empenhado, desde o primeiro momento, na preparação 

das suas demonstrações para os júris. A exposição perante o júri nacional foi 

cuidadosamente ensaiada, destacando-se neste processo os nomes de Sales Viana e António 

Joyce. E a exibição da vida do povo de Monsanto integrou de tal modo os visitantes que 

levou um jornalista a escrever: 

Sabem os senhores o que é hábito lançar sobre os cortejos festivos, como o da caravana da “Aldeia Mais 
Portuguesa”, para render-lhes homenagem?

 Mancheias de trigo,  simbólica afirmação de abundância e fé usada principalmente em casamentos e 
baptizados.42

 Um relatório pormenorizado e laudatório, elaborado pelo júri provincial, preparou 

o júri nacional para a visita a Monsanto e serviu também como fonte de informação para 

alguns periódicos que seguiram o concurso. No entanto, a propaganda desta aldeia já havia 

começado há pelo menos duas décadas, sobretudo pelas referências feitas por Jaime Lopes 

Dias.
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42 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.



2.1 A receção da iniciativa em Monsanto

 A primeira alusão ao concurso no jornal A Beira Baixa é de 23 de Abril de 1938, 

onde é posta em causa, por falta de fundamento, a indicação de duas aldeias do concelho 

de Castelo Branco.43  Todos os artigos escritos neste periódico a respeito do concurso 

revelam um grande interesse por parte de todos os agentes locais envolvidos. Fica a ideia 

de que as autoridades e as aldeias se interessaram vivamente pelo acontecimento.

 No periódico albicastrense, estalou uma pequena querela entre os correspondentes 

em Penha Garcia e Monsanto relativamente à exposição das qualidades das duas aldeias 

perante o júri provincial, atitude que denota rivalidades entre estas povoações, mas 

também o interesse em participar, da melhor maneira, no evento. O artigo do 

correspondente responsável por Penha Garcia, publicado já depois de as duas aldeias terem 

sido visitadas pelo júri provincial, começa deste modo:

 No penúltimo numero de A Beira Baixa o sr. Corresponde de Monsanto, com uma certa presunção, dizia 

que algumas freguesias do concelho, para serem premiadas,  organisaram cortejos folcloricos. O povo de 
Penha Garcia organisou esse cortejo, não com o intuito de ganhar prémios; mas sim para receber com brio e 

alegria os componentes ou delegados do Júri Provincial.44

 O artigo passa, de seguida, em revista as virtudes de Penha Garcia, sublinha que os 

dois povoados andam ligados “nas mesmas tradições, nos mesmos costumes, nas mesmas 

crenças e nas mesmas superstições”, vivem em paz e partilham ofertas de emprego. O 

articulista entende que Monsanto não será escolhida por causa dos melhoramentos que tem 

vindo a sofrer, mas poderia ascender a “sede de concelho de 3.ª classe ou 3.ª ordem”, 

situação que muito beneficiaria as freguesias agregadas à sua volta.45
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43 A Beira Baixa, 23 abril, 1938.
44 A Beira Baixa, 11 junho, 1938.
45 Ibid.



 A adesão à ideia do concurso pelas gentes de Monsanto parece ter sido imediata 

logo que o Presidente da Junta comunicou oficialmente que a aldeia tinha sido indicada 

para participar. Setenta anos depois do concurso, a viúva de um dos homens que participou 

activamente nos trabalhos de preparação recorda, deste modo, o envolvimento da aldeia no 

certame:

 E então o Presidente chamou o povo à atenção.[…].

 E falou duma janela. O povo aproximou-se e ele explicou, para todos trabalháramos para se ganhar o 
Galo de Prata.  E aí ... tudo trabalhou. Vinha a gente de todos os campos. Tudo para aqui, para vila,  tudo vinha 

a ensaiar-se.  Para aqui fazerem a demonstração do que era Monsanto. Até malharam o pão e fizeram essas 
coisas todas, esses serviços todos. Apanharam a azeitona... e fizeram, fez-se de tudo; cantou-se e bailou-se e 

foi assim.46

 No dia 10 de maio, algumas parcelas da vida de Monsanto foram oferecidas para 

apreciação a António Joyce, Santos Pacheco e Sales Viana. Segundo o jornal A Beira 

Baixa, a preparação terá ocorrido em dois tempos: num primeiro tempo, o tesoureiro da 

Junta de freguesia procedeu a um “extenso trabalho sobre costumes, lendas, tradições e 

indumentária”; numa segunda fase, foi seguido outro processo, desencadeado pelos jornais 

- mencionado acima pelo correspondente de Penha Garcia. Diz o correspondente em 

Monsanto: “Dois dias antes soube-se pelos jornais que outras freguesias tinham organisado 

cortejos folclóricos.”47 Foram, então, arranjados “em cortejo alguns grupos característicos 

da vida de Monsanto e com a boa vontade do povo conseguiu fazer uma coisa grandiosa”: 

desfilaram trajes típicos e trabalhadores agrícolas; viram-se cenas de ofícios do campo e de 

trabalho caseiro; passou o cortejo dos “Jantares do Divino Espírito Santo”; e um grande 

grupo de “raparigas – vidas novas com indumentária antiga – entoou o rimance ‘Lavrador 

da arada’ que a muitos bons velhotes – já lá vão tantos anos! – fez assomar uma lágrima 
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46 Maria da Luz Régio, entrevista, Monsanto, 14 abril, 1938.
47  A Beira Baixa, 21 maio, 1938. Se bem que esta informação não contenha, pelo menos explicitamente, 
qualquer crítica às organizações de outras aldeias, o correspondente de Penha Garcia não a leu com agrado.



rebelde”. Alguns recantos da aldeia receberam a visita do júri antes do almoço em casa do 

Presidente da Junta. Depois, foi a subida ao castelo, em que “alguns milhares” de 

monsantinos acompanharam o júri e os cântaros: bailou-se, cantou-se e lançaram-se os 

cântaros do cimo das muralhas. Na opinião do articulista, Monsanto foi capaz de glorificar 

a sua província: “Monsanto honrou n’esse dia, como sempre, a província a que se orgulha 

de pertencer.” Este dia terá permitido a Monsanto continuar no concurso; e, como se verá, 

tornou-se também na base do trabalho de aperfeiçoamento para a apresentação ao júri 

nacional, cerca de quatro meses mais tarde. 

 O mesmo correspondente do jornal A Beira Baixa em Monsanto, já depois da 

escolha de Monsanto e do Paúl para representarem a Beira Baixa, sumaria numa frase o 

acolhimento da iniciativa pelos monsantinos: “O espírito que anima e norteia Monsanto é 

só um: valorisar a Província de que faz parte.”48

2.2 A apresentação de Monsanto ao júri nacional

 Os títulos dos artigos de alguns periódicos que escreveram sobre a exibição da 

aldeia de Monsanto nos dias 27 e 28 de Setembro de 1938 chamam a atenção para o que 

consideram as características fundamentais da aldeia e da sua vida ou para a portentosa 

demonstração que decorreu nesses dias, ou dão à aldeia um lugar especial na nação.49
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48 A Beira Baixa, 9 Julho, 1938.
49 O Jornal de Notícias (5 outubro, 1938) tem por título: “Monsanto, altar da Pátria,  o Graal Português”. O 
Diário de Notícias (3 outubro, 1938) descreve o “banquete folclórico de Monsanto. O jornal O Comércio do 
Porto (4 outubro, 1938) escreve: “Monsanto, a aldeia de alma heróica: Monsanto na História de Portugal – 
De como se vence um inimigo forte – Sob o aspecto patriótico, Monsanto é a aldeia mais portuguesa de 
Portugal – Religião e patriotismo irmanados pelo povo – Uma aldeia edificada na rocha – De como se vive e 
trabalha em Monsanto – Trajos, canções e danças – Os monsantinos e o culto da Pátria”. O Diário da Manhã 
(4 outubro, 1938) tem o cabeçalho: “Monsanto: terra de lenda e glória – gente de forte querer e a que bem se 
quer. Um ‘invencivel castelo’ roqueiro, símbolo do valor da Raça. Coros de celestial harmonia e trajos de 
raro conjunto multiclor.” Este periódico, depois de uma introdução sobre o concurso, fala da historia e da 
“alma da gente monsantina” e depois, descreve a “exibição [que] foi um extraordinário espectáculo de fé, 
racismo e sabor popular”.



Estes jornais, de alcance nacional, veiculam os conceitos e a imagem global da aldeia 

que o poder político queria levar à nação. Os artigos dos jornais descrevem a paisagem 

natural e humanizada, os elementos etnográficos e dizem como são as pessoas. Não se 

limitam a descrever a apresentação preparada pelos monsantinos para o júri nacional e para 

a restante comitiva, mas dão também uma definição de povo que se queria para a nação. 

Quando se entra em Monsanto, o granito está sempre presente, levando o correspondente 

do Jornal de Notícias a declarar: “Por tudo e em tudo, dominando, imperando – a rocha 

dura, a rocha eterna, inconsumivel pelo tempo.”50 O aldeão comunga da pureza da pedra e 

revela-se elemento de unidade, de força comunitária, com um temperamento 

inconfundível, como os rochedos que emergem do solo e que impressionam e dominam o 

meio. Veja-se a sensação causada pela natureza envolvente no enviado do Diário da 

Manhã, que transcreve também a impressão deixada em André Villeboeuf: 

 Nesta terra, onde os rochedos abruptamente irrompem do solo granítico, onde a pedra é a moldura natural 

das coisas e das almas, que parecem nela telhadas, há uma consciência profunda,  admirável, da unidade, da 
força colectiva e da confiança e orgulho próprios. [...]

 [Villeboeuf] sentiu também, apesar de estrangeiro,  a força espiritual do povo de Monsanto “que se vê 
logo – disse - possuir a consciência do que são, pelo fluido que dimana do olhar calmo e pelo porte franco e 

altivo ao mesmo tempo”. A defenição é perfeita,  exacta e tanto assim na própria hospitalidade encantadora, 
única, dos habitantes, transparece como que a certeza na admiração estranha e o propósito de mostrar que a 

terra natal é farta e generosa.51

 Monsanto destaca-se, ao longe, na paisagem, porque se ergue sobre um monte, 

coroado por um castelo. Da povoação, a meia encosta, ou do cimo das muralhas, o olhar 

abrange uma extensa área da raia portuguesa e espanhola. Os rochedos gigantescos, os 

monumentos, as casas e a paisagem que se avista apresentam-se ao júri. O mesmo 

aconteceu, provavelmente, com o folheto escrito pelo presidente da Junta de Província, em 

26

50 Jornal de Notícias, 5 outubro, 1938. Segundo o jornalista, foi a impressão causada por esta visão que levou 
Cardoso Marta, membro do júri, a improvisar a quadra: Nunca se sabe,  em Monsanto, / (que as águias roçam 
com a asa) / se a casa nasce da rocha / se a rocha nasce da casa.
51 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.



que é exaltado o papel de Monsanto na história de Portugal.52  Mas o quotidiano teve de 

sofrer uma reconstituição: afinal era preciso condensar em dia e meio todo o ciclo anual da 

vida religiosa e profana do povo de Monsanto. São encenados quadros da vida aldeã com o 

fim de serem contemplados pelos avaliadores do concurso e por aqueles que do 

empreendimento do SPN deviam esclarecer o resto dos portugueses e pelos estrangeiros 

estrategicamente convidados para anunciar lá fora o país representado pelo poder. 

Apresenta-se uma religiosidade profunda; mostra-se um povo trabalhador, arraigado a 

práticas tradicionais; espantam-se os visitantes com cânticos e danças e sobretudo com a 

recriação da Festa do Castelo.

 O enviado do Diário de Notícias inicia a sua crónica sobre a apresentação de 

Monsanto mostrando o assombro causado pelo “banquete folclórico”, coisa inédita 

naquelas andanças pelas aldeias de Portugal:

Monsanto foi um festim folclórico, um banquete pantagruélico de côr e de som, como até hoje,  nestas 
viagens,  não se nos tinha por nenhures oferecido. Corridas horas e corridas muitas léguas, tudo o que por lá 

se observou e encheu de encanto e de espanto os olhos e os corações da gente ainda tumultua e se baralha por 
forma a não ser facil destrinçar e dar relevo especial a tal ou tal episodio ou quadro pitoresco. O júri do 

concurso da “Aldeia mais portuguesa de Portugal” está, neste momento e como nós, completamente 
congestionado e embriagado. E maravilhado.53

 O séquito chegou a Monsanto no dia 27 de setembro, já noite escura, e foi 

surpreendido por um sem número de monsantinos, que lhe fez uma calorosa recepção.54 A 

atmosfera descrita por um cronista é a da manifestação de uma grande alegria por causa da 

chegada da comitiva:
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52 José Ribeiro Cardoso, Monsanto - - A aldeia mais Portuguêsa (s.l.: s.e., 1938). Ver nota 30, p. 19.
53 Diário de Notícias, 3 outubro, 1938.
54 Na descrição da vida de Monsanto, os jornalistas não são coincidentes. As discrepâncias talvez se possam 
justificar com o facto de os jornalistas não terem tido, provavelmente, uma apreensão dos acontecimentos ao 
mesmo tempo e dos mesmos sítios. Alguns episódios do espectáculo de Monsanto, descritos ou apontados 
pelos periódicos, não obedecem necessariamente à sequência exata que tiveram; de facto, em determinados 
casos, as referências encontradas nos diversos periódicos consultados não são absolutamente coincidentes. 
De qualquer maneira, esta situação não cria obstáculos na visualização e compreensão das cenas 
antecipadamente ensaiadas. O ponto de partida para a notícia e descrição das cenas que foram objecto de 
admiração é o artigo do Diário de Notícias já que o seu jornalista Gustavo de Matos Sequeira era membro do 
júri.



 Mas o povo monsantino,  sempre apegado à tradição, apareceu na encosta com grossos fogachos, luzes 
muito vivas, a alumiar os caminhantes, talvez na persuação de que alumiavam o caminho a velhos guerreiros 

que, de couraça e lança, fôssem a caminho do velho castelo… Pela encosta, postava-se o povo, as duas mil e 
tal almas de Monsanto. Palmas, aclamações, gritos de entusiasmo.55

 O jornalista de O Primeiro de Janeiro, desde o momento em que avista Monsanto e 

na descrição da chegada, caracteriza o povo daquela terra:

Alcançando o limite da povoação, há gente empunhando fachos, cuja chama viva, parece querer subir 

mais alto do que as muralhas do escavacado  que fica lá no cimo.
Entra-se no coração da aldeia montanhosa, e a boa gente deste Monte Santo, segurando lampeões de luz 

bruxuleante, guia-nos carinhosamente por este mar infindável de rochas que foram testemunho de proezas 
épicas que a história regista.

Passa-se por uma das “portas” da aldeia,  [...] e trombeteiros, como outrora se fazia, anunciam a entrada 
do visitante [...].56

 O enviado do Diário de Notícias descreve dramaticamente a luz e o silêncio que 

ladeavam a rua por onde subia o cortejo, depois de passarem a porta antiga:

Por entre alas de povo silencioso, cada pessoa erguendo uma luzinha votiva em suas mãos, sem se 
mover, sem pestanejar, sem quasi respirar sequer – frisos de estatuas; cem, duzentas, mil estatuas petrificadas 

no meio daquele semi-clarão tumular de fogos-fatuos.57

 Dum recanto, “um coro magnífico, impressionantemente belo na pureza da vozes” 

fez soar a canção das Janeiras, a quatro vozes. A calcular pelo artigo do Diário da Manhã, 

este primeiro quadro terá causado grande impacto: “Espectáculo inesquecível, de estranha 

grandeza! Nada de expansões, nada de ‘vivório’ e o cenário grave, heróico das rochas e das 

muralhas.”58 Outro jornalista faz a apreciação deste  momento com as seguintes palavras: 

“E surgiu o primeiro espectáculo, belo, edificante, de regalar os olhos e o coração: o coro 

das ‘Janeiras’, canção de velhos tempos, com sabor triste mas a exaltar data festiva.”59 
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55 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938.
56 O Primeiro de Janeiro, 4 outubro, 1938.
57 Diário de Notícias, 3 outubro, 1938.
58 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
59 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938.



Encadeou, de seguida, a Procissão do Enterro do Senhor, destacando-se o cântico da 

Verónica e o percutir da matraca. Depois, foi a cena natalícia do Madeiro, à volta do qual, 

depois de aceso, se fez grande festa, que continuou e se ampliou com os grupos que foram 

aparecendo a tocar adufes, a cantar e a dançar. Já muito tarde, ainda se ouviu a 

Encomendação das Almas, ritual sinónimo de grande religiosidade.

 O espectáculo do dia 28 de Setembro foi encenado com esmero, pois era preciso 

mostrar uma terra em movimento, mais ou menos a vida de um ano, onde se 

harmonizavam as actividades do trabalho, do descanso, da grande religiosidade, do amor à 

tradição. O tempo real parou, porque era necessário apresentar um povo contente, 

trabalhador, que sabe receber bem, temente a Deus e amante da sua pátria. Com este 

intento, foi concebido um espectáculo de som, cor e movimento, num palco natural. E 

muito cedo começou este dia especial na história daquela terra:

 Manhã alta [...] deparou-se-nos então o estardalhaço,  e a policromia, e a polifonia do mais opulento 

espectáculo popular que se possa conceber.  Não havia refrega daquela terra, entre a cenografia dos penhascos 
que a vestem e do antigo castro, sua coroa de beleza e de gloria,  que não fosse uma lindíssima, sugestiva 

aguarela. E nenhum canto donde não ascendesse trechos duma enorme sinfonia litúrgica e pagã.60

 O enviado do jornal O Comércio do Porto, depois de escutar lendas e outras 

crendices populares, de visitar algumas casas, de observar trajos tradicionais e trabalhos 

domésticos, e depois de fazer algumas considerações sobre a vida comercial e sobre os 

transportes em Monsanto, diz-nos:

 Foi com este aspecto, animada ainda por numerosos ranchos de rapazes e raparigas, toques de adufe por 

toda a aldeia, melodias e canções glorificadoras do trabalho e do heroísmo, que a aldeia de Monsanto 
apareceu aos olhos do júri encarregado de classificar a aldeia mais portuguesa de Portugal. À alvorada, 

ouviu-se o toque das trombetas de Penha Garcia, cujo som parecia vir do fundo dos séculos e o eco fosse a 
espalhar-se de serra em serra, de vale em vale, a dizer que Portugal vive e que em muita parte da terra 

portuguesa também está muito vivo o amor pátrio...61
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60 Diário de Notícias, 3 outubro, 1938.
61 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938. O jornal A voz (9 outubro, 1938) refere que as trombetas de Penha 
Garcia haviam anunciado, no dia anterior, a chegada dos visitantes.



 A opulenta “prova” que a aldeia de Monsanto tinha concebido para este dia resultou 

na reconstituição de muitos fragmentos da vida da aldeia: personagens em movimento – 

pastores, moleiros, carvoeiros, carquejeiros, ceifeiras, gadanheiros, vindimadores, 

caçadores, raparigas a caminho da fonte, mulheres do forno e feirantes; cenas do trabalho 

do campo – transporte de lenha e mato, a apanha da azeitona, a malha, a descamisada do 

milho, a tosquia, as cenas da vindima e dos ceifeiros e gadanheiros; trabalhos caseiros – a 

moagem de cereais, o trabalho nos teares; cenas domésticas - as “mães”, as crianças, as 

rendilheiras, as mulheres dos adufes, os animais; cenas sociais - os namorados, o cortejo da 

“Irmandade da misericórdia”, a cena da “fonte do ferreiro”. Poderam ainda ver-se os 

cabreiros a tocar flauta, o pedreiro, o sapateiro, instrumentos musicais artesanais, a 

imagem de Nossa Senhora do Castelo, e as marafonas.

 Do entretenimento das gentes da aldeia sobressairam os jogos populares, entre os 

quais o “jogo do pão queimado”, o jogo da “barra”, o jogo dos “Castelos”, o jogo da 

“cavaca”. E foram feitos jogos de roda, como o “Manel Chané”, o “Troca-o-par”, a “moda 

do bailarico” e “Vai-te embora meu benzinho”, e coreografadas algumas danças, como a 

“moda de bailar”, a dança do fandango, e a dança das pulgas. Ouviram-se canções sacras, 

como a Canção dos Benditos, as Alvíssaras, Ó Divina Santa Cruz; e canções profanas, 

algumas associadas ao trabalho (a canção dos ceifeiros, da espadelada e do linho), a 

Canção do berço e a canção da “triste ceguinha” e os parabéns à noiva. Num ambiente 

quaresmal, representou-se a Encomendação das Almas.  

 As componentes do espectáculo da vida monsantina aparecem com eficácia aos 

olhos dos visitantes no sentido de lhes causar admiração permanente. O enviado de A Voz 

reflecte a certo ponto da sua crónica aquele objectivo. Depois de escutar a canção 

Marcelada, entoada por um grupo de jovens rendeiras sentadas nas escadas de uma casa 

com a varanda decorada com trepadeiras, fala do seu acolhimento da vida da aldeia: 
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Mas logo outras e outras surpresas se revelam em cada recanto da povoação, já a esta hora fervilhando 
num tumulto de actividade. São cenas enternecedoras da vida caseira e da vida campesina,  quadros rústicos 

de uma ingenuidade e simplicidade primitiva, que os olhos recebem com agrado, a alma sente com uma 
carícia e a lembrança como recordação a transmitir.62

 Dois rimances ficam célebres: D. Silvana e O Lavrador da Arada. O 

correspondente do Diário da Manhã ficou encantado com o “sabor popular” destas obras e 

com a interpretação que escutou:

Monsanto é terra de suaves “rimances” ingénuos e de lindos ranchos de cantores. As vozes das raparigas 
são dulcíssimas como a história dos seus cantares de lenda, heroísmo e amor.

“O lavrador da Arada” é uma coisa encantadora de ouvir e de ver,  pela melodia da musica, pelo colorido 
dos trajos e pela graça das mulheres que o interpretam.

Onde aprendeu aquela gente da aldeia a cantar com uma afinação e uma riqueza orquestral que 
envergonham qualquer orfeão dirigido por maestro?

Como se conservaram assim, de geração em geração,  ao longo das idades, tanta poesia, tanta beleza, tão 
maravilhosas coisas de Monsanto?!63

 Foram celebrados um casamento (sendo padrinhos António Ferro e Fernanda de 

Castro) e um baptizado, de que foram padrinhos Francisco Lage e sua esposa, Graça Lage.

 Deu-se a representação da ida para as romarias: “Num dado momento (a sinfonia 

continuava em crescendo) rasgaram a multidão os romeiros e romeiras da Senhora da 

Azenha, do Almortão e da Póvoa, e do Senhor do Calvário, quais deles os mais rumorosos 

e animados. Entontecia-se.”64  Cada grupo entoava a sua canção mais representativa; 

escutando-se, em relação à Senhora do Almortão, a “velha canção da Senhora do 

Almortão”.65

 A apoteose dos espectáculos da vida de Monsanto aconteceu com a recriação do 

ritual que, todos os anos, no dia 3 de Maio, as gentes daquela terra praticam, para recordar 
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63 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
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o feito heróico dos seus antepassados que valentemente venceram, segundo a lenda, os 

moiros que cercavam o castelo, lançando-lhes, do cimo das muralhas, uma vitela gorda de 

cereais para lhes mostrar que ainda estavam fartos de alimentos. A reconstituição parece ter 

sido grandiosa, impressionando os jornalistas que nela participaram. Este gesto elevado, 

perpetuado por “gente boa”, mostra claramente a religiosidade e patriotismo dos 

monsantinos:

 Toda a aldeia está cheia de coisas ingénuas e simples. Mas há um dia no ano – 3 de Maio – que o povo 

destina para erguer bem alto o seu amor patriótico. E vai, entre canções de sabor heróico, velhas de muitos 
séculos, que canta sentidamente, entrelaçando os dois grandes amores da gente boa de Portugal – a Religião e 

a Pátria – até ao velho castelo. Foi a uma reconstituição desse espectáculo que assistimos encantados.66

 Para outro jornalista, o momento “culminante da alegria e do encanto musical” 

acontece quando se sobe ao topo da aldeia, o castelo:

O espectáculo é, em verdade, digno de ver-se. Deslumbra. A maré alta de sons e de cores que alastrava 

pelas ruas e terreiros do povoado, sobe agora a encosta que leva lá ao alto onde vai realizar-se com todo o 
ritual marcado pela tradição, a cerimónia comemorativa daquele feito lendário que pôs fim ao cerco do 

castelo, apertado por guerreiros moiros. Então,  é que a folia sobe. Parece não terem fim os descantes e 
bailados, duma riqueza e beleza folclórica que impressiona e perturba.  Traduzem todos os sentimentos das 

gentes monsantinas em que o que tem feição mística se casa com o que é heróico e lhes vem da sua ancestral 
vida de epopeia.67

 De facto, o sagrado e o profano confundem-se, aparecendo também nota disso no 

Diário da Manhã, quando, ao descreverem-se os acontecimentos, se fala da “’festa da 

Divina Santa Cruz’ (ascensão ao castelo), marcha em modo frígio” e do “‘deitar do 

cantaro’, comemoração do cerco do castelo (Canção da Divina Santa Cruz); o ‘Arraial no 

castelo’, modas de ‘balhar’, jogos de roda e descantes; ‘descida do castelo pelos ‘penedos 

juntos’, marcha da marcelada”.68 
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 O espectáculo no castelo, para recriar um acto heróico que as gentes de Monsanto 

nunca esqueceram, impressionou deste modo o jornalista do Diário de Notícias: “E só 

depois, lá em cima (a sinfonia atingiu o seu maior esplendor!) foi o final grandioso do 

soberbo espectáculo. Misturam-se todas as cores e todos os sons, em delírio.”69  O pote 

florido, simbolizando a bezerra gorda de trigo, foi lançado da muralha, fazendo recordar o 

heroísmo daquela aldeia resistente como a pedra de que é feita. O arraial, no terreiro do 

castelo, foi um festival de sons e cores: realizaram-se jogos, cantou-se e dançou-se. E a 

festa deu azo à participação de folclore estranho à aldeia, como o Rancho de Malpica e os 

grupos da Dança das Virgens e da Dança dos Homens, que ter-se-ão destacado no interior 

das muralhas cheio de gente.70

 A descida do castelo, quando já descia a noite, foi acompanhada com a canção da 

Marcelada, com o rimance da “Pastorinha” e com o “magnífico coral de despedida”. A 

propósito dos cantares, o cronista de O Comércio do Porto escreve: “Canções alegres, 

dolentes, religiosas ou patrióticas, tudo canta este bom povo de Monsanto.”71

 A demonstração só terminou quando o júri se foi embora: “Na despedida, houve 

risos e lágrimas, alegria e tristeza, que de tudo se compõe a boa alma da gente 

monsantina.”
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69 Diário de Notícias, 3 outubro, 1938.
70 O Rancho de Malpica, proveniente da aldeia de Malpica do Tejo, e os grupos da Dança das Virgens e da 
Dança dos Homens, da aldeia da Lousa, eram elementos estranhos à aldeia de Monsanto. Malpica do Tejo e 
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tinham participado na Festa do Castelo, mas é pouco provável que isso acontecesse, desde logo, pelas 
distancias das aldeias em causa. Por outro lado, é pouco provável que as Danças da Lousa, por causa das suas 
peculiaridades, fossem apresentadas fora da sua aldeia. A presença destes grupos talvez se justifique somente 
no quadro da encenação da Festa do Castelo para apresentar ao júri nacional.
71 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938.



2.3 O trabalho de eruditos locais

 Os nomes que se destacam são Jaime Lopes Dias, Eurico de Sales Viana e António 

Avelino Joyce. Na secção sobre o relatório da Junta provincial, também se refere Santos 

Pacheco e Pires Antunes; o primeiro pelo facto de colocar a hipótese de que as diferenças 

fonéticas entre os dois lados da fronteira, na raia, se justificar com o patriotismo dos 

portugueses, e o segundo por apresentar as virtudes de Monsanto, numa prosa cheia de 

fantasia, tantas vezes repetida na imprensa ao longo do concurso. 

2.3.1 A ação de Jaime Lopes Dias

 Na edição de 11 de fevereiro de 1939 de A Beira Baixa, podia ler-se: “Já se dizia, 

muito antes do concurso de que se trata, que a Beira Baixa era a província mais portuguesa 

de Portugal, hoje não há ninguém que o não reconheça.”72 No processo de regionalização 

que foi colocando a Beira Baixa em destaque no mapa de Portugal, o nome de Jaime Lopes 

Dias (1890-1977) aparece em primeiro plano.73  Lopes Dias - o “apaixonado servidor da 

Beira Baixa”, como lhe chama um jornalista do Diário de Lisboa,74  contribuiu 

efectivamente, através da sua acção política, dos estudos do folclore, das suas publicações, 

34

72 A Beira Baixa,  11 fevereiro, 1939. Este periódico tinha como divisa (escrita sempre na primeira página): 
“Pelo Estado Novo e pela beleza e propaganda da província da Beira Baixa”.
73  Jaime dos Santos Lopes Dias nasceu em Vale da Senhora da Póvoa, concelho de Penamacor, em 25 de 
Outubro de 1890 e morreu em Lisboa, a 2 de Outubro de 1977. Concluiu o curso de Direito na Universidade 
de Coimbra em1912. Do seu trabalho resultou uma extensa obra que abrange a etnografia, a arqueologia, a 
história, o direito administrativo, o municipalismo, a organização do trabalho e o folclore. Das suas 
publicações, destaca-se a Etnografia da Beira, em 11 volumes (1926-1971). Como jornalista, contribuiu para 
a fundação do jornal Povo d'Idanha (1914), fundou o jornal A Província (Castelo Branco, 1921), dirigiu a 
Revista das Beiras e a Revista Municipal da Câmara de Lisboa e colaborou em publicações como Ocidente, 
Panorama, O Século Ilustrado, Diário de Notícias, O Século, e Olisipógrafo. Ocupou cargos importantes, 
como o de secretário-geral do Governo Civil de Castelo Branco e o de director dos Serviços Centrais e 
Culturais da Câmara Municipal de Lisboa. Na década de 1920, integrou o movimento regionalista. 
Contribuiu para a criação da freguesia de Idanha-a-Velha, para a elevação de Monsanto a vila e para a 
construção da Barragem Marechal Carmona, em Idanha-a-Nova. Como delegado regional da Comissão de 
Etnografia Nacional em Castelo Branco, organizou o Espectáculo regional da Beira Baixa (21 de novembro 
de 1935). Pela sua acção na defesa do património da Beira Baixa e através das suas publicações grangeou 
prestígio perante os ombreiros da política cultural do Estado Novo, de outros étnografos e folcloristas.
74 Diário de Lisboa, 4 maio, 1939.



com destaque para a Etnografia da Beira,75  da sua intervenção por via dos congressos 

beirões e dos espectáculos de folclore que promoveu, para a delimitação da Beira Baixa 

não só como espaço físico mas também como terreno etnográfico. Lopes Dias, no discurso 

“A Beira Baixa, seu folclore, sua história e suas riquezas”, que proferiu aos microfones da 

Emissora Nacional no Espectáculo regional da Beira Baixa difundido a partir do Cine-

Teatro Avenida de Castelo Branco, em 21 de Novembro de 1935, diz, a certo momento, 

que “cá estamos, para apresentarmos espectáculo beirão, com vozes beiroas, com canções 

e instrumentos da Beira Baixa, com música portuguesa sem mistura”.76 E não deixa de 

apresentar um delimitação territorial da Beira Baixa.77  Em 1937, promove o “cortejo 

folclórico das beiras” e o espectáculo realizado no Coliseu dos Recreios.78

 Muito antes do concurso das Aldeias, Monsanto já tinha sofrido grande divulgação, 

nomeadamente através da comunicação social, de publicações e eventos. Em 1927, por 

ocasião da sua elevação a vila, o jornal Era Nova, na apresentação de saudações aos 

habitantes da “linda Sintra da Beira”, escreve:

Monsanto tinha, de ha muito, na consciencia colectiva de todos os beirões e até na de todos os 
portugueses que a conheciam de visu ou através da sua histórica tradição, os mais justos foros de vila, 

cimentados em seus pergaminhos de nobre, leal e valente, entre as mais valentes e heroicas terras da nossa 
Beira.79

 Lopes Dias contribuiu decisivamente para que Monsanto tenha adquirido um 

estatuto especial. Na sua Etnografia da Beira, as referências àquela aldeia são variadas; 
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75 Volumes publicados antes do concurso: Vol.1 (1926): Lendas, costumes, tradições, crenças e superstições; 
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76  Jaime Lopes Dias, A beira baixa ao microfone da emissora nacional de radiodifusão (Lisboa: Livraria 
Ferin, 1936), 53.
77 Ibid., 58-59.
78  Jaime Lopes Dias, As beiras no Cortejo folclórico (Lisboa: Casa da Beiras, 1937); e Jaime Lopes Dias, 
Programa do grande espectáculo regional das Beiras (Lisboa: Casa das Beiras, 1937).
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por exemplo, no terceiro volume, publicado em 1929, narra três lendas respeitantes àquela 

aldeia. No começo da lenda “O madeiro de Monsanto”, podemos ler: “Poucos panoramas 

da Beira serão mais surpreendentes e belos que o que se disfruta do velho Castelo de 

Monsanto.”80

 Do programa do IV Congresso Beirão (18 a 23 de Junho de 1929) fez parte uma 

deslocação a Monsanto e nas actas do congresso, da responsabilidade do secretario-geral, 

Lopes Dias, podemos ver novamente Monsanto em destaque. Começa por escrever o 

organizador do evento: “Em Monsanto, relíquia de passado glorioso, devia realizar-se, para 

bem dizer, a última e definitiva reunião dos Congressistas, a última grande festa do 

Congresso.” Depois de uma visita a um museu feito para o acontecimento, aos 

congressistas foi servido um almoço por “senhoras, auxiliadas por moças alegres e 

risonhas, que ostentavam característicos trajes regionais”; durante o repasto, a “banda de 

música executou trechos populares ao mesmo tempo que grupos de mulheres faziam ouvir 

com acompanhamento de adufes as canções do lugar”. Após discursos e brindes, “houve 

descantes regionais” aos quais se seguiu o lançamento dos cântaros do cimo das muralhas, 

evocando a lenda do cerco do castelo.81 O jornalista do Diário de Lisboa que cerca de 10 

anos mais tarde haveria de fazer a crónica da imposição do “Galo de Prata” na torre de 

Lucano é o mesmo que acompanha o Congresso. A sua presença em Monsanto converte-se, 

com efeito, numa reportagem sobre aquela aldeia, começando com um apelo patriótico: 

“Quem for bom portuguez não deve morrer sem conhecer Monsanto [...].” Escreve sobre a 

beleza invulgar daquela terra, fala do folclore local, conta a lenda e descreve a encenação 

feita todos os anos para recordar a valentia dos monsantinos; manifesta a impressão que 
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lhe causaram as pedras: tudo é de pedra, dela “brotam mulheres lindíssimas”. E termina o 

seu texto explicitando que, das terras visitadas no âmbito do congresso, foi Monsanto a 

causar-lhe a maior emoção; já aqui ficam alguns devaneios sobre o heroísmo, a força da 

pedra comungada pelos monsantinos, que aparecem nos textos jornalísticos sobre o 

concurso de 1938:

 Mas não posso ocultar que a minha emoção maior, foi em Monsanto que a senti. Monsanto não é só 

grande, nem é só belo exteriormente. Anda no ar um perfume de heroísmo, e todas aquelas pedras, olhando o 
sol,  ressumam energia, força,  vigor,  fazendo crer aos que lá sobem que tiveram razão os soldados espanhóis, 

que, após tantos meses de cerco inútil, retiraram para a sua terra, cantando estes versos, que parecem um 
piropo para a mulher mais linda e mais esquiva: El que te conquiste / ganará el mundo.82  

 Numa monografia intitulada “Regime e organização do trabalho rural, englobando 

a questão de higiene e conforto no concelho de Idanha-a-Nova”, publicada por Lopes Dias 

em 1934, numa pequena secção sobre história, o maior espaço vai para Monsanto. Depois 

de falar da lenda e da Festa do dia 3 de Maio, fica em destaque Monsanto daquele tempo: 

“Monsanto continua pois na paz, sem o valor bélico de outras eras (porque outra é hoje a 

forma de guerrear), na situação de relíquia gigante, com sua poesia e suas lendas, a ser um 

dos mais lindos, belos e privilegiados lugares de Portugal.”83

 Lopes Dias, no discurso citado acima, proferido em Castelo Branco no espectáculo 

difundido pela Emissora Nacional, faz também ouvir o nome de Monsanto: “O formidável 

Monsanto, morro grandioso com suas velhas capelas [...], é sem dúvida um dos pontos 

mais belos deste país, pela majestade do seu arcaboiço e pelo abismo abrupto e estonteante 

que nos apresenta ante um panorama imenso!”84

37

82 Diário de Lisboa, 24 junho, 1929.
83 Jaime Lopes Dias, Regime e organização do trabalho rural (Lisboa: Serviço de Publicidade e Bibliotéca 
da Direcção Geral da Acção Social Agraria, 1934), 17-18.
84 Dias, A beira baixa ao microfone da emissora nacional de radiodifusão, 64.



2.3.2 Apontamentos sobre o relatório da Junta provincial da Beira Baixa

 Na parte do relatório relativo à aldeia do Paúl, Santos Pacheco desenha uma “carta 

subdialectal e fonética” da Beira Baixa, destacando duas zonas, fazendo uma delas 

fronteira com a Espanha (este-sudeste); nesta zona raiana portuguesa “predominam os sons 

fechados e surdos – defronte de outra de sons abertos e de notável sonoridade!” O forte 

contacto entre as povoações dos dois lados da fronteira não impediu as diferenças 

fonéticas. De acordo com Santos Pacheco, o sentido patriótico e o apego à independência 

dos portugueses poderão estar na origem desta divergência linguística. Também na 

expressão poética popular desta zona portuguesa se manifestam laivos de patriotismo 

(situação curiosa para Santos Pacheco), como a que é representada numa das quadras 

cantadas na romaria da Senhora do Almurtão em que se pede à Senhora para que vire as 

costas a Castela.85

 O tenente Pires Antunes apresenta Monsanto como o “sacrário que, incorrupto, 

atravessou o tempo”. Realça as suas belezas naturais e o seu carácter profundamente 

espiritual. Monsanto é um “símbolo evocador das características de maravilha que em 

todos os tempos concorreram na alma portuguesa”. Esta aldeia é apresentada como um 

lugar muito especial:

 Jóia preciosa de diamantinas águas, armoriada coroa da Beira Baixa, Monsanto é venera de intenso 

fulgor, que o céu concedeu à nossa terra, que a ostenta ufana, como presente da sua Fé, grandeza de ânimo e 
cordura dos seus costumes. A fragosidade e alcantis de seus pendores temperam os músculos que depois são 

as alavancas da nacionalidade para a gestação de feitos alevantados e ennobrecedores; que temperam os 
corações para as sublimidades espirituais da renuncia, levando-os a ter em menor conta a vaidade, honrarias 

mundanas e a ambição.86
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 Por sua vez, Eurico de Sales Viana coloca-nos na presença de um “povo-esteta”, 

cuja arte é tão evidente nas canções e quadras que criou como no traçado dos espaços das 

aldeias da Beira Baixa:

  Aqui o povo-esteta, o mesmo carinho com que compoz uma canção ou arredondou uma quadra, soube, 

às-mãos-ambas, pôr de resto a Mecânica e a monotonia dos instrumentos geométricos para tornar, em cada 
aldeia, as suas praças sempre diferentes, cada uma com o seu aspecto inconfundível, em perspectivas sempre 

novas e imprevistos de encantar.87

Está tudo tão bem feito, com naturalidade, simplicidade e utilidade, a tal ponto que

 [...] o Artista se rende com vontade de ajoelhar e beijar a terra bendita, onde foi possível a um povo-

esteta, gerações sobre gerações, criar coisa mais linda, linda de espantar os leigos, linda, capaz de avassalar o 

mais pintado dos entendidos nos complicados problemas do urbanismo» .”88 

 Dos monsantinos, fala-nos da sua condição, deixando pressentir uma vida dura e 

pobre: fala de um “bom povo que reza e canta, que trabalha e amealha, num sonho sempre 

vivo de poder, para quando Deus quiser, comprar uma terrinhas que sejam, no fim da vida, 

o seu arrimo”.89 

 A secção do relatório do Júri Provincial da Beira Baixa intitulada “Acêrca das 

canções populares de Monsanto e Paúl” foi escrita por António Joyce (1888-1964).90 Este 

elemento do júri provincial não se limita a dar a conhecer e a analisar algumas canções das 

duas aldeias selecionadas para a segunda fase do concurso: escreve muitas melodias 
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recolhidas em Monsanto e no Paúl, faz uma análise estrutural das canções, argumenta 

permanentemente a favor das jóias da arte rústica da Beira Baixa, e publica também vários 

espécimes musicais de outras aldeias da Beira Baixa. Termina o relatório com exemplos de 

canções modais da zona de Mação, que lhe permitem afirmar: 

 E assim, a moderna, a verdadeira Beira Baixa, tal como se encontra definida e demarcada no Código 
Administrativo – encarada até sob o prisma folclórico – surge como uma verdade magnífica e indiscutível, 

como unidade forte e característica, assinalada com um cunho de originalidade que a torna digna do respeito 
e admiração de nacionais e estranhos.91

 No seu relatório, Joyce aflora alguns estudos contemporâneos sobre a música 

tradicional, escreve sobre a “génese da arte popular”, elogia a Beira Baixa e as aldeias que 

patrocina. Todo o seu discurso pretende demonstrar, sem margem para controvérsias, que 

as canções “mais portuguesas” de Portugal se encontram ali, bem vivas.

 Dos estudiosos do seu tempo, Joyce refere os nomes de Edmundo Correia Lopes, 

Armando Leça, Jaime Lopes Dias, Gonçalo Sampaio, Rodney Gallop, Sampaio Ribeiro, J. 

Diogo Correia, Francisco Serrano, Vitor Santos e Francisco de Lacerda. Para António 

Joyce, a maior parte dos trabalhos realizados enfermam da falta de rigor científico e duma 

“orientação de conjunto”. Os dois nomes que entram em jogo na sua dissertação para 

colocar no lugar certo a discussão sobre a música popular da Beira Baixa e ao mesmo 

tempo para provar a superioridade das canções desta região são Armando Leça e Rodney 

Gallop.

 Por um lado, Armando Leça (1891-1977) recebe rasgados elogios pelo seu trabalho 

em prol da arte, mas por outro lado, este investigador é alvo de duras críticas, não só por 

emitir avaliações generalistas sobre as canções populares portuguesas, mas acima de tudo 

por atribuir qualidades à música da Beira Baixa que, na opinião de Joyce, não têm nada 
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que ver com as verdadeiras canções que aí se podem escutar. O primeiro erro que Joyce 

aponta a Armando Leça é o quadro simplista que este traça sobre a expressão musical 

popular, sintetizado na idéia de que a canção tradicional portuguesa “ciranda nas escalas 

maiores e menores comuns”.92 Rodney Gallop  (1901-1948), sobre quem recaem atributos 

de possuir conhecimentos técnicos e de ter uma visão geral da música popular, publica, em 

1937, a obra Cantares do Povo Português, que tem, segundo Joyce, uma série de méritos: 

“visão panorâmica”, clareza e interesse dos argumentos apresentados e nas novidades que 

traz ao de cima. O que é importante para António Joyce é poder fazer o seu relatório sobre 

as canções populares depois dos resultados conseguidos por Gallop. Não poderiam ser 

mais favoráveis as conclusões do investigador inglês: “Em minha opinião a parte de 

Portugal que oferece mais rica e interessante variedade de canções populares é, sem 

dúvida, a Beira Baixa, particularmente nos concelhos de Penamacor, Idanha e Covilhã.”93 

Joyce remata, deste modo, a dura crítica a Armando Leça: 

 Perante esta firme, categórica, fundamentada conclusão de uma autoridade que, movida pelo mais puro 
amor da ciência, percorreu o Pais inteiro na busca de bons e autênticos modêlos, em que diametral e vitoriosa 

oposição nos encontramos com as atrás referidas e balbuciantes opiniões que correram mundo em desfavor 
da Beira-Baixa? Quão distante está a lepra do “amolentamento" e a praga do “maneirismo”!94

 No relatório, António Joyce cita Armando Leça, que havia classificado muitas 

canções da Beira Baixa, por comparação com as do Douro e Minho, como “pouco 

características e amolentadas” e tinha escrito que a “rudeza melódica amaneira-se”, quando 

se caminha das Beiras para sul.95
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 António Joyce também não deixa passar sem resposta a crítica de Sampaio Ribeiro 

à apreciação que Gallop  faz da música da Beira Baixa; Sampaio Ribeiro entende que o 

juízo do investigador inglês está errado pela circunstância de este não conhecer a música 

tradicional espanhola da região limítrofe. No entanto, segundo Joyce, há uma leitura 

incorreta de Sampaio Ribeiro sobre o caminho seguido pelo autor de Cantares do Povo 

Português e, até que se prove o contrário, “pode a Beira Baixa ocupar, de cabeça alta e 

consciência tranqüila, as proeminências honrosas em que de direito a entronizou a ciência 

certa e segura do senhor Gallop”.96

 Que influência tiveram os textos acerca da música popular portuguesa (e em 

particular a obra Cantares do Povo Português) de R. Gallop no concurso do Galo de Prata? 

Sobre esta publicação, Ana C. Brissos entende que “definitivamente, se afigurou decisiva 

para a eleição e para a vitória de Monsanto”.97  Não é possível dizer qual foi a exata 

influência que teve a obra do folclorista e diplomata inglês no concurso. Mas tendo em 

conta as discussões que promoveu no seio dos folcloristas portugueses e a sua aparição, 

sempre que possível, no texto de Joyce para o relatório, poder-se-á presumir que o trabalho 

de Gallop, “judicioso rehabilitador do folclore musical da Beira Baixa”,98  foi 

extraordinariamente importante no processo do concurso. 

 No que toca à escolha das canções, é muito claro que António Joyce procurou 

sobretudo exemplares de “saboroso arcaismo”99, isto é, canções cuja estrutura melódica é 

construída a partir de escalas invulgares ou dos modos medievais:

 Esses modelos vários, dignos de nota pelo seu manifesto arcaismo, são jóias puras, libertas da ganga dos 

solos vizinhos, pequenos monumentos que atestam a rara vitalidade de uma raça, o seu apego à tradição, o 
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perdurar do seu carácter. Não são fósseis de museu, são canções que o povo ainda hoje canta nas suas horas 
mais queridas e significativas.100

 A propósito da canção principal da Festa da Divina Santa Cruz, que se comemora 

no dia 3 de Maio, Joyce realça novamente um dos critérios para a seleção das canções - o 

facto de fazerem parte da vida do povo:

 E não constitúe [...] moda caída em desuso, conservada por gratidão na memória da velhinha perdida na 

aldeia, desenterrada da poeira dos arquivos: é um tema em pleno estado de “vitalidade”, sentido pelos 
corações, palpitando em bocas frescas e ardentes, lançada ao sol na hora da vitória.101

 Outras características tem esta canção que a tornam um exemplar perfeito – tem a 

capacidade de representar a região e mantém a pureza original: “É uma cantiga típica e 

representativa da região, orgulho de um povo, preservada de contaminação moderna, 

mantendo o sabor e beleza dos tempos remotos em que nasceu.”102 

 Lopes-Graça, na recensão que faz à obra de Gallop, apesar de a considerar “um 

trabalho em que pela primeira vez, segundo nos quer parecer, é a canção popular 

portuguesa recolhida e estudada com verdadeiro critério científico”, deixa patente a sua 

discordância em relação às preocupações do autor em manter a canção portuguesa 

resguardada para não adulterar uma suposta pureza original.103  Contudo, Joyce vem em 

defesa do folclorista inglês, afirmando que as suas emoções perante as canções em estado 
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de graça e a sua preocupação com as contaminações a que podem ficar sujeitas não são 

incompatíveis com o critério científico que aplicou no seu trabalho.104

 Nas conclusões sobre a génese da arte popular, Joyce dá-nos as características da 

canção popular, que justificam plenamente a recolha e análise das canções. É uma 

formulação que entra em linha de conta com a música da alta cultura e, acima de tudo, 

justifica os objetivos do SPN de dar a conhecer a arte do povo das aldeias:

 E nesta virtude de condensação [de virtualidades simbólicas], neste privilégio de manter e encerrar o 
ideal em minúsculas e precisas fórmulas, reside,  por certo, o segredo,  a característica da arte popular. As 

pequenas e populares canções são, por isso, (e tantas vezes) portadoras de informulados pensamentos, de 
misteriosas “mensagens”,  de poder sugestivo,  de esclarecedores efeitos, bem mais intensos e eficazes do que 

os atingidos por vastas, laboriosas, mas estéreis e vazias composições eruditas.105

 A comparação com a música erudita também permite afirmar o valor da arte 

popular; por exemplo, na argumentação sobre as Janeiras de Penha Garcia e Monsanto, 

pode ler-se sobre as virtudes das músicas populares: 

 [...] Raros temas heróicos, incluindo os que irrompem como clarões magníficos das sublimes cantatas de 

Bach e Haendel, possuem a elegância de corte, a beleza viril, o vigor, o aprumo, o poder dinamizante destas 

soberbas rajadas de som, repercutindo-se pelas quebradas das montanhas.106

 António Joyce explica em que consiste a influência espanhola nas canções da Beira 

Baixa a partir da enunciação feita por Gallop.107 Estabelece também relações entre algumas 

canções que recolheu e o folclore russo, que admira, porque admite que essas analogias 

“adornam e valorizam o cancioneiro da Beira Baixa”. A certo ponto da sua exposição, 

lança a seguinte pergunta: “[...] Que profundos capítulos de psicologia, de elucidação 

histórica se não poderiam extrair do ‘ethos’ das canções?...”108 Sobre a versão modal da 
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canção da Festa da Divina Santa Cruz, acima referida, Joyce declarou: “O ‘Ethos’ da 

variante manifesta-se em forma decididamente mais épica e máscula, e a respectiva escala 

(correspondente ao Fá a Fá das notas brandas) a que tipo antigo pertence, se não ao modo 

gregoriano, o mais raro de todos, o velho modo ‘Lídio’?”109 Mas estas palavras não são o 

ponto de partida para uma análise das canções à luz da doutrina grega do Ethos. Sobre as 

canções subsequentes do relatório escritas nos outros modos medievais, Joyce não faz 

qualquer proclamação deste género. Onde se pode ler o conceito de ethos que interessa a 

Joyce é nas conclusões sobre a origem da arte popular acima transcritas, onde se diz que as 

canções populares são “portadoras de informulados pensamentos, de misteriosas 

‘mensagens’, de poder sugestivo, de esclarecedores efeitos”.110

 Ainda a respeito da existência de muitas canções nos modos antigos, a Beira Baixa, 

“província esquecida, tantas vezes difamada, tantas vezes desdenhosa e criminosamente 

ignorada”, recebe de Joyce o louvor marcante de “terra abençoada, onde a arte, o tempo e o 

exotismo se fundem numa sugestão perturbadora”.111  Monsanto colhe a admiração 

profunda, não só nas linhas dos argumentos que intercalam com as suas canções, mas logo 

no primeiro capítulo do relatório de Joyce. Monsanto é uma terra heróica: por causa da sua 

história, pelo carácter das suas gentes e pela compleição da sua paisagem. Esta povoação 

“é a afirmação de um princípio de unidade; a aldeia é a montanha, e a montanha é o 

homem. A força, o génio que habita nas coisas – perdura no habitante”.112
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2.3.3 Sales Viana e António Joyce

 Como se viu, Eurico de Sales Viana (1891-1973) fez parte do júri provincial da 

Beira Baixa.113 Além de participar na escolha das duas aldeias representativas da província, 

intervém na escrita do relatório e participa activamente na encenação do demótico para 

preparar a demonstração dos quadros da aldeia ao júri nacional. 

 Não é possível afirmar com certeza absoluta que o Rancho de Malpica e os grupos 

das Danças da Lousa tenham sido chamados por Sales Viana para participarem no arraial 

do castelo.114  Contudo, tendo em conta a inclinação de Sales Viana para a encenação 

espetacular do demótico, é verosímil que isso tenha acontecido. Dadas as particularidades 

da Dança das Virgens e da Dança dos Homens, é pouco provável que se fizessem na Festa 

do Castelo nos anos anteriores ao concurso. Note-se que a utilização destes grupos 

contrariou uma das regras fundamentais do concurso: as aldeias não podiam “em caso 

algum utilizar elementos estranhos ao seu meio étnico e à área administrativa da freguesia 

a que pertençam”. Os jornalistas que referiram o grupo da Dança das Virgens e o grupo da 

Dança dos Homens não manifestaram qualquer espanto com a sua presença na Festa do 

Castelo.

 Numa notícia sobre a visita do júri nacional às aldeias do Paúl e Monsanto, o 

semanário A Beira Baixa escreve:
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113 Eurico de Sales Viana (1891-1973) nasceu em Coimbra, cidade onde possivelmente estudou arquitectura. 
Em 1927,  torna-se funcionário da Câmara Municipal de Castelo Branco,  onde terá trabalhado até 1945 (nesta 
data tem o cargo de desenhador topógrafo). É responsável por diversos projectos de arquitectura da cidade. 
Escreve para alguns jornais,  onde mostra cedo o seu interesse pela etnografia; escreve o “Cancioneiro 
Monsantino”, publicado pelo SNI em 1947; entre 1965 e 1967,  o jornal Reconquista publica o seu “Florilégio 
da Beira Baixa”, recolha de canções populares com notas etnográficas.  A sua actividade marcante incide 
sobretudo na organização de exposições,  cortejos e promoção de ranchos folclóricos. É a partir do concurso 
“A Aldeia mais portuguesa de Portugal” e das comemorações dos centenários (1940) que a sua participação 
nas práticas etnográficas fica mais evidente. A sua colaboração com o organismo cultural do Estado Novo vai 
de finais dos anos 30 até, pelo menos, aos anos 50. É um apoiante declarado de Salazar, “o Timoneiro da Nau 
Portuguesa – sob cuja governação tudo quanto é bom  é possível e realizável”, como escreve em 22 de 
Outubro de 1938 no jornal A Beira Baixa a propósito da vitória de Monsanto.
114 Já se fez menção a estes grupos na nota 70, p. 33.



 Dr. António Joice e Sales Viana, duas almas de artistas, os dois animadores de Paul e Monsanto, que 

empregaram o melhor dos seus esforços para o seu triunfo, devem estar contentes.
 A Beira Baixa deve-lhes, por justiça um preito de reconhecimento.

 Bem hajam eles.115

 

 Os nomes de Sales Viana e António Joyce aparecem intimamente ligados no 

processo do concurso, não só por fazerem ambos parte do júri provincial e por redigirem o 

relatório, mas também porque participam na estratégia de animação a oferecer ao SPN. 

Num artigo intitulado “O ‘Milagre’ da Beira Baixa no Concurso da Aldeia mais Portuguesa 

de Portugal”, Sales Viana escreve rasgados elogios a António Joyce:

 E o ‘milagre’ começa pela estada providencial em Castelo Branco do artista subtil, á altura das formosas 

e arcaicas canções desta província que teima galhardamente em as manter sempre vivas e moças  envoltas 

num carinho de enternecer.
 Só um espírito lúcido, dispondo dum saber profundo e duma sensibilidade artística invulgar, teria podido 

arrancar ao pó do tempo e da memoria tanta jóia formosa dessa arte de vida e movimento que é a Música. 
[...]  Sem António Joyce não se teriam realizado os ‘milagres’ de Monsanto e do Paul – as duas estrelas de 

primeira grandesa da constelação da Beira Baixa.116

 Alguns dias após se conhecer o nome da aldeia mais portuguesa, o próprio António 

Ferro afirma com clareza a importância que os dois homens tiveram no resultado do 

concurso. Na sua opinião, a superioridade que o Paúl e Monsanto mostraram deveu-se ao 

zeloso trabalho de Joyce e Sales Viana, que partiu de uma noção correcta da filosofia do 

concurso:

 Devem, uma e outra, a superioridade que mostraram sôbre as demais concorrentes á ligação do seu 

folclore e dos seus costumes, e também ao infatigável trabalho, senso artístico e nítida compreensão da ideia 

do concurso dos seus entusiasticos animadores,  dr. António Joice e Sales Viana, para quem vão a minha 
admiração e a minha gratidão.117
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116 A Beira Baixa, 22 outubro, 1938.
117 Diário de Notícias, 17 outubro, 1938. 



 E no discurso da cerimónia da entrega dos prémios Literários e do Galo de Prata, 

António Ferro dirigiu os últimos agradecimentos, e de modo especial, a Joyce e Sales 

Viana:

 E apontarei, por fim, à gratidão Nacional, os nomes de António Joice e Sales Viana que foram os grandes 

descobridores da riqueza Melódica de Monsanto, dos seus arcaísmos raros em toda a Europa,  cujos nomes 
ficarão, portanto, para sempre, na história da Música Portuguesa.118

O que se conhece da ação de António Joyce para a encenação de números musicais 

tem que ver sobretudo com a prática coral a vozes, com grandes massas corais, como 

aconteceu na aldeia do Paúl. Em Monsanto são as “Janeiras” a quatro vozes, número 

referido por diversos jornalistas, que merecem a atenção.119 As competências musicais de 

Joyce permitem-lhe dirigir performances, à semelhança do que havia praticado anos antes, 

como regente do Orfeão Académico de Coimbra. Através das notícias, não fica claro se 

Joyce dirigiu, na noite de 27 de Setembro, as “Janeiras” a 4 vozes. Contudo, importa 

sublinhar que não se encontrou qualquer evidência de que algum elemento da comitiva 

tenha estranhado aquele número musical. A criação desta cena, como se de uma 

representação real se tratasse, é extremamente relevante porque é feita com pessoas que 

nunca terão anteriormente cantado a vozes. A marcha das Janeiras não terá resistido a ser 

utilizada para a encenação de um número de abertura do grandioso espetáculo da vida de 

Monsanto.

 Na descrição da preparação do “festival folclórico de Monsanto” para ser 

apresentado no Teatro Nacional D. Maria II na festa de entrega dos prémios literários e do 

Galo de Prata e na narração da viagem da comitiva à capital feitas pelo jornal A Beira 

Baixa está bem patente o papel desempenhado por Sales Viana em todo o percurso do 
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118 Novidades, 5 fevereiro, 1939.
119 Os trompetes ou trompas que anunciaram a chegada da comitiva no dia 27 e acordaram a aldeia no dia 28 
terão sido ensaiados por Joyce.



concurso.120  O delegado do SPN Francisco Lage encontrou-se com Sales Viana, em 

Castelo Branco, para a definição do programa da cerimónia no Teatro Nacional; alguns 

dias depois, Sales Viana vai a Lisboa a fim de acertar o que dizia respeito aos cenários e 

ultimar o programa. Depois, começou a preparação muito trabalhosa tendo em vista um 

“espectáculo de tamanha categoria”; segundo o cronista, estava em jogo muita coisa: o brio 

nacional, o brio da província e o nome do SPN. Neste sentido, Sales Viana “a tudo atendeu, 

concretamente, não esquecendo as coisas mínimas”. Muitos monsantinos envolveram-se 

nos ensaios e Sales Viana foi omnipresente:

 Sales Viana, perdendo noites sobre noites, teimando sempre, vai e volta a Monsanto, cuidando de tudo, 

não se esquecendo dos mínimos pormenores,  ralhando aqui, elogiando acolá, acarinhando os mais tímidos e 
entusiasmando os que, ás vezes, mostravam desânimo. Preparou o cancioneiro a publicar junto ao programa e 

na véspera, tudo a postos, nada faltando, vai dormir a Monsanto para assinalar a partida [...].121

O erudito albicastrense acompanha os ensaios e o espectáculo. No fim deste, 

António Ferro sobe ao palco “e abraça efusivamente Sales Viana, o herói daquela noite”. 

Os monsantinos são acompanhados no seu regresso à terra natal por Sales Viana. O zelo do 

“etnógrafo e artista” é revelado também no final da reportagem daquela “jornada 

inolvidável”, quando se escreve que Sales Viana “só regressou a esta cidade [Castelo 

Branco] quando adquiriu a certeza de que tudo estava com seus donos e de que todos 

estavam com suas famílias”.

Três meses depois, na cerimónia de colocação do Galo na torre de Lucano, o 

representante do SPN recordou os “ilustres etnógrafos Gallop, Lopes Dias, Joyce e 

Viana”.122
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3. Monsanto para sempre a “Aldeia mais Portuguesa de Portugal”

 “Monsanto: a aldeia mais portuguesa de Portugal?” é o título de um artigo 

publicado no Diário de Coimbra a 7 de outubro de 1938, já a romaria do júri nacional 

pelas aldeias tinha terminado. Para o articulista e para aqueles de cuja opinião faz eco, 

Monsanto é a aldeia mais portuguesa de Portugal. E esta povoação tem uma ambição: 

“Monsanto tem aspirações justas, e uma das mais justas é a de ser uma página viva da 

história da nossa Nacionalidade.”123 

 Três dias depois, dá-se a consagração: Monsanto é anunciada como a aldeia mais 

portuguesa. A história garantiu-lhe o título, que até hoje mantém talvez porque o projecto 

de António Ferro de fazer um certame bianual não se tenha revelado exequível ou talvez 

porque o regime tenha sido presenteado com a escolha do exemplar certo a apresentar, 

manter e reificar para consumo da nação.124

 Este capítulo trata também dos prémios que Monsanto recebeu e sobretudo procura 

evidenciar a importância do prémio simbólico, o Galo de Prata, no seio do projecto do 

regime político.

 Sobre Monsanto escreveu-se, criaram-se documentos e objectos, o título “Aldeia 

mais Portuguesa” tem sido muito usado, um Galo está exposto permanentemente na Torre 

de Lucano e o outro reaparece quando o Rancho Folclórico de Monsanto tem uma atuação. 

Em que medida é importante para os monsantinos, atualmente, a recordação do concurso 

do Galo de Prata?
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123 Diário de Coimbra, 7 outubro, 1938.
124 No catálogo do Museu de Arte Popular, a respeito do espaço destinado a Monsanto, pode ler-se que está lá 
o Galo de Prata que “distinguiu a já célebre aldeia de Monsanto e que, depois de forçada interrupção a que as 
circunstâncias obrigaram, vai novamente desempenhar o seu importante papel na revelação e afirmação das 
características do nosso pais” (SNI, s.d.: 4)



3.1 Monsanto: a vitória de uma utopia

 Alguns dos jornais de tiragem nacional que no dia 11 de outubro divulgaram o 

resultado do concurso partilham integralmente um texto explicativo das razões que 

levaram à eleição de Monsanto como “’A Aldeia mais Portuguesa de Portugal de 

1938’”.125  Estes jornais falam de um processo de escolha muito claro, centrado, em 

primeiro lugar, no regulamento do certame, nomeadamente no seu primeiro artigo: “O Júri 

que julgou estas aldeias – convém lembrá-lo e regista-lo uma vez mais – teve em 

consideração, primeiramente e como lhe cumpria, a letra do regulamento do concurso”.126 

No entanto, o júri terá discutido, em sede de deliberação, sobre alguns aspetos muito 

importantes a ter em conta e que poderiam escapar se avaliassem somente a encenação do 

demótico no dia da visita. Era necessário atender à realidade fora do espetáculo preparado 

para a visita, isto é, como eram a aldeia e os seus habitantes no quotidiano. A vitória 

implicava que a aldeia ficasse exposta à visita de portugueses e estrangeiros. As palavras 

publicadas apontam para os critérios usados pelo júri na análise das aldeias e são 

elucidativas das preocupações do SPN:

 Atendeu ainda o júri, como era lógico, a circunstancia, de ordem geral que nunca se poderiam desprezar. 

Nesse caso estava, por exemplo, a consideração da fisionomia da aldeia nos seus dias normais, e não só 
quando em festa, como no dia da sua visita.

 Estava também a consideração do facto – em si – de “premiar”, que desde logo implicaria uma 

recomendação especial feita a naturais e estrangeiros para distinguirem com a sua visita e curiosidade a 
aldeia em questão. E assim o Júri teve sempre de olhar para as expressões da sua higiene, da vida social dos 

seus habitantes,  e até, e naturalmente, para os aspectos progressivos de cada uma delas, em relação ás outras 
que no concurso figuravam. E ainda, e por ser condição do máximo peso, á Fisionomia histórica, e por 

consequência nacionalista da povoação em causa.
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125 O itálico é meu. O texto é igual nos seguintes periódicos: A Voz, Diário de Notícias,  Diário da Manhã,  O 
Século e Novidades.  Esta circunstância aponta para uma única fonte de informação, muito provavelmente o 
SPN. É natural que o instrumento de propaganda do regime quisesse deixar bem claro em qualquer leitor (e 
do mesmo modo) quais os motivos para a escolha de uma aldeia entre as aldeias concorrentes. Deste modo, 
também se evitava a especulação e a diminuição da seriedade que se quisera atribuir ao concurso.
126 A Voz, 11 outubro, 1938.



 Ora Monsanto foi, sem dúvida – e o Júri por maioria de votos, pronunciando a sua decisão, o afirmou – 
aquela de todas as terras visitadas que mais alto correspondeu a êsses desideratos.127

 A respeito do progresso e dos valores tradicionais, o próprio António Ferro faz 

questão de esclarecer que não há qualquer incompatibilidade entre os esforços de 

progresso e a manutenção da tradição castiça. Ferro incentiva todas as aldeias a entrarem 

na senda do progresso, e comunica que em futuros concursos, as candidaturas serão 

apresentadas pelas aldeias interessadas. Eis o seu apelo e sua noção de harmonia entre 

progresso e tradição:

 E mais a indicação, desde já,  para se fomentarem em todas as terras do pais que possam vir a disputar o 

“Galo de Prata” impulsos de progresso em muitas das suas modalidades. O sabor português duma terra,  a 
tradição bem entendida sempre se compadeceu com o progresso. Um e outra complementam-se e são de 

consideração imprescindível nestes julgamentos.128

 O artigo do Diário de Coimbra acima referido entende que Monsanto merece o 

símbolo a outorgar à aldeia mais portuguesa. O articulista deixa alguns elementos sobre a 

história, fisionomia e tradições de Monsanto, que é, sem dúvida, a aldeia portuguesa: “Em 

todos os aspectos da sua vida de hoje, ainda se encontra um cunho puramente 

nacionalista.” É uma terra que tem plena consciência da sua história e das suas tradições e 

coloca “de parte os modernismos para ser, como sempre foi, uma verdadeira aldeia de 

Portugal glorioso”.129

 Como já vimos, as peças jornalísticas sobre a demonstração de Monsanto ao júri 

nacional não se restringem a fazer a descrição dos acontecimentos. Os jornalistas, cada um 

à sua maneira, participam no concurso e parecem determinados em influenciar o seu 
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128 Diário de Notícias, 17 outubro, 1938.
129 Diário de Coimbra, 7 outubro, 1938.



resultado.130 O enviado do Diário da Manhã, a terminar a sua reportagem sobre a visita do 

júri nacional a Monsanto, pede a vitória para esta aldeia: “Abençoada pelos céus e pela 

Glória, a sua estirpe heróica, o seu nacionalismo irredutível, dão-lhe jus à máxima 

consagração.”131 Quando o séquito de monsantinos se deslocou a Lisboa para a cerimónia 

de recepção do Galo de Prata, um dos jornais que visitou foi o Diário da Manhã, ao qual o 

Padre de Monsanto, José Augusto Ribeiro, agradeceu por ter sido o primeiro jornal, pela 

mão de Paulo da Costa, a pedir para a sua aldeia a máxima consagração no concurso.132

 O povo de Monsanto é apresentado em harmonia com a natureza e também com as 

suas expressões populares, um povo eminentemente espiritual: esta ideia é formulada por 

um jornalista que, depois de uma “peregrinação de cantares e danças”, sente que “não há 

‘adufes’, canções, não há nada, mas sim a alma tradicional deste povo agarrado á serrania, 

que procura elevar-se mais alto do que as alturas do castelo”.133 A crónica da visita feita 

pelo Jornal de Notícias intercala a descrição do espectáculo com textos laudatórios à aldeia 

revelada pelo SPN, organismo que indicou aos “Portugueses o caminho do Santo Graal”.134 

Os monsantinos são apresentados como sendo profundamente religiosos, são “gente que 

tem fé no trabalho, que tem fé em Deus e tem fé na Pátria”.135  Acredita o jornalista que 

aquela gente vive “mais contente e mais feliz do que todos nós”.136 E são patriotas no mais 

alto sentido:
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130  O jornal O Primeiro de Janeiro (4 Outubro, 1938) escreve no cabeçalho: “Monsando da Beira: a terra 
mais portuguesa de Portugal”.
131  Diário da Manhã, 4 outubro,  1938. Em data desconhecida, o jornalista do Diário da Manhã, Paulo da 
Costa, além de emendar, em recorte do artigo cuja cópia tenho em minha posse, os erros de ortografia e 
pontuação do artigo que havia escrito, deixou, manuscrita, a seguinte nota: “N.B. Como se vê pedi a máxima 
consagração, dentro das bases do concurso, ou seja o ‘Galo de Prata’ P. C.” Quando o séquito de monsantinos 
se deslocou a Lisboa para a cerimónia de receção do Galo de Prata,  um dos jornais que visitaram foi o Diário 
da Manhã, ao qual o Padre de Monsanto,  José Augusto Ribeiro, agradeceu por ter sido o primeiro jornal, pela 
mão de Paulo da Costa, a pedir para a sua aldeia a máxima consagração no concurso.
132 Diário da Manhã, 6 fevereiro, 1939.
133 O Primeiro de Janeiro, 4 outubro, 1938.
134 Jornal de Notícias, 5 outubro, 1938.
135 Ibid.
136 Ibid.



 Se “por aldeia mais portuguesa” devemos entender a aldeia que mais viva conserva a tradição nacional e 

mais forte a noção de Pátria [...] Monsanto seria, una voce, a aldeia mais Portuguesa de Portugal, a nova 
Meca dum Portugal Novo...137

 Monsanto é o símbolo da Pátria, um lugar sagrado, onde “Pátria e Religião” se 

completam. Ali, como no Monte Sinai, as chamas não se apagam:

 Monsanto canta. Monsanto trabalha. Monsanto reza. Monsanto baila.  Mas nem o canto,  nem o trabalho, 

nem as orações, nem os bailados dão, íntegra, a alma de Monsanto. Dão, quando muito, parcelas dessa alma. 
Monsanto é, acima de tudo, um brazeiro, uma sarça ardente. Um brazeiro de rejuvenescedor patriotismo. 

Uma sarça onde as labaredas, alterosas e flamejantes, contagiam, incendeiam todas as almas, ainda as mais 
descrentes, as mais indiferentes – ou as mais céticas.138

 No discurso  de entrega do Galo de Prata, António Ferro não se detém muito na 

vida concreta dos monsantinos: nas suas dificuldades quotidianas, nas suas necessidades 

materiais. E quando a isso se refere, é para enaltecer aquele povo sempre com os olhos 

postos no céu. Ao ser eleita, a aldeia de Monsanto tornou-se um símbolo, estando na linha 

da frente do ressurgimento pensado para a nação. Aquele espaço sagrado e aquela gente 

portuguesa corporizam os conceitos que organizam o Estado Novo e que Ferro traz para a 

cerimónia da entrega dos prémios:

A pequenina mas altaneira terra beiroa, com a alma de Portugal em seus braços erguidos, tornou-se um 
símbolo. Monsanto é,  de facto, a imagem empolgante da nossa pobreza honrada e limpa, que não inveja nem 

quere a riqueza de ninguém, selo da pátria espiritual que fomos e queremos ser.  No alto do Monte sacro dos 
romanos, aos pés da ruínas fortes do castelo, este povo vive contente a rezar, a dançar e a cantar, dando lições 

de optimismo às cidades fatigadas, pessimistas, compreendendo, como poucos,  o ressurgimento português, 
mais ávido de bens espirituais – a escola, a Igreja, a família – do que materiais. As necessidades são muitas. 

A terra, por vezes, é madrasta, mas com os olhos cheios de estrelas e o coração cheio de cantigas, considera-
se feliz porque sente o céu mais perto do que nunca [...].139
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 Este é um quadro de fantasia, que o regime tinha interesse em transmitir à nação, 

mas que tinha como reverso uma realidade bem distinta, que aparece, às vezes, iluminada 

com passagens como a de um articulista de A Beira Baixa que, ao referir-se ao desemprego 

dos monsantinos, escreve que “os filhos de Monsanto são humildes, trabalhadores e 

divertidos, mas quando não têm trabalho só quem os conhece sabe como a tristeza os 

castiga”.140

 O director do SPN não resiste ainda a apresentar a “gravura animada de 

Monsanto”, isto é, o espectáculo protagonizado por um grupo de monsantinos no final da 

cerimónia, num enquadramento perfeito, falsamente idealizado, em que os camponeses são 

apreciados como estando em comunhão com a natureza, numa espécie de estado puro. 

António Ferro sabia, certamente, que os camponeses que se preparavam para actuar tinham 

sido submetidos a muitos ensaios, mas o empreendimento que idealizara para escolher a 

aldeia mais portuguesa tinha de ser coroado daquele modo. A força simbólica de Monsanto 

aumentava com a apresentação da verdadeira arte do povo, sem artificialismos eruditos. A 

apresentação da manifestação da poesia do povo foi feita nestes moldes:

 Dentro de poucos instantes ides ver, neste palco,  a gravura animada de Monsanto que não terá a favorecê-

la o cenário natural desse monte que está sempre a rezar. Ouvireis então, deslumbrados, o veio de água da sua 
voz fresquíssima, voz que se chega a beber...

 Mas, cautela! Não se trata dum espectáculo de arte, sabiamente preparado, não se trata sequer da 
apresentação de qualquer desses conhecidos ranchos regionais que estão habituados a vir a Lisboa. Trata-se 

de verdadeiros camponeses que saíram de Monsanto pela primeira vez, que nunca cantaram e dançaram 
senão diante de si próprios.  Desculpai-lhes, portanto, se nem sempre entrarem ou saírem com a naturalidade 

falsa aprendida nos actores e artistas experimentados. Mas essa timidez é graça, é sinceridade, expressão 
ainda mais bela do que a naturalidade. É que os Monsantinos não conheciam, até agora outra luz que não 

fosse a do Sol ou da Lua, árvores que não fossem verdadeiras, palco que não fosse o da esplanada do alto do 
Castelo, palco natural sem bastidores, nem veludos.141
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 Por todas as suas qualidades, reais ou inventadas, Monsanto teria de ganhar o 

concurso. Os seus feitos históricos são amplamente descritos, a sua elevação na natureza 

impressiona, os quadros da vida são cuidadosamente encenados; os monsantinos são 

apresentados como trabalhadores, com uma fé que contagia, são patriotas, alheios a 

conflitos, guardiões e promotores das tradições herdadas. Os espectáculos da vida de 

Monsanto são depurados da fealdade, pobreza, sujidade, enfim, de uma parte substancial 

da real dureza da vida. 

 A última parte do discurso de António Ferro, que se refere acima, chama a atenção 

para o exemplo a seguir: Monsanto. Descreve a festa da Santa Cruz e explica o seu 

significado, encerrando o seu discurso com uma exortação aos portugueses. As suas 

palavras sumariam o complexo ideológico que pretendia enquadrar a nação:

 Portugueses! Sigam o exemplo de Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal. Sejam quais forem as 

nossas vicissitudes, confiemos em nós próprios,  e nos chefes da nossa regeneração moral: saibamos guardar 
prudentemente para lançar do alto da muralha no momento oportuno, os cântaros da abundância... O povo 

mais rico, minhas senhoras e meus senhores, não é certamente o que tem mais dinheiro mas o que tem mais 
alma!142

3.2 Os prémios do concurso

 Ao fazer a reportagem, com carácter satírico, da recepção pelos monsantinos do 

resultado do concurso, o jornal Os Ridículos vaticina: “Monsanto é uma pequenina aldeia 

encravada – e agora mais encravada do que nunca... – no alto de uma serra nos arredores 

de Idanha-a-Nova.”143 Esta visão não tinha nada que ver com o ideário do SPN, que, afinal, 

tinha encontrado um lugar de culto para a nação, um lugar de romagem para todos os 

portugueses.
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142 Novidades, 5 fevereiro, 1939.
143 Os Ridículos, outubro, 1938.



 No dia 10 de outubro, à noite, logo que os monsantinos tiveram conhecimento da 

sua vitória, começaram as comemorações: foi lançado fogo de artifício, tocaram-se os 

sinos, cantou-se e dançou-se, e aclamaram-se os líderes políticos.144  Especialmente 

aplaudido foi António Joyce, que chegou à aldeia cerca da meia-noite e foi levado, em 

triunfo, até casa do presidente da junta, onde se vitoriou a “grande obra do Ressurgimento 

Nacional”. A descrição do correspondente de A Beira Baixa é elucidativa da grandiosidade 

dos festejos:

 O que então se passou, não se descreve. Foguetes, repique de sinos, descantes com adufes, risos e até 

lágrimas de contentamento: o povo no seu entusiasmo não se cansava de vitoriar Salazar, o Estado Novo, o 
Governador Civil,  as autoridades locais, os seus grandes amigos de Castelo Branco e,  em lugar de muito 

destaque, o nosso muito querido amigo Dr. Joice, que a todo o custo queriam ver entre nós.145

 Este artigo recorda ainda uma outra “Festa”, a da apresentação de Monsanto ao júri 

nacional, sublinhando as competências de representação do povo e as qualidades das vozes 

que entoaram canções:

 Para aqueles que descriam da disciplina do povo de Monsanto, que surpreza deve ter sido a maneira 

como ele se conduziu na sua Festa! Que silêncio impressionante o daquela enorme quantidade de 

Monsantinos que aguardaram o Júri na noite da chegada! Que afinação a daquelas raparigas que constituíam 
os grupos que cantaram rimances, lidio-cantos modias, frígios, tanta belêsa musical escondida nestas 

penedias!146

 A respeito dos festejos, o Diário da Manhã enfatiza um comportamento social 

ocorrido nos espectáculos da vida de Monsanto: a aproximação entre ricos e trabalhadores 

(ou melhor: entre ricos e pobres), a suspensão das diferenças sociais, acentuando a noção 

de um mundo pacífico, onde as riquezas espirituais compensam plenamente a miséria e a 

57

144 A Junta de Freguesia de Monsanto enviou a Salazar o seguinte telegrama: “O povo de Monsanto da Beira, 
aldeia classificada a mais portuguesa, saúda em v. Ex.ª o grande amigo de todas as aldeias portuguesas. Pela 
Junta de Freguesia, António Campos, João Escoto e Francisco Barbosa.” (divulgado por vários jornais, como 
por exemplo o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias (12 outubro, 1938), e A Beira Baixa  (15 outubro, 
1938).
145 A Beira Baixa, 15 outubro, 1938.
146 Ibid.



vida duríssima do camponês. Escreve o articulista: “Os ricos, tal como no dia da visita do 

júri, confraternizaram, lado a lado, com os trabalhadores, abraçando-se todos num 

entusiasmo bendito.”147

 A alegria dos monsantinos foi partilhada e divulgada por outras terras da Beira.148 

Um periódico da Sertã noticia a festa que se faz na “terra nossa comprovinciana, 

portuguesa de lei, do melhor quilate”, saúda Monsanto pela vitória e anuncia que a Junta 

de Província vai dar dez mil escudos a 20 raparigas pobres que se casem em 1939 e 

1940.149 O jornal A Beira Baixa, na primeira página, dá os parabéns à província da Beira 

Baixa, considera a aldeia do Paúl merecedora do segundo prémio e dá uma informação 

diferente da do jornal da Sertã relativamente ao prémio que a Junta de Província tenciona 

atribuir: 

 Está de parabéns a província da Beira Baixa.  O júri classificou Monsanto da Beira de Aldeia mais 

Portuguesa conferindo-lhe o Galo de Prata. Se houvesse dois prémios, o segundo seria conferido ao Paul, 
também da Beira Baixa.

 A Junta Provincial,  na sua reunião do próximo sábado, vai criar um prémio pecuniário da importância de 
dez mil escudos, a distribuir por 20 raparigas pobres, mas honestas, do Paul, que venham a contrair 

matrimónio religioso nos anos de 1939 e 1940.
 Viva a província da Beira Baixa!150

 A 5 de Novembro de 1938, o jornal A Beira Baixa começa uma coluna sobre 

Monsanto deste modo: “Está em festa permanente a aldeia de Monsanto. O automóvel 

veloz de todos os pontos do Pais carreia grupos de curiosos ávidos de ver a formosa aldeia 

detentora do galo de prata.”151  E anuncia já que Monsanto prepara a sua “festa 

tradicional”, no dia 3 de Maio, que, tendo em conta o novo estatuto da aldeia, será ocasião 
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147 Diário da Manhã, 13 outubro, 1938.
148  Por exemplo,  um documento assinado em 13 de outubro de 1938 por José Manuel Landeiro, de 
Penamacor, com o título “Monsanto da Beira: Rincão de Glória, de Tradição e de Lenda”, saúda Monsanto 
pelo facto de ter conquistado o Galo de Prata.
149 Comarca da Sertã, 22 outubro, 1938.
150 A Beira Baixa, 15 outubro, 1938.
151 A Beira Baixa, 5 novembro, 1938.



de atração de muitos turistas. Este periódico dá também as seguintes informações: o SPN 

está a estudar a realização de um rally a terminar em Monsanto; os beirões a viver em 

Lisboa estão a organizar, em parceria com a Junta de Província, a vinda à grande festa do 

dia 3 de Maio; a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais programou para 

1939 a restauração da capela de São Francisco, localizada no interior do castelo; a revista 

Ocidente vai publicar o relatório integral elaborado pelo júri provincial, que justificou a 

escolha do Paúl e Monsanto; a Câmara Municipal de Lisboa vai patrocinar uma visita das 

crianças em idade escolar à capital.

 Alguns periódicos começam a adiantar quais as obras públicas que deveriam ser 

feitas em Monsanto e nas vias de comunicação que ligam com esta aldeia; são 

empreendimentos justificados sobretudo pela dimensão turística que a aldeia vai adquirir 

(que também pode afectar positivamente a região em que se insere).152 Mas já no dia em 

que os periódicos de tiragem nacional anunciam o resultado do concurso, o jornal O Século 

apregoa que Monsanto, “uma das mais antigas povoações da Beira Baixa”, além de ir 

receber dois Galos - o de prata, que ficará na sede da Junta de Freguesia, e o de ferro, para 

ornamentar a torre da igreja -, será contemplada com uma pousada, essencial do ponto de 

vista turístico. Assim, será mais fácil “ir vê-la e apreciar a sua notável riqueza folclórica, o 

seu interesse etnográfico e a interessantíssima fisionomia das suas ruas e do seu castelo, 

das suas casas e dos seus templos, de tudo, enfim, que a impôs à consideração do júri”.153
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152  A Beira Baixa,  3 dezembro, 1938. O Diário de Notícias (12 novembro, 1938) especifica as seguintes 
“realizações imediatas”, isto é, com carácter de urgência: o arranjo e alcatroamento da estrada de Castelo 
Branco a Monsanto,  o alargamento da estrada que vai do sopé do monte até à aldeia, a construção de um 
edifício para a estadia dos visitantes, e o conserto do caminho de acesso ao castelo.  Escreve ainda o 
articulista deste periódico: “A seguir outros melhoramentos se esperam, visto que Monsanto, aldeia das mais 
curiosas de Portugal tem vivido completamente abandonada dos poderes públicos. E não pode e não deve 
continuar a sê-lo.” No Diário da Manhã (5 novembro, 1938), escreve-se que “para que Monsanto se torne 
conhecido, e para que Monsanto se torne local de romagens patrióticas, necessário é que alguma coisa se faça 
sem grandes delongas”; e as obras referidas são a construção de uma pousada, a reconstrução da capela de 
São Miguel, um caminho para o castelo e o restauro das suas muralhas.
153 O Século, 11 outubro, 1938. Esta foi a única referência que se encontrou a dois Galos.



 No dia 12 de novembro, a Casa das Beiras em Lisboa, organizou um “sarau 

folclórico”, contando com a Orquestra Popular da Emissora Nacional, sendo o 

acontecimento difundido pela rádio estatal.154 

 A Câmara Municipal de Lisboa promoveu uma visita das crianças de Monsanto 

(cerca de 200) à capital, entre os dias 1 e 4 de Dezembro, tendo a estadia dos monsantinos 

em Lisboa contado com um programa exaustivo.155  Na Câmara Municipal, na sede do 

SPN, na Emissora Nacional e na Casa das Beiras, as crianças cantaram algumas canções, 

acompanhadas com adufes; no Mosteiro dos Jerónimos entoaram o “bendito e 

louvado” (cântico religioso e local).156 Ao presidente da Câmara, ao Ministro da Educação 

e ao Presidente do Conselho, as crianças ofereceram, entre outros objectos, um adufe. 

Aquando da visita ao ministro da educação, um dos professores que acompanhava as 

crianças, depois de elogiar o ministro que colocou a escola portuguesa no caminho certo, o 

da “educação cristã”, verbalizou um desejo das crianças de Monsanto (e o pedido oficial da 

Junta de Freguesia): a construção de um edifício escolar. À solicitação, o ministro da 

educação respondeu afirmativamente, acrescentando que iria também criar lugares de 

professor. No discurso que proferiu perante as crianças e os acompanhantes, Carneiro 

Pacheco apresentou algumas virtudes da pátria e apontou o hábito de deitar cedo e levantar 
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154  Diário de Notícias, 12 novembro,  1938. O jornal A Beira Baixa (12 novembro, 1938) dá também a 
notícia, com a inclusão do programa. Na primeira parte: “Hino da Casa das Beiras”; algumas palavras sobre 
Monsanto; “Suite popular”, de Wenceslau Pinto; a lenda do Santo Amador (versão de Hipólito Raposo); as 
canções – retiradas do 2º volume da Etnografia da Beira,  de J.  Lopes Dias - “Ai! Ai! (de adufe)”, “Meu rapaz 
(coreográfica”, “Senhora do Almurtão”, “O tocador de harmonio”, “Frade capucho (coreografica)”,  “Oh! És 
tão linda (de adufe)”; na segunda parte: “Intermezzo”, de Wenceslau Pinto, “Dança portuguesa”, de Rui 
Coelho, as lendas Santa Cruz e Madeiro do Natal (retiradas da Etnografia da Beira, de J.  Lopes Dias),  as 
canções – retiradas do 2º volume da Etnografia da Beira, de J.  Lopes Dias -“Móda das Sachas (de adufe)”, 
“Á entrada d’Elvas (coreografica)”, “Senhora da Graça”, “A Azeitona”, “Vai de roda em roda 
(coreografica)”, “És o meu amor (de adufe)”, “Rapsodia da Beira”, de Filipe da Silva e o “Hino da Casa das 
Beiras”. 
155 Dia 1: lanche na FNAT; visita ao Palácio da Restauração e monumento aos Restauradores. Dia 2: visita ao 
castelo de S. Jorge, Estufa Fria,  escola primária oficial nº 1, Câmara Municipal de Lisboa, navios de guerra 
(no rio Tejo), Jardim Zoológico, sede do SPN e Emissora Nacional. Dia 3: visita ao Mosteiro dos Jerónimos, 
Aquário Vasco da Gama, praia da Caparica, Ministro da Educação, Presidência do Conselho; ida a um 
espectáculo no Coliseu dos Recreios; e visita à Casa das Beiras. Dia 4: visita ao Museu de Artilharia.
156 Diário de Notícias, 4 dezembro, 1938.



cedo dos pequenos de Monsanto como um modelo que devia ser seguido pelas crianças das 

cidades:

 Depois, fez o elogio das terras das Províncias de Portugal, onde ainda se guarda bem viva a tradição 

portuguesa. Seguidamente, dirigindo-se aos pequenitos,  o sr. Dr. Carneiro Pacheco falou-lhes numa 
linguagem cheia de ternura e simplicidade, recordando-lhes, a propósito das visitas que fizeram, aos 

Jerónimos e ao castelo de S. Jorge, que na nossa Pátria, andam sempre associadas a ideia de Deus e a 
grandeza da Pátria. Referiu-se ao facto das crianças de Monsanto estarem habituadas a levantar-se cedo, 

cumprindo assim o provérbio – deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer – para dizer que este hábito 
devia também generalizar-se ás crianças da cidade, dadas as vantagens que dele resultam para a saúde das 

crianças.157

 O mesmo ministro fez também um pedido às crianças, em que explicita o 

sentimento das elites politicas em relação ao mundo campesino:

 [...] Para que ao regressardes a vossas casas,  embora sem esquecerdes as coisas lindas que visteis em 

Lisboa, aumenteis ainda mais o amor pela nossa linda Terra.

 Deveis continuar a querer muito a Monsanto e desejar ficar ali trabalhando e servindo, cantando e 
rezando como têm feito os vossos pais, porque desta forma vos tornareis úteis ao vosso e nosso querido 

Portugal.158

 

 A 23 de janeiro de 1939, o jornal A Beira Baixa dá conta da data da cerimónia onde 

serão entregues os Prémios Literários de 1938 e o Galo de Prata. No dia 1 de Fevereiro, 

uma comitiva de monsantinos, acompanhada pelo Governador Civil de Castelo Branco e 

por Sales Viana, parte para Lisboa; regressam a Monsanto no dia 6. Na capital, são 

recebidos na sede do SPN, ocupam-se com uma série de ensaios para preparar o 

espectáculo do dia 4, visitam oficialmente a Câmara Municipal de Lisboa e a Casa das 

Beiras, visitam também as redações de alguns jornais e outros lugares e instituições da 

capital, nomeadamente o Jardim Zoológico, a Estufa Fria, o Aquário Vasco da Gama, a 

igreja da Encarnação e os estúdios da Emissora Nacional. Por onde passavam e em quase 
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157 A Voz, 4 dezembro, 1938.
158 Ibid.



todos os lugares visitados, os ranchos de Monsanto faziam admirar as suas canções e 

danças.159 Na Emissora Nacional, foram gravados os números apresentados no espectáculo 

do Teatro de D. Maria II.160

 A crónica do Diário de Notícias sobre a festa do dia 4 de Fevereiro termina com 

uma síntese do proveito de cada uma das partes, a aldeia e o SPN; Monsanto ganhou uma 

série de coisas e o SPN marcou a sua ação com uma grandiosa festa e, acima de tudo, com 

um acto de propaganda: “Monsanto ganhou, além do ‘Galo de Prata’ e do título de ‘Aldeia 

Mais Portuguesa de Portugal’, as simpatias de Lisboa. A sua viagem à capital do Pais foi 

uma proveitosa viagem de propaganda. E o S.P.N. fez, ontem, uma lindíssima, inolvidável 

festa.”161 Depois do discurso do director do SPN, procedeu-se à distribuição dos prémios 

literários, e à entrega do Galo de Prata a três raparigas de Monsanto [fig. 2].

 O director do SPN, na parte do discurso em que discorre sobre os méritos do 

empreendimento que idealizara, fala do progresso como consequência da vitória, agradece 

a Monsanto - a prova concreta da sua ideia nacionalista - e diz que o concurso fez com que 

aquela aldeia se tornasse conhecida. E pela primeira vez, é explicitado o real significado do 

Galo de Prata, o que simboliza: o apelo ao trabalho. Eis as palavras de António Ferro: 

 A primeira “A aldeia mais portuguesa”, o primeiro fruto da nossa ideia foi Monsanto. Gratos lhe ficamos. 

Monsanto veio provar, luminosamente, a utilidade e o nacionalismo da nossa ideia. Até ser-lhe atribuído o 
Galo de Prata,  galo que simboliza o apelo ao trabalho, ninguém conhecia Monsanto, ninguém suspeitava da 

sua existência de burgo solitário, de sentinela vigilante da pátria.162 

 Do regulamento do concurso aos textos das peças jornalísticas, o Galo de Prata é 

apresentado somente como um símbolo que corresponderia a uma obra pública na aldeia 

62

159 Diário de Notícias,  2 fevereiro, 1939; Diário de Lisboa,  6 fevereiro,1939; Diário da Manhã, 6 fevereiro, 
1939; A Beira Baixa, 11 fevereiro, 1939.
160 Diário da Manhã, 6 fevereiro, 1939.
161 Diário da Manhã, 5 fevereiro, 1939.
162  Novidades,  5 fevereiro, 1939. Como se viu em 2.3,  Monsanto não seria assim tão desconhecida. Mas 
como prova da importância do trabalho do SPN na concretização da ideia de A. Ferro, era melhor que fosse 
apresentada deste modo às elites que assistiam ao espectáculo.



vencedora; mas, de facto, ele sempre simbolizou o que António Ferro acabou por 

verbalizar.163 Ora, o SPN não poderia ter escolhido objecto mais perverso, pelo menos em 

duas dimensões. Em primeiro lugar, se havia algo que a aldeia vencedora não necessitava, 

certamente, era de qualquer símbolo para apelar ao trabalho; o que acontecia é que muitas 

vezes não havia trabalho suficiente na aldeia, tendo os camponeses que se deslocarem para 

outras paragens à procura do sustento.164 Uma outra dimensão tem que ver nitidamente 

com a proposta pública de um modelo social em que as desigualdades são bem aceites: no 

mundo rural estão as virtudes que se querem para toda a pátria. Monsanto tornou-se um 

símbolo, é o “selo da pátria espiritual”, ali, o “povo vive contente a rezar, a dançar e a 

cantar, dando lições de optimismo às cidades fatigadas”.165  E é ali que as crianças 

monsantinas que visitaram o ministro da educação são incentivadas a permanecer, 

continuando a vida de seus pais, pois assim serão úteis à pátria.

 O prémio Galo de Prata tinha sido concebido numa espécie de lógica religiosa: 

como uma imagem sagrada andaria de aldeia em aldeia, estando presente durante cerca de 

dois anos para ser contemplado e guiar o povo da aldeia vencedora de cada ano da 

realização do concurso. A inauguração do Galo na Torre de Lucano [figs. 3 e 4].166 foi feita 

numa atmosfera de festa religiosa, ou melhor, no seio de uma festa com “um programa de 

pura expressão popular”, visto que foi programada para o dia da Festa da Divina Santa 
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163  No mundo rural português, o galo, que muito cedo começa a cantar, é, pelo menos implicitamente, um 
símbolo de apelo ao trabalho do camponês. No contexto do concurso, não se pode descartar a possibilidade 
de que a ausência a uma referência explicita a este simbolismo tenha sido propositada. 
164  A 22 de Janeiro de 1938, pode ler-se no jornal A Beira Baixa uma chamada de atenção para a falta de 
emprego que se sentia na região: “Como a maior parte dos proprietários da região acabaram já a colheita da 
azeitona, começa a fazer-se sentir a falta de trabalho para os trabalhadores rurais.

Acontece quási sempre coisa parecida nesta altura do ano; mas bom seria que todos os que podem 
inventassem trabalho para essa pobre gente que rega a terra com o suor do seu rosto.

Também os pedreiros, carpinteiros,  rebocadores e até os sapateiros se queixam de que o trabalho lhes 
falta.”
165 Novidades, 5 fevereiro, 1939. 
166  O Galo que ficou a testemunhar pública e permanentemente que Monsanto tinha sido a aldeia eleita não 
foi colocado na igreja, mas ficou na Torre de Lucano; este edifício era um lugar privilegiado para avisar 
publicamente que Monsanto tinha vencido o concurso “A Aldeia mais Portuguesa de Portugal”.



Cruz, no dia 3 de Maio de 1939.167 Isto contribuiu para que o Galo de Prata, sobretudo o 

Galo de Prata que passaria a ser exibido pelo RFM  adquirisse um carácter também 

sagrado. 

 O enviado especial do Jornal de Notícias, Juliano Ribeiro, principia a sua crónica 

com uma apologia de Monsanto: “Monsanto é um bloco de granito com alma. Alma 

omnipotente – a alma da Pátria, a alma da Raça, da nossa Raça, da Raça Portuguesa.” Fala 

das qualidades do povo monsantino, que justificam a vitória no concurso; e apresenta os 

comentários de Matos Sequeira sobre o povo:

 O galo de ferro [...] representa, na verdade, a homenagem merecida, justíssima, a um povo laborioso, 

paciente, tradicionalista e cristão que nem por um só momento deixou de seguir o trilho difícil de todas as 
virtudes. Matos Sequeira [...] fazia-nos, há pouco, o elogio do povo – o grande herói desconhecido, 

maltratado, anónimo. Não é o povo que transmite de pais a filhos estas “modas de balhar”, estas canções, 
estes usos, costumes, lendas e crenças que são o aliciante, o capitoso aroma de Monsanto? Não é o povo, 

ignorante da cidade, dos seus vícios e das suas perfídias, que mantém vivo, íntegro, o salutar propósito de 
vigiar pelo que a tradição lhe legou de mais puro, característico e nobre?168

 Antes da consagração do Galo, aconteceu mais uma demonstração, mais uma vez o 

espetáculo da vida de Monsanto, mais encenações: ranchos com os tradicionais cântaros, 

trabalhos agrícolas, a encomendação das almas, atividades domésticas, o embalar da 

criança no berço, e outras cenas do dia-a-dia; e fizeram-se ouvir canções, “tais quais as 

cantavam as suas mães e avós”.169 A impressão causada no jornalista de A Beira Baixa por 

mais uma exibição do demótico por parte dos monsantinos revela o cuidado colocado na 
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167  A Beira Baixa, 29 abril, 1939. O programa das festividades, da autoria da Junta de Província, era 
constituído por Missa campal, demonstração do folclore local,  inauguração do Galo de Prata na Torre de 
Lucano, subida ao castelo, festa no castelo (lançamento dos cântaros), salvas de artilharia, voadura de aviões 
militares sobre a aldeia,  arraial, despedida a Monsanto.  Foi anunciada a presença do sub-diretor do SPN e dos 
júris provincial e nacional do concurso na imposição do Galo na Torre de Lucano. O jornal A Beira Baixa 
noticiava também a presença de uma série de representantes de periódicos nas festas e a organização de um 
comboio especial pelos Caminhos de Ferro e de excursões em autocarro a Monsanto.
168 Jornal de Notícias, 6 maio, 1939.
169 A Beira Baixa, 6 maio, 1939.



representação – parecia fácil pôr o povo da aldeia a encenar a sua própria vida -; por outro 

lado, as suas palavras reflectem também o espírito que o Estado Novo creditava na aldeia: 

 Um encanto tudo aquilo, reprodução rigorosa da vida da aldeia, representação que se não improvisa, 

porque se não pode improvisar nem preparar, de um dia para o outro, a vida como ela foi desde séculos e 
como é hoje, de dia no campo e no lar,  á noite nos serões á luz da candeia ou do candieiro de petróleo, numas 

casinhas modestas que nos falam á alma e nos recordam um passado de virtudes domesticas e de sacrifícios 
heróicos.170

 O jornalista do Diário de Lisboa descreve, deste modo, o espectaculo “inolvidável” 

a que assistiu:

 Aqui e ali, de dez em dez metros, ou de vinte em vinte, como nas procissões de Sevilha, havia uma 

paragem para escutar, não uma “salta” oportuna, mas um rimance com sabor de séculos. Desde a canção que 
se elevava aos ares dum alpendre onde,  simbolicamente, uma mulher embalava um berço, até á da 

desfolhada, do espadelar e do fiar do linho, ás das ceifeiras, acompanhadas dos namorados, e á da 
encomendação dos mortos num alto sobranceiro ao cemitério, que impressiona pelo seu sentimento e sua 

verdade.171

 De seguida, o Galo é colocado à vista de todos. Junto da Torre de Lucano, José 

Alvelos, representante do SPN, proferiu um discurso em que trouxe à cena António Ferro e 

o SPN na organização do concurso, felicitou Monsanto pela vitória, sem esquecer as outras 

aldeias que labutaram durante o concurso e terminou com louvores a Salazar, figura ímpar, 

“a quem se deve o ressurgimento de Portugal para uma vida de engrandecimento e de 

prestígio”.172  No periódico Novidades, podemos surpreender o modo politicamente 

audacioso como o representante do SPN conduz o seu discurso, de um acontecimento 

concreto, que dizia respeito sobretudo ao povo daquela aldeia, para o grande homem do 

povo, Salazar, sem o qual nada daquilo acabaria por ter sentido:
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 Sois hoje conhecidos em todo o Portugal, usais com galhardia o título honroso, sonoro e encantador de 

serdes filhos da “Aldeia mais portuguesa de Portugal”.
 Continuaríeis, porém, a ser ignorados por vós próprios e de todos os portugueses se um vento bem-fazejo, 

uma onda de juventude e uma boa e austera vontade de bem servir, não tivesse sacudido Portugal de Norte a 
Sul...173

 Depois, a multidão subiu ao castelo, onde se deu o tradicional lançamento dos 

potes, num ambiente permanente de festa. O jornalista de O Comércio do Porto faz notar a 

enorme multidão de estranhos que vieram a Monsanto e que, por virtude do dia que viveu, 

“encheu os olhos da alma de um espectáculo impressionante e inolvidável”. Opina assim 

sobre a verdadeira homenagem ao povo de Monsanto:

 Foi esta a maior consagração que os monsantinos poderiam desejar porque ficam contando em cada um 

dos visitantes,  um apaixonado admirador da sua terra e da personalidade do seu povo, um incansável 
embaixador e,  sobretudo,  um português que ficou conhecendo e compreendendo mais ainda a Pátria que lhe 

foi berço.174

E faz um apelo, ao estilo de António Ferro: “Portugueses! Visitar Monsanto é uma 

romagem de fé e de patriotismo que não deveis deixar de cumprir.”175  O jornalista de A 

Beira Baixa, depois de assistir aos acontecimentos daquele dia, justifica deste modo o 

interesse que a aldeia de Monsanto tem em termos turísticos: “Monsanto é uma terra única 

no género. Se fosse terra de um país de turismo, não se passaria um só dia que não tivesse 

a vista-la amadores das coisas raras, do que na tradição ha de belo e respeitável dos 

panoramas grandiosos.”176 Por sua vez, o Jornal de Notícias descreve a utilização do Galo 

como símbolo e comenta a relação do turismo com Monsanto:
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 Monsanto vive já no culto do seu galo – seu futuro ex-libris. Vemo-lo em tudo – nas garrafas do 

Mussantol, nos lenços, nas lapelas, nos lindos alfinetes de gravata. Mas o turismo não matará a alma de 
Monsanto – este bloco de granito com alma, esculpido pelos séculos. Não a matará!177

 É muito natural que esta cerimónia tenha dado especial oportunidade à circulação 

de ideias sobre os melhoramentos públicos que mais interessariam a Monsanto. Um 

apontamento na crónica do jornalista Félix Correia talvez seja sinal disso, quando diz que o 

“Galo de Prata [...] alem do seu valor intrínseco e moral, tem para Monsanto o da 

esperança na realização do mais apetecido melhoramento, isto é, o da estrada para Castelo 

Branco”.178 

 Não sabemos com que prontidão, de que modo e em que altura é que as autoridades 

politicas de Monsanto agiram para verem satisfeitas a realização de obras prometidas pelo 

regulamento do concurso. É natural que tenham desejado satisfazer algumas necessidades 

imediatas da aldeia e do seu povo. No final de 1939, é noticiada a vinda em tempo próximo 

de um delegado do SPN para participar numa reunião com o Governador Civil (promotor 

do encontro), com o presidente da Junta Provincial e com os presidentes da Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova e Junta de Freguesia de Monsanto para tratarem de “assuntos 

que interessam” à Aldeia mais Portuguesa; os projetos que estariam em vista eram a 

construção de uma pousada, a reconstrução da capela de S. Miguel e a construção de uma 

estrada do povoado até ao castelo.179  De concreto, nada se sabe do resultado deste 

anunciado encontro. Pelas informações conhecidas, ainda que avulsas, parece que a 

comunicação entre os interlocutores de Monsanto e o SPN não terá sido fácil.

 Aquando das recolhas musicais dirigidas por Armando Leça, em 1939 e 1940, 

encomendadas pela Comissão Executiva dos Centenários, as aldeias do Paúl e Monsanto 
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escusaram-se a participar.180 Em Junho de 1942, o SPN organizou uma exposição, na sua 

sede, evocativa da aldeia mais portuguesa, mas os monsantinos rejeitaram emprestar os 

trajes pedidos, que deveriam integrar a exposição. O ambiente conflitual que se tinha 

instalado, pelo facto de Monsanto não conseguir as obras que tinha almejado, é transmitido 

por Sales Viana a Francisco Lage.181  As palavras de António Ferro, na noite de 4 de 

Fevereiro de 1939, que preconizavam que “o progresso, como tudo o que é material, virá 

depois, mais facilmente, resultante natural da sua vitória, seu verdadeiro prémio”, não 

significavam, evidentemente, a concretização das necessidades materiais reais do mundo 

rural. Quem decidia sobre as necessidades da aldeia era o regime: enquanto a Junta de 

Freguesia de Monsanto desejava a realização de obras na aldeia (como um chafariz, por 

exemplo), o SPN tinha em mente a realização de obras de “embelezamento” (a colocação 

de um relógio na torre de Lucano e o restauro da fachada da Igreja Matriz). O regedor de 

Monsanto escreve a Lage a manifestar o desagrado por terem de aceitar obras não 

solicitadas e, mais tarde, no contexto do projecto para a torre de Lucano, mostra o 

desagrado e frustação total com as seguintes palavras: “Basta, pois, de desilusões e 

aborrecimentos com que esta freguesia tem sido mimoseada a propósito do Concurso da 

Aldeia mais Portuguesa de Portugal, em que entrou numa hora infeliz para as suas 

gloriosas tradições”.182

 Em Setembro de 1945, foi iniciada a construção da escola, apontada pela notícia 

como um melhoramento “de absoluta necessidade, para quem há tanto tempo anciava por 

ele”.183 
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 O próprio Sales Viana, em 1966, nas “nótulas etnográficas” do jogo de roda Manel 

Chané, publicado no semanário Reconquista, exprime o seu pesar pelo facto de Monsanto 

estar esquecida: 

 Neste concurso ficou vencedora a aldeia de Monsanto e por isso esta linda povoação ostenta, a par com 
seu vetusto Castelo e suas nobres tradições, altivo e imerecidamente, no vértice cimeiro da Torre de Lucano, 

o Galo de Prata... embora imerecidamente agora relegada, como museu de inutilidades, para os arcanos da 
indiferença pública o que profundamente se lastima!184

 No início da década de 1970, encontram-se novamente reclamações acerca de 

empreendimentos necessários à aldeia. Numa crónica da Beira Baixa, é dito que Monsanto 

se vai tornando lentamente um destino turístico, embora com pouca ajuda das entidades 

responsáveis pelo setor; escreve-se sobre a necessidade de uma Casa do Povo e de infra-

estruturas, como uma pousada, estradas decentes a ligar os lugares da freguesia,  

saneamento e eletricidade em todos os lugares da freguesia. E a crónica termina com uma 

chamada de atenção, em tom dramático, para as condições de vida dos monsantinos:

 Mas se deixarmos para trás a bela e inegualável riqueza que a Natureza doou a MONSANTO, ao 

entramos na verdade “nua e crua”, ficamos entristecidos com a realidade. Uma desoladora realidade para 
quantos lá labutam, ganhando o pão de cada dia, entre penhascos e quebradas onde o vento ruge em invernias 

prolongadas. Por isso mesmo, antes que o Turismo possa viver de Monsanto, os seus habitantes deverão 
viver dele... VIVER, pois por enquanto ainda não possuem condições e meios para o fazer.

 Então, quando isso acontecer podem gritar bem alto: “Somos a Aldeia mais portuguesa, continuamos a 
cantar, a dançar e a rezar e damos lições de optimismo às cidades fatigadas, pessimistas, compreendendo 

como poucos o ressurgimento português”.185

 Um outro cronista fala do flagelo do êxodo da população de Monsanto e sugere que 

a tomada de algumas medidas, entre as quais a realização de melhoramentos, pode dotar a 

freguesia de maior qualidade de vida e torná-la um pólo turístico competitivo.186 Em Maio 

de 1972, estava criada a Casa do Povo e algumas obras tinham sido desenvolvidas, o que 
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levou a uma mudança de perspetiva do primeiro cronista acima citado sobre o futuro de 

Monsanto; com mais algumas realizações “Monsanto vai saindo daquele esquecimento 

doutrora e entra em ritmo acelerado de progresso no campo assistencial e turístico”. E 

focando-se na importância do turismo, para cujo desenvolvimento necessita 

imprescindivelmente de uma pousada, vaticina: “Monsanto arrancou para o futuro, o 

grande futuro turístico que tem à sua frente.”187  Em Julho do mesmo ano, já havia sido 

dada autorização para a restauração das capelas de S. Miguel e de S. Pedro de vir-a-corça; 

todos estas obras tinham sido possíveis graças aos dirigentes políticos da nação (sobretudo 

o Presidente do Conselho e Presidente da República), que haviam entretanto visitado 

Monsanto e mostrado o “interesse, a dedicação e o carinho com que Monsanto é visto e 

recordado ao mais alto nível”.188

Cinquenta anos passados do concurso, num texto publicado por ocasião das triplas 

comemorações em Monsanto (conquista do Galo de Prata, do título de Aldeia mais 

portuguesa e do RFM), aponta-se o grande valor turístico da aldeia e reclama-se uma série 

de coisas para o seu desenvolvimento, inclusivamente uma pousada, supostamente, 

prometida em 1938:

 Uma terra sem história,  sem monumentos, sem riquezas arqueológicas e paisagísticas, está condenada a 

ver passar os turistas, sem se deterem.
 Não é o caso de Monsanto, onde não faltam motivos de interesse, capazes de atrair e prender as multidões 

nacionais e estrangeiras. Falta-nos sim, um plano de visitas, faltam-nos roteiros, faltam-nos guias treinados, 
falta-nos uma Pousada, já prometida em 1938.189
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3.3 Memórias do concurso

 O Concurso e Monsanto permitiram ao SPN/SNI continuar a desenvolver ações de 

propaganda. Depois da inauguração do Galo de Prata, no dia 3 de Maio de 1939 (“que 

nunca mais deixou de cantar na torre cimeira de Monsanto”)190, uma das primeiras obras 

de propaganda terá sido a Exposição da aldeia de Monsanto (1942), a que acima se aludiu. 

No catálogo da exposição, Carlos Botelho, ao referir-se à recolha de elementos para a 

exibição de Monsanto na sede do SPN, afirma que “foram coligidos com a intenção de 

interpretar e fixar o carácter espontâneo dos motivos históricos e populares de Monsanto e 

tornar conhecida, quanto possível, a pitoresca aldeia, de todos aqueles que o não podem 

fazer com os seus próprios olhos”.191  Em 1947, é publicada uma antologia sobre 

Monsanto, onde se recordam os objectivos do concurso e se apresenta o seu regulamento, o 

júri nacional, as aldeias concorrentes e a aldeia premiada; é feita uma “evocação de 

Monsanto” e impresso o “cancioneiro Monsantino”.192

 A própria aldeia também agarrou o intuito propagandístico no sentido de defender 

os interesses do desenvolvimento local, nomeadamente no que concerne ao turismo. 

Assim, logo no início de 1939, é publicado um “modesto roteiro”, cujo autor, membro da 

Junta de Freguesia, escreve a seguinte dedicatória: “Em honra daqueles que regaram com o 

seu sangue as muralhas do Castelo de Monsanto, em volta de cujas ruínas vive hoje um 

povo que soube fazer da sua Aldeia a mais portuguesa do nosso querido Portugal.”193
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 Ainda antes de o Galo cantar na torre de Lucano, uma publicação de alcance 

nacional na área do turismo dedica um número a Monsanto, explicando como a aldeia 

venceu o certame e contendo textos sobre a sua história, monumentos e folclore, a maioria 

dos quais já anteriormente publicados por ocasião do concurso. A capa da revista mostra 

claramente a imagem que se queria perpetuar sobre o povo da aldeia: uma rapariga com 

trajes tradicionais e um adufe na mão, e os dizeres “O sorriso da bondade monsantina – 

símbolo nobre da mulher portuguesa”.194 

 Como já se mencionou a propósito da falta de trabalho, a vida da maioria dos 

monsantinos era áspera: lutavam diariamente para conseguirem o sustento da família. Das 

condições de vida materiais e sociais daquela gente deu conta o médico e escritor Fernando 

Namora, quando por lá exerceu a profissão de médico entre 1944 e 1946. Namora não via 

no turismo a transformação da vida daquela gente, concluindo: “O camponês é já hoje 

indiferente à chegada do turista, espécie de aceno duma vida impossível.”195  Mas na 

mesma altura, outra literatura continuava a alimentar o programa ideológico do SNI, como 

por exemplo um livro de contos, dado à estampa em 1944, que descreve Monsanto como 

um “presépio onde a Vida mais se parece com um constante hino de agradecimento a Deus, 

ou recanto idílico, ou pedaço de paisagem maravilhosa erguida a nossos pés”.196  Ali, 

naquela terra de sonho, “quando um chora, todos choram; quando um canta, todos cantam. 

É uma só Família, sob o mesmo teto, que é o céu azul de Portugal”.197 O prólogo do livro 

repete o apelo, já muitas vezes feito, para que se faça uma romagem àquela terra, que “é, 

sobretudo, um sacrário vivo de recordações”.198  O autor dos contos, que colhe as suas 

impressões no dia 3 de Maio, escreve em tom de fantasia: “Se olhassem todas estas cenas 
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que nos inspiram poesia, música e bucolismo, tenho a certeza, a convicção firme que todos 

os portugueses ali iriam em agradável romagem de espírito.”199

 Nos anos de 1978, 1984 e 1988 são organizadas comemorações triplas centradas no 

triunfo de Monsanto no Concurso do Galo de Prata: em 1978, celebrou-se o quadragésimo 

aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do Galo de Prata e do 

percurso literário do escritor Fernando Namora; em 1984, comemorou-se o quadragésimo 

sexto aniversário do RFM, da conquista do Galo de Prata e do título “Aldeia mais 

Portuguesa”; e em 1988, relembrou-se os cinquenta anos passados depois daquelas 

conquistas e o nascimento do agrupamento folclórico. 

 Embora a 16 de setembro de 1978 tenha sido feita uma homenagem a Fernando 

Namora, em Castelo Branco, o programa principal das comemorações decorreu no dia 

seguinte em Monsanto, onde teve lugar um festival folclórico.200 

! Em 1984, as festividades decorreram nos dias 15 e 16 de setembro, com o fulcro do 

programa constituído pelo III Festival Nacional de Folclore. Segundo o programa do 

evento, o Festival foi transmitido, em diferido, pela RTP e pela Rádio Renascença. A 

organização esteve a cargo do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto.201 

 No dia 18 de Setembro de 1988, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Monsanto organizou o V Festival Nacional de Folclore, acontecimento central nas 

comemorações do 50º aniversário da vitória de Monsanto no concurso “A Aldeia mais 

portuguesa de Portugal”. O cartaz anunciava a participação dos “grupos representativos 
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das várias regiões etnográficas do país”202  Num texto introdutório de uma antologia 

publicada por ocasião da comemoração, escreve-se que o Festival conta com a 

“representação das aldeias que há cinquenta anos participaram na final do concurso”.203 

Além da invenção de uma etapa do concurso em que participaram as aldeias agora ali 

presentes, é relevante a assunção de que os grupos destas aldeias representam regiões 

etnográficas.204 Nesta introdução, com o sugestivo título “50 anos depois continuamos...”, 

citam-se parcelas do discurso que António Ferro havia feito na noite de entrega do Galo de 

Prata: há uma assimilação das ideias proclamadas 50 anos antes, enfatizando-se, de novo, a 

noção de povo como criador da poesia nacional e proclamando-se a necessidade de 

preservar a arte popular, a única evasão do povo das aldeias; renova-se o elogio a um povo 

trabalhador, que dá lições de otimismo e não esquece, acrescenta o autor do texto, “as 

tradições mais ancestrais dos seus avós”. E termina com a alusão a um povo com o coração 

repleto de cantigas, um povo que vive a tocar o céu.205 Cerca de cinco meses antes das 

comemorações, um jornalista perguntou a um monsantino nascido em 1900 se se lembrava 

da “festa do galo”, obtendo uma resposta carregada de desilusão: “Como hoje. Juntou-se 

p’raí um ror de gente, gente importante. E o galo numa roda viva, galo p’ra cima, galo p’ra 

baixo. Já lá vão 50 anos, mas... parece que estamos na mesma. Pudera, ele não põe 

ovos!”206
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 De tempos a tempos, nos meios de comunicação social recorda-se, ainda que de 

passagem, o acontecimento de 1938 ou faz-se somente menção ao facto de Monsanto ter 

sido considerada a Aldeia mais portuguesa. Em 2004, num programa de televisão, em 

resposta à pergunta sobre os motivos que levaram Monsanto a ser considerada a aldeia 

mais portuguesa, um dos convidados usou a retórica das pedras, falou da sacralidade 

essencial do monte e não esqueceu a lenda do cerco do castelo.207

 Hoje em dia, em Monsanto, as lembranças do acontecimento que marcou para 

sempre aquela aldeia estão materializadas no Galo de Prata que o RFM mostra nos seus 

espetáculos, no Galo altaneiro na torre de Lucano, nos objectos vendidos nas lojas de 

artesanato, nos panfletos turísticos e nos dizeres de alguns monsantinos. O nome da aldeia 

aparece quase sempre acompanhado da qualificação “Aldeia mais portuguesa de 

Portugal”.208 A trama do concurso foi-se esquecendo: ficaram a vitória, o Galo de Prata e a 

convicção de que muito se trabalhou para mostrar a vida da aldeia; algumas pessoas mais 

novas imaginam a época do concurso à luz de fotografias e das narrações dos mais velhos.

 Setenta anos após o concurso, o RFM organizou um festival para fazer recordar a 

vitória no concurso. Um dos elementos do Rancho assumiu que tinham de “fazer uma 

comemoração: um festival folclórico”, pois, de outro modo, “era esquecermos a história”. 

Apesar da dificuldade de organizar uma festa deste tipo, ela reveste-se de grande 

importância: se o concurso faz parte da história da povoação, não pode cair no 

esquecimento e a comemoração permite que fique “na lembrança do povo”.209  Um outro 

membro do RFM  sublinhou o interesse da comemoração com o facto de Monsanto ter 
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207 RTP, Praça da Alegria, 30 agosto, 2004.     
208 Em alternativa, aparece a designação “a aldeia mais portuguesa”.
209 José Mendonça, entrevista, Monsanto, 10 setembro, 2008. Pouco tempo antes do Festival, José Mendonça 
perguntou-me se eu sabia em que dias é que o júri nacional tinha estado em Monsanto, pois não tinha a 
certeza sobre os dias.



participado no concurso e ter saído vitorioso; por outro lado, há necessidade de ratificar o 

acontecimento deveras importante:

 Ai! Então a importância foi boa, então, fazerem os 70 anos que ganháramos o Galo. É muito bom, porque 
isto é uma tradição muito antiga. Já viu? Já há 70 anos que a gente ganhou o Galo! Vieram cá os do Paul; eles 

perderam, nós é que ganhamos. Eles também queriam o Galo,  mas nós é que o ganhamos. E isto, pronto, tem 
uma significância muito boa, porque só nós é que o ganhamos e foram muitos ranchos, muitos sítios,  das 

pessoas,  Castelo Branco, do Paul, dos outros sítios todos. Eu tinha dois anos, quando ganharam o Galo. E 
isto, pronto, é uma coisa que está na história, tem que se confirmar sempre.210

 Do palco, preparado para a actuação dos grupos etnográficos convidados para o 

Festival, o presidente da Junta de Freguesia de Monsanto fez um discurso de homenagem 

aos monsantinos que em 1938 lutaram pela conquista do Galo de Prata, e fez também uma 

exortação aos elementos do RFM  para que sejam “heróis”, como os conterrâneos que 

participaram no concurso em 1938: 

 De seguida, queria prestar a minha sincera homenagem àqueles que em 1938 souberam tão bem defender 

as cores de Monsanto, por forma a que o Galo de Prata viesse para esta aldeia e,  assim, conquistar o título de 
Aldeia mais Portuguesa. Oxalá os de hoje se sirvam daqueles que em 38 estiveram em Lisboa para defender 

as cores de Monsanto como ídolos e que eles nos sirvam de exemplo, pois eles foram certamente aguerridos e 
heróis que souberam defender as cores desta terra e souberam ser aqueles que representam melhor o povo. 

Por isso acho que a melhor forma de homenagearmos aqueles que estiveram nestas andanças nos tempos de 
então, é hoje e aqui,  prestar-lhes um minuto de silêncio em memória e homenagem a todos que caíram e 

estão na terra da verdade. Por isso, a partir deste momento, eu pedia a todos um minuto de silêncio por 
aqueles que tombaram e que em 1938 defenderam as cores de Monsanto.[...] e que todos aqueles que hoje 

representam o RFM sejam heróis como os que foram em 1938.211
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CAPÍTULO II

A construção do Cancioneiro de Monsanto

 A fórmula do concurso obrigou a que as expressões musicais de Monsanto  tenham 

tido uma divulgação à escala nacional. Os jornais que cobriram o concurso deram às 

canções de Monsanto um capital excepcional: elas aparecem nas narrações das exibições 

de Monsanto, no acompanhamento da jornada dos monsantinos à capital e na cerimónia de 

coroação da torre de Lucano com o Galo de Prata.

 Para receberem o Galo de Prata, alguns monsantinos foram a Lisboa, interpretaram 

as suas canções nas ruas e nalgumas instituições, gravaram na Emissora Nacional e 

protagonizaram um espectáculo no Teatro Nacional na noite de 4 de Fevereiro de 

1939. 

 O que António Joyce escreveu sobre as canções de Monsanto para o relatório da 

Junta Provincial publicado em 1939 serviu os fins do concurso e ficaria como uma espécie 

de texto basilar para um cancioneiro de Monsanto.

 Toda a lógica do concurso motivou uma nova atenção em Monsanto por parte de 

investigadores, muitos dos quais àquela aldeia se deslocaram para registar as canções e 

outras práticas populares. A partir da década de 1950, começaram a ser realizadas 

gravações em Monsanto.

1. As canções do Concurso do Galo de Prata

 A exposição de Monsanto ao Júri Nacional e à comitiva que o acompanhou foi 

relatada por diversos jornais de alcance nacional. Como vimos no primeiro capítulo (2.2), 

as cantigas, jogos de roda e danças impressionaram. Frases como as seguintes ficaram a 
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qualificar para a posterioridade a expressão popular dos monsantinos em matéria de 

folclore musical:

 Onde aprendeu aquela gente da aldeia a cantar com uma afinação e uma riqueza orquestral que 

envergonham qualquer orfeão dirigido por maestro?
 Como se conservaram assim, de geração em geração, ao longo das idades, tanta poesia, tanta beleza, tão 

maravilhosas coisas de Monsanto?!212

 De outro modo, expressa um jornalista a impressão causada pelas cantigas e 

danças, por ocasião da comemoração no castelo:

 Parece não terem fim os descantes e bailados, duma riqueza e beleza folclórica que impressiona e 

perturba. Traduzem todos os sentimentos das gentes monsantinas em que o que tem feição mística se casa 

com o que é heróico e lhes vem da sua ancestral vida de epopeia.213

 E numa espécie de síntese do cancioneiro da “aldeia mais portuguesa”, escreveu 

outro jornalista: “Canções alegres, dolentes, religiosas ou patrióticas, tudo canta este bom 

povo de Monsanto.”214

 A listagem seguinte apresenta as cantigas e jogos de roda nomeados por jornais que 

acompanharam o júri nacional a Monsanto, que noticiaram a romaria dos monsantinos à 

capital para a recepção do prémio no dia 4 de Fevereiro de 1939 e a festa no dia 3 de Maio 

de 1939, em que o Galo de Prata foi colocado na torre de Lucano. Acrescentam-se também 

as classificações dadas a algumas canções por determinados periódicos.215

Janeiras

Marcelada - “marcha”216 - “coral de Maio”217

Encomendação das Almas
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212 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
213 A Voz, 9 outubro, 1938.
214 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938.
215  Nos diversos periódicos, os nomes das canções não são uniformes. Assim, por uma questão de clareza, 
sempre que os nomes não estão entre comas, a grafia adotada é a mais vulgar, correspondendo, na maioria 
das vezes, à que é utilizada nas publicações mais recentes.
216 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
217 Jornal de Notícias, 5 outubro, 1938.



Verónica - “versículos duma sequencia gregoriana”218

Martírios da Paixão

Canção dos Benditos
Alvíssaras

Divina Santa Cruz - “canção modal”219

Senhora do Almurtão

Senhora da Azenha
Canção da ceifa

Apanha da azeitona - “canção frígia”220 - “canto frígio”221

Ó...Ó...Ó

Triste ceguinha
Manuel Chané

Vai-te embora, meu bemzinho
Taipum

D. Silvana
Lavrador da Arada

Rosa, a pastorinha
Margaça

Senhor da Serra
Maria da Conceição

 Os jornalistas que acompanham o júri nacional no cenário da aldeia apontam ainda 

outras cantigas que terão escutado, embora as designações sejam, de modo geral, pouco 

específicas, não sendo possível perceber se estão a falar de uma determinada canção ou de 

uma situação em que se canta uma ou mais canções porventura já ouvidas noutros 

contextos. No entanto, há uma ocasião, aquando da subida ao castelo, em que diversos 

periódicos se referem a uma canção no modo frígio, tratando-se muito presumivelmente da 

canção Lá cima ao castelo.222 

 O Jornal de Notícias escreve que “canta-se, rezando, à Senhora do Castelo”, 

deixando a dúvida se se trata de uma cantiga ou de uma oração.223  Consistiria “os 
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218 Diário de Notícias, 3 outubro, 1938.
219 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938; e O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938.
220 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
221 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938.
222  Diário da Manhã,  4 outubro, 1938; O Primeiro de Janeiro, 4 outubro, 1938; e O Comércio do Porto, 4 
outubro, 1938.
223 Jornal de Notícias, 5 outubro, 1938.



‘parabéns à noiva’ (cantigas)” num conjunto de cantigas próprias ou seria simplesmente 

uma série de canções das que foram já apontadas?224  E de que se compôs o “magnífico 

coral de despedida”?225

 O livro com o programa do sarau de 4 de fevereiro de 1939 contém o alinhamento do 

espetáculo folclórico apresentado pelos monsantinos, com os nomes dos números e 

algumas designações a eles associados; nas páginas seguintes do documento, foi impresso 

o “Cancioneiro Popular de Monsanto” oportunamente preparado por Sales Viana, que tem 

a poesia de todos os números enunciados.226 A exibição foi estruturada em cinco partes:

FOLCLORE DE MONSANTO

(BEIRA-BAIXA)

“ALDEIA MAIS PORTUGUESA DE PORTUGAL”

EM

1938-39

1º QUADRO

MARIA DA CONCEIÇÃO – Côro (marcha).
A AZEITONA – Côro.
TAI-PUM – Côro coreográfico (jôgo de roda).
SENHOR DA SERRA – Moda de balhar.
LÁ CIMA, AO CASTELO – Côro (marcha).

2º QUADRO

SENHORA DO ALMURTÂO – Côro religioso.
JANEIRAS – Côro religioso.

3º QUADRO

PAPAGAIO – Côro coreográfico (jôgo de roda).
VAI-TE EMBORA, MEU BEMZINHO! – Côro coreográfico (jôgo de roda).
OS CEIFEIROS – Côro.
Ó… Ó… Ó… Ó… – Canção de berço.
O RABASTELEIRO E A PASTORINHA- Melodía em palheta.
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224 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
225 O Comércio do Porto, 4 outubro, 1938; e Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
226  Festa da distribuição dos prémios literários (1938) do S.P.N. – e da entrega do ‘Galo de Prata’ aos 
representantes da aldeia de Monsanto (Lisboa: Editorial Império, [1939?]).



4º QUADRO

SANTA CRUZ – Côro (tradição heroica dos cântaros da abundância).
A MARGAS – Moda de balhar.
ERAS TÃO BONITA!... – Canção.
VELHINHA – Canção.
OH, ÉS TÃO LINDA! – Canção.

5ª QUADRO

ENCOMENDAÇÂO DAS ALMAS – Côro religioso.
ROSA – Rimance.
MANEL CHANÉ – Côro coreográfico (jôgo de roda).
MARCELADA – Côro (marcha).

2. O “Cancioneiro de António Joyce”

 António Joyce, para preparar o seu relatório acerca das canções de Monsanto e do 

Paúl, percorreu o distrito de Castelo Branco, acompanhado de Sales Viana, do tenente Pires 

Antunes e, algumas vezes, do seu filho, José Joyce. A recolha e transcrição das expressões 

musicais foi feita no contacto com as atividades da vida campesina.227 Quase uma década 

mais tarde, Sales Viana, na introdução do seu Cancioneiro Monsantino, haveria de tecer 

nos seguintes termos um louvor ao trabalho do seu amigo:

 É-nos gratíssimo recordar [...] que o primeiro trabalho de recolha e estudo do folclore desta tão simpática 

aldeia beiroa foi feito pelo espírito brilhante de António Joyce [...]. Seja-me, por isso, permitido prestar a 
minha homenagem de camarada e amigo a quem, tão sentidamente, primeiro se ocupou do folclore 

monsantino.228

 Das “relíquias” musicais da Beira Baixa que António Joyce publicou no relatório, o 

compositor portuense Cláudio Carneiro (1895-1963) harmonizou vinte e duas.229 Além de 

identificar cada canção e, na maioria da vezes, o local da recolha, Cláudio Carneiro assina 

81

227 Brissos, “António Joyce (1888-1964) em dois tempos ideológicos,” 435.
228 Viana, “Cancioneiro Monsantino,” 65.
229  Brissos, “António Joyce (1888-1964) em dois tempos ideológicos,” 436. Para uma lista completa das 
canções harmonizadas, ver Rui Cabral Lopes, “Carneiro, Cláudio,” in Enciclopédia da Música em Portugal 
no Século XX, dir. Salwa Castelo-Branco (Lisboa: Círculo de Leitores, 2010), A-C: 251.



os manuscritos, coloca o mês e ano (1942) e escreve “Cancioneiro de António Joyce”. 

Deste cancioneiro, Cláudio Carneiro harmonizou as seguintes melodias de Monsanto: 

Cantiga da Azeitona, O lavrador da Arada, Santa Iria, Ceifeiros, Cantiga da ceifa e Santa 

Cruz.230

 No relatório para o concurso, António Joyce escreveu quinze canções recolhidas 

em Monsanto.231 A propósito da Santa Cruz, Joyce faz uma confissão importante a respeito 

do grau de exatidão das transcrições: o contexto em que as canções foram recolhidas pode 

ter dado origem a erros de transcrição. Esta informação ganha relevância acrescida no 

momento de cotejar as suas transcrições com as versões de outros investigadores. Eis o seu 

claro manifesto sobre este assunto:

 Eis o que foi possível fixar,  em impressão ou notação que reputamos fundamentalmente certa,  mas 

colhida a correr na agitação da festa e, portanto,  sujeita, como aliás quis tôdas as da presente recolha, a 
futuras correcções atinentes a atribuir-lhe a grafia que mais exatamente corresponda à sua característica 

feição.232

 António Joyce compila duas versões da canção Santa Cruz, a “ode à vitória do 

nosso Monsanto” como lhe chama.233 A primeira versão traz “à mente a reminiscência de 

arcaísmos orientais, exotismos primitivos” e a sua linha melódica evidencia a sua 

antigüidade: “A limitação da tessitura, que assinala a conhecida economia de esforços na 

fonação, a tendência cromática, a estilização passional, prova claramente a filiação do 

motivo monsantino na continuidade ou homogenismos ancestrais.”234 A segunda variante 

está no modo lídio.235 Da esfera do religioso, Joyce transcreveu ainda a Encomendação da 
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230 A harmonização das três primeiras canções foi encomendada, no início da década de 1940, pelo Gabinete 
de Estudos Musicais da Emissora Nacional. As harmonizações, manuscritas, encontram-se na Biblioteca 
Pública Municipal do Porto.
231 Neste sub-capítulo, as canções retiveram as denominações dadas por Joyce.
232  António Joyce,  “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa, IV – Acêrca das canções populares de 
Monsanto e Paúl,” Ocidente 4 (10) (1939): 276.
233 Ibid.: 276-278. António Joyce sublinha que a “misteriosa canção” tem, pelo menos, duas variações.
234 Ibid., 277.
235  Para o cotejo das duas variantes, ver p. 102. Cláudio Carneiro assinala nas partituras das suas 
harmonizações que ambas as melodias estão no modo lídio.



almas e o Bendito. Na primeira, onde se nota o “valor da raça”, António Joyce vê “o ânimo 

erguido, a exaltada feição dos monsantinos – mesmo patente em motivo de caráter 

religioso”.236  O Bendito foi motivo de prazer especial na escuta, e Joyce terá percebido 

nele “legítimo orgulho da povoação”.237

 Das canções ligadas ao cultivo dos campos, são apontadas a cantiga dos Ceifeiros, 

a Cantiga da ceifa e a Cantiga da azeitona, esta última no modo frígio. A impressão 

causada no coletor destes exemplares é feita nestes termos: “A profundidade destas 

monodias, o seu recorte melódico, a sua rítmica expressão, elevam estas minúsculas 

sínteses à categoria de modelos reveladores do que de mais belo se tem achado no capítulo 

‘Epopeia do Trabalho’.”238

 A “Marcha de Monsanto e Aranhas”, que começa com o verso “Lá Cima ao 

Castelo”, serve a Joyce para mostrar a “faculdade criadora dos nossos beirões, mesmo no 

domínio de um gênero tão fortemente contagiado pela banalidade”. Além do mais, Joyce 

encontra nesta canção mais um exemplo da escala modal.239

 A canção das Janeiras de Monsanto, que atesta o “valor da raça”, no que toca à 

música é comparada a temas de cantatas de Bach e Handel.240 O tema do amor é aflorado 

na Cantiga da Atalaia, mas é na canção que começa com o verso “Quando eu era 

pequenina” que Joyce vê “uma das mais profundas, geniais e sublimes declarações de 

amor que lábios humanos têm proferido”.241

 O Vai-te embora meu benzinho é o jogo de roda de caráter alegre e vivo anotado 
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236 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (11) (1939): 447-448.
237 Ibid.: 449.
238 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (10) (1939): 282.
239 Ibid.: 283.
240 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (11) (1939): 446-447.
241  Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (10), (11) (1939): 291 e 450. Sobre as 
pautas desta última canção, Joyce coloca o título: “Uma Imortal Declaração de Amor”.



por António Joyce.242  Dos três romances que Joyce apresenta, O lavrador da Arada, O 

homem rico e Santa Iria, o primeiro é apresentado com grandes méritos: “frescura met[l]

ódica” e “fluidez do ritmo”.243

 Logo no início da década de 1940, verificou-se o interesse pelas canções de 

Monsanto por parte de alguns músicos com formação clássica. É natural que a atenção pela 

música popular tenha sido desencadeada ou ampliada pelo concurso e em particular pelas 

transcrições publicadas no relatório de António Joyce. Um desses músicos foi Frederico de 

Freitas (1902-1980), uma das figuras mais produtivas do meio musical português do século 

XX, tendo a sua atividade profissional sido ampla e diversificada, repartindo-se sobretudo 

pela composição, pela direção de orquestra e pelo ensino. Frederico de Freitas recolheu em 

Monsanto, pelo menos, duas canções: Maria da Conceição (1940) e A rôla (1942). A partir 

da primeira, realizou uma orquestração para orquestra sinfónica e voz e uma harmonização 

para piano e voz, ambos os trabalhos datados de 1942; da segunda cantiga, também 

conhecida por “Papagaio”, como escreve Frederico de Freitas na folha de rosto do 

manuscrito, escreveu uma harmonização para piano e voz (1942).244 

 Em relação à demanda da canção popular, um outro nome que importa mencionar é 

Artur Álvaro dos Santos Correia de Sousa (1914-1987), que foi compositor, pianista, 

pedagogo e etnógrafo musical. As suas primeiras experiências de trabalho de campo foram 

feitas na raia portuguesa (1936-1943). Artur Santos, como é  vulgarmente conhecido, foi o 

primeiro investigador a realizar gravações de campo em Portugal (1939).245  Em 1943, 

recolheu em Monsanto três canções, que foram transcritas: o romance A pastorinha e as 
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242 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (10) (1939): 290-291.
243 Ibid., 284-286, 289, 290.
244 Ambas as harmonizações foram realizadas para o Gabinete de Estudos Musicais da Emissora Nacional.  As 
datas apontadas são as que constam nas folhas de rosto dos manuscritos.
245  Cristina Brito da Cruz, “Santos Correia de Sousa,  Artur Álvaro dos,” in Enciclopédia da Música em 
Portugal no Século XX, dir. Salwa Castelo-Branco (Lisboa: Circulo de Leitores, 2010), P-Z: 1165-1169.



cantigas Santa Cruz e Eras tão bonita...246

3. O “Cancioneiro Monsantino” de Sales Viana

 O erudito albicastrense explicita a motivação que deu origem ao seu cancioneiro, 

publicado em 1947: tudo “se deve simplesmente à apreciação e sentimento do autor, 

porque não houve a pretensão de produzir um estudo musical científico de Folclore”.247 

 Na introdução, Sales Viana elabora algumas das suas ideias sobre o “folclore” da 

Beira Baixa: em primeiro lugar, sublinha que ainda se conhece pouco do folclore desta 

região, sobretudo da música; atribui à “tradição, como a milagre” o facto de se poderem 

conhecer canções com origens remotas; e na Beira Baixa, encontra uma grande variedade 

de canções no que respeita à sua estrutura melódica, à sua origem e ao seu estilo. Sales 

Viana não vê qualquer influência espanhola nas canções escritas no modo andaluz: 

 Muitas das canções que na Arraia se cantam hoje, existiam desdantes que raiasse a aurora de Portugal e 

antes que a Espanha formasse o todo que hoje é, no meio etnográfico e particular que é a bacia do Alto Tejo, 
da qual uma parte está integrada na Beira Baixa. [...]. Não abdiquemos,  pois, daquilo que é nosso: 

reivindiquemos para a Beira Baixa os cantares que à sua Arraia tão justamente pertencem e aceitemos para 
essa forma musical a designação de “modo arraiano” até que os eminentes cheguem a acordo sobre o nome 

certo por que esse modo se deve denominar.248

 Quando se centra na apreciação do folclore de Monsanto, Sales Viana não evita a 

analogia com o sagrado, sendo aquela aldeia o lugar onde se guarda a tradição: “Monsanto 

é o Sacrário da Tradição.” O cancioneiro de Monsanto é uma síntese de um espaço e tempo 

mais amplos do que a aldeia: “O seu cancioneiro próprio substancia todo o cancioneiro 

arraiano, a reflectir ainda o entrechocar de civilizações e de raças por aqueles sítios, em 
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248 Viana, “Cancioneiro Monsantino,” 48. As canções de Monsanto “Eras tão bonita” e “Canção de amor” são 
referidas a este propósito.



eras recuadas.”249

 O prefácio às transcrições das melodias é constituído em grande parte por uma 

narrativa do ciclo anual da vida do povo da aldeia, indicando-se as cantigas relativas a cada 

acontecimento ou época do ano. Sales Viana diz que as canções são apresentadas com 

descrições “pobres de colorido e precárias da emotividade que aqueles cantares em nós 

espalham”. A escuta, escreve o autor do cancioneiro monsantino, deve ser feita numa 

atitude de contemplação, de admiração e de êxtase.250 

De seguida apresentam-se os nomes das cantigas publicadas por Sales Viana com a 

respectiva classificação.251 Nalguns casos, a terminologia adotada na classificação é vaga 

relativamente ao contexto ou função performativa (como por exemplo, canção, marcha, 

romance); já as canções relacionadas com o trabalho, as práticas religiosas ou o puro 

divertimento recebem designações mais precisas. 

Tabela 1. Exemplares publicados no Cancioneiro Monsantino de Sales Viana

designação classificação designação classificação
Senhor da serra moda de balhar A moda da azeitona canção de trabalho

Manel Chané jogo de roda Marcelada marcha

Rosa, a pastorinha romance Divina Santa Cruz cântico religioso

Cantiga de amor canção Janeiras cântico de Natal

Maria da Conceição canção A margaça moda de balhar

Encomendação das almas cântico religioso Martírios cântico religioso

Tai pum jogo de roda O ... Ó ... Ó ... canção de berço

Papagaio, olh’à rola moda de balhar A ceifa canção de trabalho

Alvíssaras cântico da Páscoa Cantiga de aboiar canção de trabalho

Confissão da Virgem romance Vai-te embora, meu 
amorzinho

jogo de roda

Senhora do Almurtão cântico religioso Eras tão bonita canção
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 O ciclo anual começa no Inverno e termina em julho: canções de trabalho (A moda 

da azeitona) e cantigas para os ritos religiosos (Encomendação das almas); numa secção 

um pouco à parte, são referidos os jogos de roda (Manel Chané) e as modas de bailar 

(Senhor da Serra), as canções para o caminho das romarias (Marcelada), e as canções e 

romances entoados em ambiente doméstico (“Cantiga de amor”, Confissão da Virgem).252

 Os comentários de Sales Viana a alguns espécimes musicais são interessantes, 

independentemente da sua qualidade analítica: falam da origem, da estrutura e do contexto 

performativo de algumas canções. A Encomendação das almas e os Martírioso têm origem 

no “canto gregoriano”; a canção A ceifa é “cantiga tão velha, que está moldada nas notas 

da syrinx dos lígures”; a Marcelada é “uma canção de pronunciado sabor gaulês”; as 

Alvíssaras, que é considerada ilustre pelo facto de ser modal, o perfil melódico contém 

elementos das canções Divina Santa Cruz e Senhora do Almurtão e “avulta ainda, como 

certidão de seu arcaísmo, o ‘soluço medieval’ entre as duas notas do quarto compasso”; na 

Quaresma, período no qual não se cantam canções profanas, a canção Martírios 

acompanha o trabalho do campo; as modas de bailar são “danças animadas, em duas 

linhas, homens a um lado e mulheres a outro”.253

 A comparação da poesia das canções impressas no Cancioneiro Popular de 

Monsanto com a letra das canções do Cancioneiro Monsantino revela algumas 

discrepâncias: as menos significativas dizem respeito ao nome das canções, à grafia dos 

textos e à ordem das estrofes; as mais consideráveis tem que ver com o número de estrofes 

e com a apresentação de estrofes diferentes.
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252 Os exemplares citados foram escolhidos a título meramente exemplificativo.
253 Viana, “Cancioneiro Monsantino,” 46-64.



4. Publicações posteriores

 A primeira obra que importa referir é o segundo volume da Etnografia da Beira de 

Lopes Dias.254 A reedição, em 1964, do segundo volume da obra Etnografia da beira: o 

que a nossa gente canta oferece-nos quatro espécimes musicais de Monsanto: Maria da 

Conceição, Taipum, Divina Santa Cruz e Marcelada.255  A partir da divisão em quatro 

grupos, correspondentes “à realidade das práticas locais”, a primeira canção pertence aos 

“descantes”, o Taipum encaixa nos “jogos de roda e modas de bailar”, a Divina Santa Cruz 

é do grupo das “canções religiosas” e a Marcelada pertence ao grupo “Vária”. As versões 

destes exemplos musicais são semelhantes às publicadas no Cancioneiro Monsantino de 

Sales Viana.256 Em 1948, Lopes Dias havia já publicado uma outra versão da “Santa Cruz”, 

provavelmente copiada do relatório de António Joyce.257 Na 2ª edição do terceiro volume 

da Etnografia da Beira (1955), é já dada a versão que seria impressa em 1964. O facto de 

na publicação de 1955 Lopes Dias optar pela versão do Cancioneiro monsantino e, como já 

se referiu, a similitude entre a versão de Sales Viana e a de Lopes Dias de 1964, leva-nos a 
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254 Jaime Lopes Dias, Etnografia da Beira: o que a nossa gente canta, vol.  2, 2ª ed. (Lisboa: Livraria Ferin, 
1964). A primeira edição do segundo volume da Etnografia da beira, subintitulada “o que a nossa gente 
canta”,  veio a lume em 1927 e tinha como objectivos preservar a poesia e música populares da Beira Baixa e 
contribuir para um ambicioso empreendimento de elaboração do cancioneiro nacional. A preocupação de 
fazer um registo fiel das canções aparece também na segunda edição, com a justificação de que através das 
práticas musicais se pode conhecer e compreender melhor a vida das pessoas e também porque a fixação 
correta do que se canta atenua as nefastas variantes que podem aparecer. Na edição de 1927, Lopes Dias 
assume uma posição interessante em relação ao seu trabalho de preservação da música popular da Beira 
Baixa: muito do que é cantado não é privativo desta região,  isto é, muitas canções pertencem de igual modo a 
outras localidades. Na primeira edição do IV volume da Etnografia da beira (1937), dedicado também à 
música tradicional, Lopes Dias volta a esta questão, escrevendo que regista canções praticadas noutras 
regiões, mas que são cantadas também na Beira Baixa; Lopes Dias pretende registar o que efectivamente é 
cantado pelo povo da sua região. Na 2ª edição do segundo volume, Lopes Dias dá conta de duas alterações 
significativas que ocorreram desde a primeira edição: passadas mais de duas décadas desde a primeira 
edição, a recolha e fixação das canções tornou-se mais fácil devido às tecnologias entretanto disponíveis e os 
contextos das práticas performativas modificaram-se. Na primeira edição (1927), Lopes Dias não apresenta 
qualquer recolha feita em Monsanto; no entanto, uma cantiga recolhida em Maxiais (lugar da freguesia de 
Benquerenças, concelho de Castelo Branco), intitulada “Pequenina”, é similar à canção Velhinha de 
Monsanto. 
255 Ibid., 47-48, 141-142, 163, 193. 
256  Na verdade, se descontarmos uma gralha na melodia da canção Maria da Conceição e outra na Santa 
Cruz, as diferenças prendem-se com a poesia e com a divisão silábica dos versos sob a pauta musical. 
257  Dias, Etnografia da Beira: Lendas, contos,  romances, costumes.  Indústrias regionais. Tradições, crenças 
e superstições,  vol. 7 (Lisboa: Livraria Ferin, 1948), 192. Apesar de haver diferenças na colocação da letra e 
da versão de Lopes Dias ter uma gralha no antepenúltimo compasso, trata-se certamente de uma copia.



conjeturar que o que o autor da Etnografia da Beira editou corresponde simplesmente á 

trasladação da transcrição que aparece na obra de Sales Viana para a sua.

Uma lição da canção Oh! és tão linda, que faz parte do cancioneiro de Monsanto, 

foi recolhida por Lopes Dias em Idanha-a-Nova e publicada em 1937.258 

 Em 1953, Fernando Lopes-Graça (1906-1994) faz publicar a obra A Canção 

popular portuguesa.259  Na antologia de quarenta canções que completa o seu trabalho, 

Lopes-Graça inseriu três cantigas que recolheu em Monsanto, em 1953 - “José embala o 

menino (Canção de embalar)”, “Não se me dá que vindimem (Canto de trabalho)” e “Era 

ainda pequenina (Cantiga de adufe)” -, e transcreveu outras três do relatório de António 

Joyce - “Os amores da azeitona (Canto de trabalho)”, “Estas casas são mui altas (Janeiras)” 

e “Oh! Divina Santa Cruz (canto de romaria)”.260 

 No que diz respeito às canções retiradas do “Cancioneiro de António Joyce”, 

interessa referir que Lopes-Graça lhes introduziu algumas alterações (e o mesmo noutras 

cantigas retiradas de outras colectâneas) já que, como escreve, a sua seleção “não se 

destina ao estudo dos eruditos mas sim a servir à formação de um repertório corrente de 

certa qualidade, de que beneficiem os Portugueses (e mormente a nossa juventude) 

desejosos de conhecerem e utilizarem as suas belas canções”.261 Assim, na criação de uma 

antologia com intuitos pedagógicos, o compositor português reescreve a poesia em texto 

corrente, mexe no número de estrofes, escreve as melodias numa tessitura média, procura 
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258  Dias, Etnografia da Beira: O que a nossa gente canta, seguido de antologia do cancioneiro musical da 
Beira Baixa, vol. 4 (Lisboa: Livraria Ferin, 1937), 43. 
259 Fernando Lopes-Graça, A Canção Popular Portuguesa (Lisboa: Europa-América [1953]). Para uma visão 
global da importância da música tradicional em Lopes-Graça, ver Weffort, A Canção Popular Portuguesa em 
Fernando Lopes-Graça.
260 Lopes-Graça, A Canção Popular Portuguesa, 3ª ed. (Lisboa: Europa-América, 1974), 59, 67-68, 109, 120 
e 124.
261 Ibid., 54-56.



tornar o ritmo e compassos mais adequados e introduz indicações de andamento ou 

modifica as originais.262

 Na reflexão que expõe sobre a recolha e avaliação da canção popular portuguesa, 

Lopes-Graça faz uma listagem das obras e autores que tinham contribuído para o esboço 

de um cancioneiro geral, não esquecendo a Etnografia da Beira (vols. 2 e 4), de Lopes 

Dias e o Cancioneiro Monsantino, de Sales Viana, considerando-as trabalhos “bastante 

discutíveis”.263

 Em relação à recolha da música popular, Lopes-Graça, depois de formular “uma 

reserva de princípio quanto à fidelidade da generalidade das canções” publicadas em 

Portugal, resultante em grande parte do processo arcaico de recolha, isto é, audição e 

transcrição para o papel, aponta a única maneira que no seu entender é aceitável numa 

recolha: “Hoje só há uma forma verdadeiramente científica de proceder à recolha 

folclórica: por meio de aparelhos gravadores [...].” No seu entender, o atraso na utilização 

deste precioso recurso levou à falta de qualidade de muitas recolhas.264

O semanário Beira Baixa publicou, entre Março de 1963 e Abril de 1965, uma 

rubrica com o título “Cantares da Beira Baixa”, preenchida com a letra de algumas canções 

da região em causa.265 Os textos das canções são provenientes do Cancioneiro Monsantino 

de Sales Viana, da Etnografia da Beira de Lopes Dias, e das recolhas de Vergílio Pereira. 

As canções de Monsanto publicadas naquele periódico de Castelo Branco são 

provenientes, na sua maioria, do trabalho de Sales Viana; só não foi impressa a letra da 
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262  Por exemplo,  a canção “Oh! Divina Santa Cruz” é escrita uma terceira maior acima do original e o 
andamento Allegretto passa a Um pouco dolente.
263 Ibid.,18.
264 Ibid., 56.
265 O primeiro número é de 24 de março de 1963 e a última canção foi impressa em 18 de abril de 1965. As 
duas últimas aparições desta secção do jornal (7-3-1965 e 18-4-1965) contêm a melodia das canções. A 
derradeira canção é a “Moda da azeitona”, retirada do Cancioneiro Monsantino de Sales Viana (referência 
que também aparece no periódico),  mas já em 8-12-63 tinha sido publicada a letra da “Moda da azeitona”, 
com a informação que era da coletânea inédita de S. Viana.



Encomendação das almas, das Alvíssaras e das Janeiras. Vergílio Pereira coligiu em 

Monsanto as canções “A marcelada”, “A Divina Santa Cruz” e “A moda do arvoredo”, 

cada uma delas com a função de “cantiga de romaria, com acompanhamento de adufes” e 

fazendo parte do trio da Festa de Santa Cruz.266

O outro semanário albicastrense, a Reconquista, começa a oferecer a partir de 17 de 

Outubro de 1965 uma secção denominada “Florilégio da Beira Baixa”, que viria a durar até 

25 de Junho de 1967, com um total de 43 exemplares editados. Cada entrada tem uma 

canção, com a melodia e letra, de uma antologia de Sales Viana ainda por publicar ou do 

Cancioneiro Monsantino; quase todos os números são enriquecidos com uma nota 

etnográfica da pena do etnógrafo de Castelo Branco. De Monsanto, além do jogo de roda 

Manel Chané, já publicado no Cancioneiro Monsantino, Sales Viana imprime o jogo de 

roda Moda do limão, o Vira do coração e a cantiga Ó Elvas, Ó Elvas....267 Em relação ao 

Manel Chané, Sales Viana refere que este jogo de roda “é pouco conhecido para além das 

aldeias da cerca de Monsanto” e que quando percorreu a Beira Baixa com A. Joyce na 

preparação da província para o Concurso, só o viu e escutou em Monsanto.268   Tanto a 

Moda do limão como o Vira do coração são tidos como especiais pela sua raridade e 

características: até à altura, Sales Viana só conhecia “três modas do ‘Vira’, na Beira 

Baixa”, sendo aquelas duas destas, todas “musicados em compasso de 6/8 como o dos 

‘Viras’ do Minho, mas deles dissemelhantes quanto à poesia e à dança”.269
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266  Vergílio Pereira fez o registo das cantigas no âmbito de um trabalho patrocinado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian para a elaboração do “Cancioneiro da Beira Baixa”, como informa o jornal; os trabalhos de V. 
Pereira decorreram nos finais dos 50 e início dos anos 60. As recolhas deste investigador relativas a 
Monsanto são publicadas a 31 de Maio, 7 e 28 de Junho de 1964 . 
267 Reconquista, 14 novembro, 1965; 16 janeiro, 1966; 20 março, 1966; 25 junho, 1967.
268 Reconquista, 16 janeiro, 1966.
269 Reconquista, 20 março, 1966.



Frederico de Freitas, ao tomar conhecimento da publicação do “florilégio”, 

escreveu a Sales Viana, louvando-o pelo seu empreendimento de recolha e publicação de 

tão valioso património:

 Ainda bem que continua trabalhando na causa de recuperação e publicação destas pequenas ‘jóias’  etno-

folclóricas, tão características de uma vincada tradição, tão ricas de expressão e sentimento arcaisante, rudes 
pela ancestralidade, nobres pela lonjura do tempo que contem valores psico-idiosincráticos de um povo que 

tem história e tradição milenária.270

 Duas semanas mais tarde, Sales Viana prognostica com os seguintes termos o 

desaparecimento do folclore: “No nosso querido Portugal o Folclore entrou já nas ânsias de 

agonia e vem a caminho a sua hora derradeira. Mais doze a quinze anos e, pelo andar que 

as coisas levam, todo este tesouro espiritual do povo português terá sossobrado.” E lamenta 

que a preservação dos monumentos, a proteção das obras de arte e os trabalhos 

arqueológicos não sejam acompanhados por uma ação sobre o património popular, 

deixando-se “afundar ignobilmente e sepultar no esquecimento o Folclore Português 

debaixo de uma montanha de banalidades e retalhos onde o faduncho ocupa as 

culminâncias, onde as deturpações sacrílegas ocupam as encostas e onde as musicatas 

epiléticas e apiratadas ocupam os sopés”.271 O erudito albicastrense assume a resignação 

perante os géneros musicais mais em voga, mas solicita que se registe atempadamente as 

expressões que representam a “alma” do povo português. No que diz respeito ao  folclore 

da Beira Baixa, Sales Viana escreve que muito pouco está publicado, e finda a sua 

interpelação deste modo:

 Lembrem-se de que muita coisa linda já vai esquecida nos arcanos da memoria do povo e de que em 

quinze ou vinte anos tudo se desprenderá e mergulhará na sepultura  dos que forem entregando  a alma a 

Deus!
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270 Reconquista, 23 outubro, 1966.
271 Reconquista, 6 novembro, 1966.



 A quem manda daqui se apela para que à posteridade sejam legadas todas as preciosidades da Alma do 
Povo Português.272

 Em 1981, sai a público o Cancioneiro popular português de Michel Giacometti, 

estando Monsanto representado com a “canção de berço José embala o menino”, recolhida 

por Giacometti em 1968, e pelas transcrições das canções “Ai, Ó Divina Santa Cruz” (com 

a notação de Lopes-Graça  da  transcrição de Joyce),273 “Ai, andando eu a lavrári” e “Os 

amores d’àzêtona” (do Cancioneiro Monsantino de Sales Viana)274, “Não se me dá que 

vindimem” e “Era ainda pequenina” (recolhidas por Lopes-Graça em 1953 e editadas na 

obra A Canção Popular Portuguesa).275

! As antologias publicadas por ocasião das comemorações monsantinas de 1978, 

1984 e 1988 contêm uma secção denominada “Cancioneiro de Monsanto” onde estão 

impressas as letras de alguns jogos, cantigas e romances. A obra publicada em 1978 

contempla 25 exemplares, cuja maioria foi classificada: Moreninha, Vira do coração, 

Maria da Conceição (Coro Marcha), Vai-te embora, meu benzinho (Jogo de roda), Manel 

Chané (Jogo de roda), Tai-Pum (Coro coreográfico – Jogo de roda), Senhor da Serra 

(Moda de balhar), A Margaça (Moda de balhar), Papagaio, olh’à rola (Moda de balhar), 

Lá cima, ao castelo (Côro marcha), Marcelada (Coro marcha), Ó... Ó... Ó... Ó (Canção de 

berço), Eras tão linda (Canção), Velhinha (Canção), Oh, és tão linda (Canção), A azeitona 

(Coro), Os ceifeiros (Canção de trabalho), Senhora do Almurtão (Côro religioso), 

Encomendação das almas (Cântico religioso), Martírios (Cântico religioso), Janeiras 

(Coro religioso), Divina Santa Cruz (Coro-Tradição heróica dos cântaros da abundância), 
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272 Ibid.
273 Cf. p. 89.
274 Apesar de o Cancioneiro Monsantino ter sido publicado em 1947, a data da recolha destes dois números é 
apontada por Giacometti como sendo 1941 (?).
275  Michel Giacometti, Cancioneiro popular português (Lisboa: Círculo de Leitores, 1981), 17, 76-78, 104, 
134, 148-150, 260, 303, 308, 312, 316, 318, 329-330.



Alvíssaras (Cântico da Páscoa), Rosa, a pastorinha (Romance), Confissão da Virgem 

(Romance).276

 O cotejo deste “Cancioneiro de Monsanto” com o repertório do RFM enumerado na 

mesma publicação revela nove números usados pelo Rancho que não fazem parte deste 

Cancioneiro.277  Seriam estes exemplares considerados da Beira Baixa, mas não 

exclusivamente de Monsanto?

 Em 1984 e 1988, foram somente impressos os textos das seguintes canções e jogos 

de roda: Senhora do Almurtão (Côro religioso), A Margaça (Moda de Balhar), Vira do 

coração (Jogo de roda), Velhinha (Canção), Moreninha (Jogo de roda), Senhor da Serra 

(Moda de balhar) e Maria da Conceição (Coro marcha).278 A introdução que antecede esta 

parcela do Cancioneiro de Monsanto ilustra bem, por meio de um olhar de  dentro, a 

posição que quer ocupar a aldeia vencedora do Concurso no que ao folclore diz respeito:

 Dado o seu carácter humano ainda em muitos aspectos arcaico, Monsanto constitui alfobre riquíssimo de 

romances e de cantigas populares que a Tradição foi mantendo ao longo do tempo sem lhes adulterar a 
simplicidade das palavras e a pureza da música.

 Cantados em solo os primeiros e em coro as segundas, essas composições, na sua impessoalidade 
narrativa ou no seu personalismo lírico, oferecem-nos a prova duma vitalidade criativa ou recriadora notável, 

que marca característica atávica do povo monsantino.
 Os textos que se seguem, pertencentes ao cancioneiro arraiano e escolhidos um pouco ao acaso, procuram 

dar notícia de toda uma literatura popular genuína que fez e faz de Monsanto a capital do folclore da Beira 
Baixa.

 A grafia utilizada no corpo das composições obedece à intenção de se proporcionar ao leitor uma ideia, 
embora por vezes bem pálida, do falar monsantino.279
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276  Monsanto (1938-1978): 40º aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do “Galo de 
Prata” e da vida literária de Fernando Namora, 43-73.
277 Ibid., 38-39.
278  Monsanto (1938-1984): 46º aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do “Galo de 
Prata” e do título de “aldeia mais portuguesa”, 11-16; e Monsanto (1938-1988): Cinquentenário da 
conquista do “Galo de Prata”, do título de “aldeia mais portuguesa” e do Rancho Folclórico de Monsanto, 
19-24. A qualificação dada a cada canção aparece por baixo do seu nome.
279  Monsanto (1938-1988): Cinquentenário da conquista do “Galo de Prata”, do título de “aldeia mais 
portuguesa” e do Rancho Folclórico de Monsanto, 18. O penúltimo parágrafo da introdução citada é 
ligeiramente diferente em 1978, começando por dizer que os textos são “em boa maioria pertencentes ao 
cancioneiro arraiano”. Terá qualquer significado a inclusão de “em boa maioria”, significando deste modo 
que algumas composições seriam estranhas à Beira Baixa? O desaparecimento da expressão “em boa 
maioria”, nos outros anos poderá ter que ver com o facto de só terem sido impressas sete cantigas,  sendo 
todas consideradas pertença do “cancioneiro arraiano”?



 No seio de um artigo publicado em 1987 intitulado “Monsanto, uma tradição 

musical em mudança?”, da autoria de Soeiro de Carvalho e Ferraz de Oliveira, que 

resultou de um trabalho de campo levado a cabo por altura da Festa do Castelo de 1985, 

são anotadas e analisadas as duas canções então consideradas as mais significativas das 

festividades: “Ó Divina Santa Cruz” e “Lá Cima ao Castelo”. Na transcrição são escritas 

também as percussões nos adufes.280

 Em 1986, a revista Adufe sai com um “número especial” dedicado a Sales Viana, 

publicando o “Florilégio da Beira Baixa”, que havia saído no jornal Reconquista há duas 

décadas, e também o prólogo do Cancioneiro Monsantino.281 A mesma revista edita outro 

número especial, em 1989, “nos 50 anos do Galo de Prata”, transcrevendo o Cancioneiro 

Monsantino de Sales Viana.282 O “Florilégio da Beira Baixa” é novamente impresso em 

2000, numa publicação em homenagem a Sales Viana.283

 Judith Cohen transcreveu, em 2004, a canção “Venho de Macelada”, recolhida em 

Monsanto. A investigadora faz referência a uma particularidade da “pronúncia” daquela 

zona que consiste na adição da vogal i ao final de certas palavras, e coloca essa vogal entre 

parêntesis. Cohen anota também na partitura o toque do adufe, de acordo com a sua 

interpretação do toque realizado para acompanhar a cantiga referida.284

5. Gravações do Cancioneiro de Monsanto

 A primeira iniciativa assinalável de registo sonoro e divulgação de música popular 

portuguesa que incorporou canções da Beira Baixa decorreu em 1956 e inseriu-se num 
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280 João Filipe Soeiro de Carvalho, e Maria de São José Ferraz de Oliveira,  “Monsanto, uma tradição musical 
em mudança?,” Boletim da Associação Portuguesa de Educação Musical 52, (Janeiro/março 1987): 20-25.
281  Adufe: revista de etnografia ano 3 (3) (dezembro, 1986). Na capa deste número da revista,  Sales Viana 
aparece como “Etno Musicólogo”.
282 Adufe: revista de etnografia ano 6 (6) (maio, 1989).
283 Homenagem: Eurico de Salles Viana (Castelo Branco: Câmara Municipal de Castelo Branco, 2000). 
284 Judith R. Cohen, “El Adufe (II) - Pande(i)ro c(q)uadrado,” Interfolk 21 (2004): 49-50. 



projeto internacional levado a cabo pela British Broadcasting Corporation (BBC), sob a 

supervisão de Artur Santos.285 Em Monsanto, Artur Santos gravou os seguintes números:

“Canção de Lavrar”
Toques da “urra”

“Moda da azeitona”
“Romance da pastorinha”

“Romance de Dom Flores”
“Canção de arrolar”

“A margaça”
Toques de palheta

Toques de pífaro
“Divina Santa Cruz”

“Oh, és tão linda”
“Ai, tai, pum!”

“Senhora do Almortão”
“Quando eu era pequenina”

 Entre 1960 e 1963, Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira realizaram mais 

de quatrocentas gravações no contexto do trabalho de campo sobre os instrumentos 

musicais populares portugueses. Em Monsanto recolheram algumas melodias tocadas por 

José dos Reis na sua palheta (Senhora do Almurtão, Carnaval, Aleluia da Festa das Rosas 

da Páscoa, Senhora da Póvoa e Lavrador da Arada); e duas tocadas em flauta travessa 

(Maria da Conceição e Moda da flauta). Gravaram também algumas cantigas interpretadas 

pelo “Grupo folclórico de Monsanto (O és tão linda, Senhora do Almurtão, Lá acima ao 

Castelo, Maria da Conceição, Moda da azeitona, Se os teus olhos se vendessem e A 

Margaça); e de um grupo não identificado recolheram duas versões da Divina Santa cruz 

(ambas acompanhadas com acordeão) e a Marcelada.286
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285 Folk Music of Portugal. BBC, 1956, 10 LPs. As gravações foram realizadas na Beira Alta e Beira Baixa e 
delas resultaram dez LP. Aqui não se tem em conta os trabalhos de gravação realizados por Armando Leça, 
em 1939/40, no âmbito das Comemorações dos Centenários, já que permaneceram desconhecidos e também 
porque não incorporaram qualquer gravação em Monsanto.
286  Para ver a transcrição da melodia do Lavrador da Arada,  ver Ernesto Veiga de Oliveira, Instrumentos 
musicais populares portugueses, 3ª ed. (Lisboa: FCG-MNE-FCG, 2000),  370. É possível escutar os registos 
sonoros citados em http://alfarrabio.di.uminho.pt/arqevo/arqetnoevo.html.

http://alfarrabio.di.uminho.pt/arqevo/arqetnoevo.html
http://alfarrabio.di.uminho.pt/arqevo/arqetnoevo.html


 Em Janeiro de 1992, é feita uma recolha de vinte e dois exemplares musicais em 

Penha Garcia e Monsanto e editados pela etiqueta Buda Musique (coleção Dominique 

Buscail, dirigida por Isabelle Guillez). Na série Musique du Monde/Music from the world, 

fica disponível o CD Portugal: Chats et Tambours de Beira-Baixa/Portugal: Songs & 

drums from Beira-Baixa.287 As gravações ou a edição não foram realizadas de modo muito 

cuidadoso, notando-se sobretudo algumas deficiências no início das canções. Com 

excepção da cantiga “Canção da laranjeira”, o repertório gravado em Monsanto faz ouvir 

somente a voz e o adufe de uma monsantina (Adriana Dias Azinheiro). No folheto que 

acompanha o CD, o nome de cada cantiga é seguido de algumas notas. Duas cantigas são 

seguidas de um texto que merece atenção, porque é importante na caracterização do 

cancioneiro da aldeia de Monsanto por parte do seu autor. A propósito da cantiga “Lá em 

cima ao castelo”, são fornecidas duas informações sem qualquer relevância: uma refere-se 

à cantiga, estabelecendo uma relação entre o amor e o aroma do vinho, mas que é 

despropositada já que a temática do amor não é aflorada no estribilho (onde é feita 

referência ao vinho), evidenciando a observação feita uma análise incorreta da poesia; a 

informação relativa ao adufe no século XVI – utilizado no acompanhamento de cantigas 

para dançar – aparece aqui totalmente descontextualizada, servindo unicamente para o 

leitor colocar perguntas sobre a utilização do adufe.288  A canção “Macelada” é vista da 

seguinte forma: “A work song for harvesting camomile. It is probably  a Middle Age love 

song, where names of flowers served as an excuse to write verses.”289 A ambivalência que 

lhe é atribuída é forçada, porque, de facto, trata-se de uma canção de temática amorosa, 
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287 Portugal: Chats et Tambours de Beira-Baixa. Musique du Monde 92542-2, 1999, CD.
288  Muriel Mignon e Manuel Gomes,  (folheto) Portugal: Chats et Tambours de Beira-Baixa, Musique du 
Monde 92542-2 (recolhas efectuadas em janeiro de 1992) CD. O texto do folheto diz: “In other songs, 
flowers and clouds are synonimous with love. In this song it is wine which is endowed with the intoxicating 
perfume of love.
In the XVI th century, the square drum, sometimes backed by castenettes, was used to accompany dance 
songs.”
289 Ibid.



que seria cantada nas romarias ou outras ocasiões festivas.

 Em 1994, é publicado o CD Musical Traditions of Portugal, que resultou da 

colaboração entre o International Institut for Tradicional Music (IITM) (Berlim, Alemanha) 

e a Universidade Nova de Lisboa, através do seu Departamento de Ciências Musicais. O 

CD faz parte da série The World’s Musical Traditions, editada pelo IITM em cooperação 

com o International Council for Tradicional Music (ICTM  UNESCO C).290 As gravações 

foram concretizadas em 1988 (Março e abril) por Max Peter Naumann e Tiago de Oliveira 

Pinto (IITM). Em Monsanto, foram gravados cinco números, cantados por oito mulheres, 

duas das quais tocam também adufe. Estas monsantinas faziam parte do Rancho Folclórico 

de Monsanto. As músicas gravadas, agrupadas como “Canto ritual do Centro Leste: 

Monsanto”, são as seguintes: 

“Divina Santa Cruz”: moda
“Lá Cima Ao Castelo”: moda

“Marcelada”: moda
“Arvoredo”: moda

Encomendação das Almas e Martírios: (Canto pelas Almas do Purgatório e pelos Martírios)

 Salwa Castelo-Branco, redatora do texto que acompanha o CD, escreve sobre os 

números gravados: “O estilo musical representado por estas gravações caracteriza uma 

área geográfica mais vasta que corresponde aproximadamente ao Distrito de Castelo 

Branco.”291 As letras das cantigas foram transcritas com uma grafia que procura ilustrar a 

pronúncia local.  No entanto, este propósito não me parece ter grande interesse, acima de 

tudo porque não pode revelar todas as matizes do suposto falar local, que só pode ser 

apreciado com a escuta das mulheres que interpretam as canções.

 O grupo Adufeiras de Monsanto gravou no ano 2000 o seu primeiro CD, com 
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290 Musical Traditions of Portugal. Smithsonian/Folkways Recordings SF40435, 1994, CD.
291 Salwa Castelo-Branco, “III. Canto ritual do centro leste: Monsanto”,  64 (brochura) Musical Traditions of 
Portugal. Smithsonian/Folkways Recordings SF40435, 1994, CD.



quinze números do cancioneiro da aldeia.292  O pequeno folheto que acompanha o CD, 

depois de uma introdução sobre o grupo e sobre Monsanto, contém o “Cancioneiro de 

Monsanto”, isto é, o texto das canções gravadas, numa grafia que pretende mostrar o falar 

local. Contudo, esta intenção falha pela mesma razão apontada no parágrafo anterior, a 

respeito de outra edição; ademais, a pronúncia que se pode escutar na gravação nem 

sempre corresponde ao texto grafado. A confrontação da poesia escrita com a gravação 

evidencia ainda outras divergências: algumas estrofes não são cantadas, o refrão cantado 

da Senhora do Almurtão não corresponde inteiramente ao escrito, e as quadras em leixa-

prem de Lá cima ao castelo não estão todas correctamente escritas.

Foram registadas as seguintes canções:

Senhora do Almurtão
Margaça
Lá Cima Ó Castelo
Laranjeira
Eras Tão Bonita
Maria da Conceição
Senhor da Serra
Noite Escura
Ausência
Marcelada
Arvoredo
Ó És Tão Linda
Velhinha
Divina Santa Cruz
Moda da Azeitona

 Em 2010, as Adufeiras de Monsanto aparecem novamente na capa da edição de 

dois CDs com o título “Monsanto, memória e Tradição”.293  Algumas das cantigas da 

anterior publicação são novamente editadas juntamente com outras canções que ainda não 
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292 Adufeiras de Monsanto. Pons Musica BKL 012101-2, 2000, CD.
293 Monsanto, Memória e Tradição. Adufeiras de Monsanto. IdealVoice, 2010, 2 CD.



haviam sido gravadas, e também com alguns números recriados.294 Desta vez, o folheto 

que acompanha os dois CD não contém os textos das canções gravadas. O CD1 contém os 

seguintes números.

Ó Meu Menino Jesus (Cântico de Natal)
Salvé Rainha (Cântico Religioso)
Linda Pastorinha (Rimance)
Heus (Cântico Religioso em Latim)
Verónica (Cântico Religioso em Latim)
A Paixão do Redentor (Cântico Religioso)
Bendito das Trovoadas (Cântico Religioso)
Canção das Ceifas (Canção de Trabalho)
Despedida da Alma e do Corpo (Cântico Religioso)
Encomendação das Almas (Cântico Religioso)

O CD2 contém os seguintes números:

Nossa Senhora D’Azenha (Cantiga de Romaria)
Eu estava a lavar (Jogo da Roda)
José embala o menino (Canção de Embalar)
Lavrador D’Arada (Rimance)
Rigotão (Jogo de Roda)
Serenata aos Noivos (Na noite de Casamento)
Taimpum (Jogo de Roda)
Triste Ceguinho (Rimance)

 Em outubro do ano 2000, o Rancho Folclórico de Monsanto gravou um CD com 16 

números do seu repertório.295 O pequeno folheto que segue o CD não tem impresso a letra 

das canções.296 Os exemplares gravados são:

Maria da Conceição
Arvoredo
Sou da Beira
Benzinho
Senhor da Serra
Quando eu era pequenina
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294  Voltaremos ao conteúdo deste documento no capítulo 6, quando se abordar o grupo Adufeiras de 
Monsanto.
295 Rancho Folclórico de Monsanto. Sonovis, 17601, 2000, CD.
296  Voltaremos ao conteúdo deste documento no capítulo 5, quando se abordar o Rancho Folclórico de 
Monsanto.



Marcelada
Vira do Coração
Canção de Embalar
Ó, es tão linda
Papagaio, olha a Rola
Moreninha
Margaça
Aurora
Noite escura
Senhora do Almurtão

 A divulgação do folclore de Monsanto por meio dos grupos da aldeia (RFM e AM) 

nos canais de televisão tem importância na formação do cancioneiro. Tanto o RFM como 

as AM têm participado em diversos espectáculos televisivos, alguns dos quais realizados 

em Monsanto. Por sua vez, a internet é cada vez mais um meio de divulgação do folclore. 

A participação em espectáculos, festivais e outros acontecimentos públicos tem também o 

seu papel na organização do conceito de cancioneiro de Monsanto, tanto por indivíduos 

externos ao meio como pelos agentes que participam ativamente nessa organização. 

 Nos capítulos V e VI, será avaliado também em que medida os dois grupos 

organizados de Monsanto, as AM  e o RFM, participam na construção de um cancioneiro 

comum ou na criação de cancioneiros.

6. Análise comparativa de variantes de algumas canções

 A comparação das versões de algumas canções, na sua impressão mais completa de 

música e poesia ou somente do texto, não tem como intenção traçar a filiação de cada 

exemplar. Pretende-se apurar as similitudes e diferenças entre os registos efetuados num 

arco temporal de cerca de setenta anos e verificar, acima de tudo, quais os elementos que 

101



as lições registadas pelo autor deste trabalho partilham com as melodias e textos fixados no 

passado por alguns investigadores.297

Exemplo 1. Divina Santa Cruz

[Joyce; 1939, versão 1]

[Joyce; 1939, versão 2]
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297 Para este estudo comparativo, analisaram-se todos os documentos já apresentados neste capítulo.  O cotejo 
musical centra-se sobretudo na melodia. Relativamente à poesia, apontam-se as principais divergências, 
nomeadamente se foram registadas as mesmas estrofes e se o seu número e disposição variam. Vários 
documentos publicados procuraram, através de um esforço gráfico, dar uma imagem das particularidades do 
falar do povo de Monsanto: estão nesta situação os textos de Sales Viana, o “cancioneiro de Monsanto” 
editado em 1978, 1984 e 1988 pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto, as brochuras que 
acompanham o CD Musical Traditions of Portugal e o CD das AM. O olhar sobre a poesia das cantigas 
partiu do Cancioneiro popular de Monsanto, o documento mais antigo que contém o texto de todas as 
canções em causa; por outro lado, da mesma pena, de Sales Viana, é o Cancioneiro monsantino, editado em 
1947, e grande parte de “Cantares da Beira Baixa”, secção impressa no periódico A Beira Baixa. Como a 
poesia das canções apresentadas no jornal A Beira Baixa é proveniente do Cancioneiro Monsantino, não se 
faz referencia direta aos textos ali publicados; note-se contudo que uma comparação de ambas as fontes 
mostra pequenas diferenças na grafia dos textos poéticos. A arrumação dos textos musicais usados nos 
exemplos é feita cronologicamente dos mais antigos para os mais recentes. As variantes dos exemplos 
musicais são identificadas pelo apelido do autor e data da publicação; a minha variante foi gravada durante o 
trabalho de campo do ano de 2008.



[Viana, 1947]

[Sousa], 1943]

[Dias, 1964]

[Carvalho, e Oliveira, 1987]
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[trabalho de campo, 2008]

 

 A primeira versão de Joyce e as lições que resultam do trabalho de Artur Santos, 

Soeiro de Carvalho e do meu trabalho de campo apresentam analogias notórias: as 

melodias são construídas dentro de um âmbito de sexta maior; têm um caráter modal, 

sublinhado pelo intervalo de segunda aumentada que lhes confere uma possível origem 

oriental. Do segundo para o terceiro compasso, somente Artur Santos tem um intervalo de 

terceira menor. O último fragmento melódico apresenta-se com variações – por exemplo, 

Soeiro de Carvalho recolheu quatro -, mas quase todas (a exceção é a versão de Joyce) 

fazem uma cadência para a nota uma quinta perfeita abaixo da nota inicial; de qualquer 

modo, também a primeira versão de António Joyce termina um tom abaixo da nota que 

antecede o último fragmento melódico.

 A segunda variante de Joyce, considerada “igualmente significativa e interessante”, 

é substancialmente diferente das versões acima referidas: também se desenvolve num 

âmbito de sexta maior, mas o desenho melódico tem as suas particularidades, recusando o 

intervalo de segunda aumentada; e está escrita no modo lídio.298  Sales Viana anotou no 

Cancioneiro monsantino uma versão semelhante a esta, com diferenças no ritmo e no 

início de cada frase. 
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Divina Santa Cruz

104

298 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (10) (1939): 277-278.



Se bem que em todas as variantes a estrutura musical corresponda essencialmente 

ao grupo de dois versos, as versões de Joyce são estruturalmente mais claras, apesar de 

contarem com modificações na melodia do segundo par de versos. Note-se também a 

separação entre cada um dos versos: Joyce escreve a melodia correspondente a cada verso. 

Por oposição a esta simplicidade no desenho melódico, as outras lições introduzem um 

elemento curioso, que acrescenta complexidade à estrutura: a longa pausa depois das 

primeiras três silabas do segundo verso.

As indicações de andamento vão do allegretto nas versões de Joyce e “moderato 

enérgico” em Sales Viana a Lento na transcrição de Artur Santos. Em relação à tessitura, 

repare-se que a segunda variante de Joyce move-se num registo bem mais agudo do que a 

primeira: termina uma sexta maior acima. As melodias da primeira versão de Joyce, de 

Artur Santos e da minha estão num registo semelhante.

 Para esta canção, Sales Viana deixou três quadras e António Joyce anotou mais 

uma, a mesma que Lopes Dias também fez imprimir. O “Cancioneiro de Monsanto” do 

livro editado nas comemorações de 1978 tem sete estrofes, duas delas dedicadas à 

“Senhora do Castelo”.299  O folheto do CD Musical Traditions of Portugal apresenta as 

mesmas estrofes que Sales Viana. O folheto do CD das Adufeiras de Monsanto dá quatro 

estrofes.

 As versões de Joyce, Sales Viana e Lopes Dias contêm no início do primeiro verso 

de cada estrofe a interjeição “Ai”, que cai nas outras variantes. No Cancioneiro popular de 

Monsanto de Sales Viana, não foi impressa esta interjeição, mas tendo em conta a sua 

presença no Cancioneiro Monsantino, pode colocar-se a hipótese de se tratar de uma 

gralha naquele documento.
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299  Monsanto (1938-1978): 40º aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do “Galo de 
Prata” e da vida literária de Fernando Namora, 67-68. No capítulo 4, pp. 219-220, é discutida a relação da 
presença da “Senhora do Castelo” no cancioneiro  com a denominação da Festa do Castelo.



Exemplo 2. Marcelada

[Viana, 1947]

[Dias, 1964]
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[Cohen, 2004 ]

  

[trabalho de campo, 2008]

A melodia mais antiga que se conhece desta canção, a de Sales Viana, 

provavelmente copiada para a Etnografia da Beira, como já se sugeriu, tem o início com 

uma pequena diferença em relação à lição colhida por J. Cohen e por mim. Por sua vez, os 
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Marcelada
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compassos 9 a 12 da minha transcrição (e os correspondentes de Sales Viana) apresentam 

uma ligeira diferença no ritmo e melodia em relação ao que escreveu J. Cohen. As versões 

mais recentes apresentam-se num registo mais grave.

No que concerne à poesia, chama desde logo a atenção o início do primeiro verso 

de cada quadra: nalgumas variantes, como as de Sales Viana, Lopes Dias e o “Cancioneiro 

de Monsanto” de 1978, o verso começa com “Eu venho”, outras prescindem do pronome 

pessoal.300 É provável que a supressão do pronome tenha originado a alteração melódica já 

assinalada; repare-se na divisão silábica em Sales Viana, onde constam sete sílabas como 

nos restantes versos da quadra. Adriana Azinheiro faz, numa das suas interpretações desta 

cantiga, uma síntese desta questão: numa parte da cantiga não pronuncia o pronome 

pessoal, mas a certo ponto começa a entoar também o pronome.301

Uma alteração importante registada nas versões mais recentes é o acrescento de um 

refrão, constituído por palavras fónicas e pela repetição do verso “Venho de marcelada!”, 

como se pode ver em Cohen e na minha transcrição, e também nos folhetos que 

acompanham o CD Musical Traditions of Portugal  e o CD das AM.

 Exemplo 3. Lá cima ao castelo

[Joyce, 1939]

108

300 Para apreciar uma incoerência, ver Salwa Castelo-Branco,  “III. Ritual sons and chat from the central east: 
Monsanto,”, 20-21 (brochura), Musical Traditions of Portugal. Smithsonian/Folkways Recordings SF40435, 
1994, CD; no folheto do CD, o texto regista o pronome pessoal, mas as monsantinas não o cantam.
301 Portugal: Chats et Tambours de Beira-Baixa, Musique du Monde 92542-2, CD. Adriana Azinheiro canta 
a seguinte estrofe que não escutei da boca de outra monsantina ou em qualquer outra gravação: “E a 
macelada é linda/P’ra quem a sabe cantar/Mas eu inda a não sei toda/Estou farta d’a estudar.”



[Viana, 1967]

[Carvalho, e Oliveira, 1987]

[trabalho de campo, 2008]
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 A primeira variante desta canção, de A. Joyce, sem “acidentes trivializantes”, tem a 

melodia no modo frígio.302 Sales Viana  escreveu a sua versão na escala andaluza.303 As 

versões de Soeiro de Carvalho e do autor deste trabalho têm nitidamente uma expressão 

tonal. As melodias destas versões estão num registo semelhante.

 No que à poesia interessa, as fontes escritas apresentam uma grande diversidade de 

estrofes. O Cancioneiro Popular de Monsanto apresenta quatro estrofes, dispostas 

graficamente aos pares, realçando a forma leixa-prem; a primeira estrofe de cada par refere 

o que se passava no castelo e tem a fala do rapaz e a segunda estrofe tem a resposta da 

rapariga (o dialogo sobre a “anágua”). Quer em fontes escritas mais antigas quer no cantar 

atual, encontram-se versos que não fazem referencia à “anágua”: por exemplo, a versão de 

Joyce (a “marcha de Monsanto e Aranhas”) já tem duas quadras sem o assunto da “anágua” 

e duas das quadras cantadas na aldeia de Aranhas apresentam uma semelhança na temática 

(só que a “anágua” é substituída por “saia”).304 A lição que Sales Viana traz à luz em 1967, 

intitulada “Ó Elvas, Ó Elvas ...”, refere as terras de Elvas, Penamacor e Castelo Branco, 

mas também faz menção à “anágua”, em dois pares de quadras.305 

 Em período não identificado, provavelmente nos anos oitenta, foi introduzido um 

refrão.306  A versão do “Cancioneiro de Monsanto” de 1978 ainda não tem impresso o 

refrão. O registo feito em março e abril de 1988 para o CD Musical Traditions of Portugal 

já contempla o estribilho. 
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302 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (10) (1939): 283.
303 Reconquista, 25 junho, 1967.
304 Joyce, “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa,” Ocidente 4 (10) (1939): 283-284.
305 Reconquista, 25 junho, 1967.
306  A poesia da versão de Sales Viana nomeada “Ó Elvas, Ó Elvas...”, impressa em 25 de Junho de 1967 no 
jornal Reconquista, ainda não contempla o refrão.



Exemplo 4. Eras tão bonita

[Viana, 1947]

[Sousa, 1943]
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[trabalho de campo, 2008]

 No que concerne ao desenho melódico, a minha versão e a de Artur Santos são 

muito semelhantes, gravitando a canção em torno da escala menor, embora a sexta nota 

esteja, quase sempre, subida meio-tom; no quarto compasso, Artur Santos escreve Láb. 

Sales Viana parece ter escutado a canção com a primeira parte centrada no modo maior e a 

segunda parte no modo menor.307  As versões de Sales Viana e do “Cancioneiro de 

Monsanto” de 1978 são as únicas que não têm refrão. O Grazioso de Artur Santos e a 

minha versão estão escritos uma terceira menor e uma quinta abaixo, respetivamente, do 

Andantino de Sales Viana.

Das seis estrofes coligidas no Cancioneiro Popular de Monsanto, somente duas 

permanecem no Cancioneiro Monsantino.308 O “Cancioneiro de Monsanto” de 1978 tem a 

mesma poesia que o texto de Sales Viana; e no folheto do CD das AM estão impressas três 

daquelas estrofes.
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307 A própria notação de Sales Viana sugere uma dualidade tonal.  No entanto, Viana diz que a cantiga está na 
escala Andaluzia; (cf. nota 248, p. 85).
308 É curioso o facto de as duas publicações da responsabilidade de Sales Viana terem somente duas estrofes 
em comum. Não é plausível que o tempo que separou as duas publicações permitisse a recriação poética; 
seriam todas as estrofes cantadas ou umas seriam mais populares numa altura e outras noutra?



Exemplo 5. Velhinha

[Joyce, 1939]

[Viana, 1947]
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[Lopes-Graça, 1953]

[trabalho de campo, 2008]

Quando se comparam as quatro versões impressas desta cantiga, destacam-se 

alguns elementos respeitantes à melodia, tanto no desenho do ritmo como dos intervalos 

sonoros. Sales Viana apresenta uma notação com mudanças de compasso, procurando 

provavelmente retratar a complexidade rítmica com que era cantada esta melodia; as 

quatro versões têm um perfil sonoro semelhante, marcado, mais ou menos vezes, pela 
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alteração da terceira e sexta notas da escala, com implicações no tipo de escala base. Sales 

Viana reputa-a de escala andaluza.309 O início da cantiga é similar nas lições de Joyce e 

Sales Viana, com o salto de terceira maior descendente – embora o ritmo seja diferente -; 

por seu turno, a variante de Lopes-Graça é semelhante à minha, começando ambas com um 

salto de quarta perfeita ascendente. 

A propósito da sua anotação desta canção, Lopes-Graça escreve: 

 [...] Convirá porventura chamar a atenção para a conhecida e formosa canção monsantina [...], cuja 

apropriada grafia tem sido objecto de discussão, e que nós apresentamos numa lição que talvez venha a 
causar estranheza, mormente no que se refere aos primeiros compassos, tão diferentes do que é habitual 

ouvir.  No entanto, não intervém aqui qualquer “correcção” ou retoque mais ou menos caprichoso, pois que, 
na realidade, foi assim que no-la cantaram lá mesmo em Monsanto, diligenciando a nossa versão reproduzi-la 

o mais fielmente possível.310

A versão de Sales Viana tem a indicação de Moderato enquanto Lopes-Graça 

escutou um andamento Animado. As duas primeiras variantes estão no mesmo registo, 

enquanto a minha está num registo mais grave, uma terceira abaixo. 

Dos textos estudados, o único que não apresenta refrão (dois versos de palavras 

fónicas) é o de Joyce. Em relação à segunda estrofe desta cantiga, que começa com o verso 

“Quando eu já for velhinha”, Lopes-Graça deixa a informação de que foi composta pelo 

poeta Edmundo de Bettencourt e popularizada através de uma gravação da canção pelo 

autor do poema. Lopes-Graça escreve como terceiro e quarto versos: “Olha bem para os 

meus olhos, / Inda são para te ver.”311 No entanto, Bittencourt, em 1928, cantou de maneira 

diversa: “Olha bem para os meus olhos, / Sem vida – inda te hei-de ver.”312  Esta versão 

corresponde à de Joyce, que Lopes-Graça também aponta, a par da de Sales Viana, que é 
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309 Viana, “Cancioneiro Monsantino,” 48.
310 Lopes-Graça, A Canção Popular Portuguesa, 3ª ed. (Lisboa: Europa-América, 1974), 55-56.
311 Ibid., 124 e 142.
312 Arquivos do Fado/Tradisom, Volume II, TRAD 005, 1994, CD.



“Olhem bem para os meus olhos, / Sem ter vida, querem ver.”313  O “Cancioneiro de 

Monsanto” de 1978, 1984 e 1988 tem o texto do Cancioneiro Popular de Monsanto; o 

RFM  e as Adufeiras de Monsanto cantam esta última variante se bem que no folheto do 

CD das AM o texto do quarto verso seja “Sem terem vida querem ver.”314

Exemplo 6. Margaça

[Viana, 1947]

[trabalho de campo, 2008]
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313  Lopes-Graça, A Canção Popular Portuguesa, 3ª ed. (Lisboa: Europa-América, 1974), 124. Tudo indica 
que Lopes-Graça terá feito alguma confusão no tratamento da informação recebida sobre estes versos.
314 “Cancioneiro de Monsanto,” (brochura), Adufeiras de Monsanto. Pons Musica BKL 012101-2, 2000, CD.



 A cadência melódica final das duas versões é só aparentemente diferente, porque os 

sons são os mesmos e o movimento da melodia é idêntico. A versão de Sales Viana está 

num registo uma sexta menor acima.

As duas versões musicais desta cantiga distinguem-se sobretudo pela penetração de 

um refrão na versão atual, com palavras fónicas, que é cantado com a melodia da segunda 

parte da cantiga. 

O refrão aparece também no Cancioneiro de Monsanto, editado pelo RFCPM  em 

1978, 1984 e 1988 e no folheto do CD das AM.

Exemplo 7. Senhor da Serra

[Viana, 1947]
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[trabalho de campo, 2008]

 A lição colhida no meu trabalho de campo mostra algumas divergências melódicas 

em relação à lição fixada por Sales Viana, sendo a mais interessante o movimento 

ascendente inicial. O refrão presente na minha versão foi criado com o mesmo processo 

observado na cantiga Margaça. A minha variante está uma quarta perfeita abaixo da 

transcrita no Cancioneiro Monsantino.

O refrão só se encontrou no folheto do CD das AM e também é cantado pelo 

RFM.315  Quer as AM quer o RFM entoam uma estrofe que não está impressa nas outras 

fontes.316 

Esta cantiga tem uma estrofe muitas vezes citada, porque fala do adufe e da sua 

prática performativa, apresentando um dos versos diferentes configurações: Sales Viana, 

nos seus textos, consagrou a versão “Quem haverá di o tocári”; esta versão é reproduzida 
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315  Todas as performances que tive ocasião de escutar durante o trabalho de campo contaram com o 
estribilho.
316 A estrofe diz: “Fostes ao Sinhor da Serra / Não m’o destes a saber / Deixaste na minha cara / Duas fontes a 
correr”. 



no “Cancioneiro de Monsanto” de 1978, enquanto as edições seguintes anotaram “Quem 

haverá di tocári nele”; e o folheto do CD das AM tem “Quem houver de tocar nele”.

Exemplo 8. Maria da Conceição

[Viana, 1947]

[Freitas, 1942]
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[Dias, 1964]

[trabalho campo, 2008]

No que diz respeito à melodia, as lições colhidas durante o meu trabalho de campo 

são similares à de Sales Viana e de Lopes Dias. A versão de Frederico de Freitas tem uma 

diferença importante nos dois primeiros compassos: o salto de 6ª maior descendente é feito 

através de dois movimentos de terceira; nas outras versões esse salto é realizado com uma 

4ª perfeita descendente, seguida de movimentos por grau conjunto. A minha lição tem um 

ritmo pontuado no início de cada secção e está num registo mais grave do que as outras. O 

Cancioneiro Monsantino dá uma indicação de andamento, ainda que seja pouco preciso: 

“tempo de marcha”. A melodia que transcrevi está num registo uma quinta abaixo em 

relação à de Sales Viana.
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Os textos de Sales Viana fixaram cinco estrofes, Lopes Dias escreveu as primeiras 

quatro e as antologias publicadas no âmbito das comemorações monsantinas de 1978, 1984 

e 1988 e o folheto do CD das AM têm mais uma quadra. A primeira quadra apresenta-se 

com variantes: enquanto no primeiro verso de Sales Viana se lê “Debaxo do rio nacem” – 

versão mantida por Frederico de Freitas e pelo Cancioneiro de Monsanto (1978, 1984 e 

1988) -, Lopes Dias escreve “À beira do rio nascem” e as AM  e o RFM  cantam “Em volta 

do rio nacem”; por sua vez, o quarto verso de Sales Viana dá a leitura “Que tu quer’s casar 

comigo!” – versão dada também por Frederico de Freitas e Lopes Dias -, enquanto o 

Cancioneiro de Monsanto (1978, 1984 e 1988), as AM  e o RFM oferecem o verso na 

forma negativa.317  O terceiro verso da terceira quadra aparece com duas escritas: Sales 

Viana escreveu “Eu sou lá da Monsantela...”, versão impressa no Cancioneiro de 

Monsanto (1978, 1984 e 1988); Frederico de Freitas, Lopes Dias e o folheto que 

acompanha o CD das AM concedem o verso com a forma “Sou de Monsanto da Beira”, 

que também é cantado pelo RFM. Amélia Fonseca referiu que a forma correta é “Eu sou lá 

da Monsantela...”, mas tanto as suas  interpretações individuais como as do grupo AM 

fazem ouvir “Sou de Monsanto da Beira”.318

Exemplo 9. Senhora do Almurtão

[Dias, Idanha-a-Nova, 1964]
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317  No Cancioneiro Monsantino de Sales Viana, a letra sob a pauta musical dá o verso na forma afirmativa, 
mas a quadra, escrita de seguida, tem o mesmo verso na forma negativa. Tendo em conta os outros 
documentos da responsabilidade de Sales Viana que apresentam a poesia desta cantiga, é provável que a 
versão recolhida “correta” seja com o verso na forma afirmativa.
318 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 5 julho, 2010.



[trabalho campo, 2008]

As versões da Senhora do Almurtão que se cantam hoje em dia em Monsanto 

filiam-se muito provavelmente na Senhora do Almurtão “moderna” que já se cantava em 

1938 a par da versão “antiga”. A versão “moderna” seria muito possivelmente a que 

publicou Lopes Dias em 1927, reportada a Idanha-a-Nova.319

As estâncias que se cantam em Monsanto são algumas das que estão presentes no 

cancioneiro relacionado com a romaria da Senhora do Almurtão, tendo uma sido adaptada 

localmente e que diz: “Senhora do Almurtão / Quem vos varreu a capela / O ranchinho de 

Monsanto / C’ um raminho de marcela.”320

 Em determinada altura, a intercalar as estrofes de oito versos, foi introduzido um 

refrão, em redondilha menor, cujo texto nada tem que ver com a poesia original desta 

cantiga. Carlos Gama sugere que este refrão tenho sido introduzido na década de 1920;321 

contudo, se a sua suposição tivesse sentido, caberia perguntar por que motivo nem sequer o 
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319  Jaime Lopes Dias, Etnografia da Beira: O que a nossa gente canta, vol. 2 (Famalicão: Tipografia 
Minerva, 1927), 119.
320  Cf.  “Cancioneiro de Monsanto,” (brochura), Adufeiras de Monsanto. Pons Musica BKL 012101-2, 2000, 
CD.
321  Carlos Gama,  “Várias versões musicais da Senhora do Almoçam,” Adufe - revista de etnografia, ano 1, 
nº1 (abril 1984): 41.



texto do refrão se encontra nos documentos que têm a poesia desta cantiga. Uma versão 

recolhida por Giacometti, em 1970, na aldeia de Proença-a-Velha, não contém estribilho.322 

O Cancioneiro de Monsanto (1978, 1984 e 1988) não conta com o refrão.323  Amélia 

Fonseca e Laura Pedro não sabem de onde veio esta Senhora do Almurtão; em relação ao 

estribilho, Amélia Fonseca aponta os anos 50 como altura provável para o seu 

aparecimento e Laura Pedro sempre se recorda de o escutar.324 Quando em junho de 1951, 

o RFM participou no cortejo dos Santos Populares de Lisboa, entre outras cantigas, entoou 

a Senhora do Almurtão “com o seu alegre estribilho”, como refere um periódico de Castelo 

Branco.325 Ora, esta seria certamente uma referência ao estribilho que se canta hoje em dia.
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322 Giacometti, Cancioneiro popular português, 74-75.
323 Este facto não garante que o RFM não cantasse o refrão; a sua ausência no dito cancioneiro pode ter que 
ver com uma intenção de o retirar dos textos escritos por respeito com a tradição. 
324  Amélia Fonseca e Laura Pedro,  entrevista, 20 dezembro, 2008.  Ambas as adufeiras conhecem a versão 
“antiga” que a mãe de Amélia Fonseca e outra monsantina cantaram em 1956 para Artur Santos no âmbito da 
sua recolha para a BBC.
325 Beira Baixa, 30 junho, 1951.



CAPÍTULO III

O Adufe
 

 Quando se fala do folclore de Monsanto ou do processo de folclorização, o adufe 

adquire um estatuto especial. É um instrumento quase inseparável da voz, isto é, muitas 

das cantigas são acompanhadas pelo adufe; e nos agrupamentos musicais de Monsanto é 

instrumento insubstituível. Importante também é o facto de hoje ser ainda um privilégio da 

mulher, pelo menos no contexto da região que nos interessa.  

 Este capítulo centra-se sobretudo na actualidade, na construção e selecção do 

instrumento e na sua prática performativa. Aflora-se também a questão de novas 

funcionalidades do instrumento: na música popular e na política de identificação do 

Concelho de Idanha-a-Nova.

 Se bem que não se pretenda fazer aqui a história deste instrumento, alguns dados 

merecem considerável atenção já que ajudam a compreender e a contextualizar a 

importância real que o adufe tem no Concelho de Idanha-a-Nova.

1. Retrospetiva histórica

 O adufe é um instrumento de percussão, bimembranofone, consistindo, 

basicamente, numa pele de animal esticada e fixada numa armação de madeira com forma 

quadrada. O seu percurso histórico contou com a presença de outro tipo de instrumento de 

percussão de caixilho, com o corpo circular e uma membrana esticada somente num dos 

seus lados. A estas configurações elementares podiam ser adicionados mecanismos para 

alterar a sua ressonância.

 Como o nosso interesse primordial está no instrumento de caixilho com forma 

quadrada, o outro tipo de instrumento de percussão só é referido quando necessário.
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1.1 Da Antiguidade à Idade Média

 Os testemunhos que se conhecem revelam o valor que os instrumentos de 

percussão terão tido na Antiguidade, nas regiões do Mediterrâneo e do Médio Oriente. São 

do terceiro milénio a.C. as representações mais antigas de membranofones de estrutura 

quadrada. Ressalta, em primeiro lugar, o uso dos instrumentos de percussão pelas mulheres 

em rituais de fertilidade, mas as fontes conhecidas mostram também uma prática musical 

secular. Parece claro que a prática performativa é dominada pelas mulheres, mas também 

se pode reconhecer que os homens não estão excluídos da utilização destes instrumentos de 

percussão.326

 O mundo greco-romano terá privilegiado o instrumento de corpo circular, já que 

não são conhecidas representações de instrumentos com forma quadrada ou rectangular. 

Conhecido como tympanon/tympanum, era usado em desempenhos musicais de culto da 

fertilidade e também em contextos profanos. Alguns pensadores da época criticaram a 

utilização deste instrumento nos rituais religiosos.

 Nos primeiros séculos do cristianismo, houve uma reacção negativa em relação à 

utilização de instrumentos musicais no culto. No entanto, os Padres da Igreja tinham um 

problema importante por resolver: os instrumentos musicais eram usados em rituais 

pagãos, mas também vinham referidos nas Escrituras em contextos da veneração de Deus. 

Como os instrumentos de percussão estão citados no Antigo Testamento, os líderes do 

cristianismo tiveram de formular explicações convincentes. A resolução do problema 

passou, essencialmente, por apresentar interpretações alegóricas: o seu papel não é o de um 
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326  Para um estudo de fontes relativas à Antiguidade e início do cristianismo, ver Mauricio Molina, “Frame 
Drums in the Medieval Iberian Peninsula.” (Ph.D. diss., City University of New York Graduate Center, 
2006), 10-56. Para um estudo profundo da presença deste tipo de instrumentos durante a Idade Média na 
Península Ibérica, ver Mauricio Molina, Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula (Kassel: Edition 
Reichenberger, 2010). Nestas obras, o autor analisa a nomenclatura, a construção, o contexto social, o 
simbolismo e a prática performativa dos membranofones de caixilho redondo e quadrado.



instrumento musical utilizado em actos religiosos, mas é um símbolo que, negativamente, 

remete para as coisas mundanas ou, positivamente, faz pensar em Cristo na Cruz.

 A primeira representação pictórica conhecida na arte peninsular de um instrumento 

de percussão com armação quadrada é uma escultura na fachada da Puerta del cordero da 

igreja da colegiada de Santo Isidóro de Sevilha (Leão, século XI). E a primeira descrição 

de um instrumento com a mesma forma aparece numa entrada de um dicionário anónimo, 

o Vocabulario latino, produzido em Navarra, cerca de 964. As fontes medievais destes 

membranofones demonstram a sua popularidade, a sua utilização como instrumentos 

musicais e a sua função simbólica, e revelam também que o seu percurso não foi 

interrompido pela acção de alguns agentes da Igreja Católica.

 No que diz respeito ao uso dos instrumentos de percussão em causa, Mauricio 

Molina escreve: “From both literature and art we learn that the most popular uses of the 

frame drum in medieval Iberia were to provide joyous entertainment, welcome people into 

towns, celebrate special community  events, practice non-liturgical worship, even to attract 

customers’ attention in the market.”327

 Os dados históricos evidenciam que eram usados por músicos Cristãos, Judeus e 

Muçulmanos. Se bem que as fontes revelem que os homens também utilizaram estes 

instrumentos, eles foram usados essencialmente por mulheres. As que faziam do seu uso 

uma profissão eram desdenhadas pela sociedade, o mesmo não acontecendo com as que os 

usavam para entretenimento pessoal ou para responder a solicitações da sua comunidade. 

Aos homens que faziam uso profissional do instrumento não eram imputados 

comportamentos reprováveis.
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 No que diz respeito aos termos usados para referir os instrumentos de percussão, é 

importante ter presente que da terminologia faziam parte vocábulos que podiam designar 

diferentes instrumentos e outros mais específicos. O termo latino Tympanum, que aparece 

no já mencionado Vocabulario latino, designava, sobretudo a partir do século X, ambas as 

formas do instrumento. Em iluminuras bíblicas, este nome foi ilustrado tanto com 

instrumentos de forma redonda como com instrumentos de estrutura quadrada. Por 

exemplo, na representação de Êxodo 15:20, Miriam e as mulheres israelitas aparecem, na 

Vulgata, a tocar tympanum/tympanis. Na Segunda Bíblia de León (século XII), o 

instrumento é desenhado com a forma redonda, na Bíblia de Pamplona, é ilustrado com o 

aro quadrado.328

 O nome árabe duff foi utilizado durante a Idade Média para designar, na cultura 

islâmica, instrumentos de percussão com várias formas.

 O termo adufe aparece, a partir do século XIII, para designar o instrumento de 

estrutura quadrada. Nasce da assimilação para as línguas românicas de al-duff (artigo-

nome árabe). As primeiras referências aparecem em textos seculares do século XIII. Numa 

versão castelhana do Êxodo 15:20 da General estoria do Rei Afonso X (ca. 1275), pode 

ler-se: “Salieron María con su adufle en su mano e todas las otras mugeres con ella con los 

suyos, faziendo quirelas e cantando con ellos...”.329  É provável que a ligação do nome 

adufe ao instrumento de forma quadrada nas línguas românicas da Península Ibérica tenha 

acontecido pelo facto de o termo duff ter sido usado, anteriormente, no mundo árabe da 

Ibéria para designar o instrumento de armação quadrada. O termo pandero (bandair em 

árabe) tornou-se popular, a partir do século XI, para designar o instrumento de forma 

127
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Sancho VII, o Forte (1160-1234).
329 Molina, Frame Drums, 71-72. 



redonda. A par disso, duff foi-se tornando o termo próprio para designar o instrumento de 

forma quadrada. E como na língua corrente não lhe juntavam um adjectivo para especificar 

o tipo de instrumento, duff tornou-se o vocábulo para designar na Ibéria islâmica o 

instrumento de forma angular. Durante o século XII, terá sido assimilado pelas línguas 

românicas como um termo que aludia somente ao instrumento de armação quadrada.

1.2 O adufe em Portugal: algumas referência históricas

 Na ausência de estudos extensos sobre a presença do adufe no nosso território ao 

longo do tempo, os registos literários e iconográficos conhecidos são escassos. Ernesto 

Veiga de Oliveira, no contexto da exemplificação de algumas fontes literárias que citam o 

termo adufe, mas que não lhe parecem suficientes para atestar eficazmente a antiguidade 

do instrumento, escreve: 

 A antiguidade do adufe infere-se, entre nós, mais concludentemente, do seu formato primitivo e pouco 
evoluído, da sua tosca factura, da sua natureza de produto manual local, de fundas raízes tradicionais, e 

sobretudo da sua estreita relação com essas velhíssimas formas musicais regionais, mormente na Beira Baixa, 
onde serve de instrumento acompanhante de alguns dos mais arcaicos cantares que conhecemos em todo o 

País, que por vezes dificilmente podem mesmo ser acompanhados por outro instrumento rítmico.330

 Não se pode afirmar que, da Idade Média ao início do século XX, o termo adufe 

tenha sido utilizado exclusivamente para referir o instrumento de percussão de forma 

quadrada. E é preciso notar também que o termo pandeiro terá sido usado para designar o 

de corpo redondo, unimembranofone, mas também o instrumento de forma quadrada, isto 

é, como sinónimo de adufe.331 
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330 Ernesto Veiga de Oliveira, Instrumentos musicais populares portugueses, 3ª ed. (Lisboa: FCG-MNE-FCG, 
2000), 267-268.
331  Ibid., 267-268. Este autor coloca a questão nestes termos: “É certo que as palavras pandeiro e adufe são 
equívocas e podem significar também os pandeiros unimembranofones (redondos); é de notar que as 
iluminuras do Cancioneiro da Ajuda mostram apenas pandeiros redondos e, segundo todas as aparências, 
unimembranofones, com guizos ou soalhas no arco, em grande número [...], sempre tocados por raparigas, 
que os seguram com uma mão por baixo, e batem com a outra na pele.”



 Na primeira definição conhecida de adufe e pandeiro, a do Vocabulario Portuguez e 

Latino, de Rafael Bluteau (1638-1734), a distinção entre os dois termos é feita de modo 

claro. Além de serem oferecidos elementos sobre a estrutura dos instrumentos e sobre os 

materiais de construção, são prestadas algumas informações sobre o modo de tocar estes 

instrumentos. Bluteau define adufe deste modo: 

 Vem do Arabico Aduph, que significa pandeiro, porque adufe he uma especie de pandeiro, & hum quadro 

vão de madeira leve, coberto com dous pergaminhos delgados com hum cascavel dentro, & tocase com todos 
os dedos, excepto os polegares, que servem só de o sustentar. He muito usado das molheres da Provincia de 

Tralosmontes.332

E escreve sobre o pandeiro: “Deriva-se do Arabico Pandair. He a modo da cercadura de 

huma pineyra, com huns vãos ao redor, em que estão metidas humas chapinhas de latão, a 

que chamão soalhas, que movidas fazem hum agradavel, & festivo sonido.”333 

 O vocábulo “cascavel”, empregue por Bluteau para designar um objecto colocado 

no interior do adufe, também aparece num texto de Pedro Joze Suppico de Moraes, ficando 

clara aqui a sua função de produzir som: “Huma filha de Fernando Cardozo era muy 

discreta; pretendia casar com ella certo homem de muy pequena estatura, mas muy 

fallador, e ella vendo-o, disse que lhe parecia cascavel de adufe, que se ouve, e não se 

vè.”334 

 Os textos literários que fazem uso simultâneo dos vocábulos adufe e pandeiro 

mostram a existência de dois instrumentos diferentes. Vejam-se, a este propósito, dois 

excertos literários do século XVIII. Na Nova Floresta, o Padre Manuel Bernardes escreve: 

“Emende-se o celebrarmos as noytes de Natal nas Igrejas (como eu vi celebrar em huma) 
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332  Padre Raphael Bluteau, Vocabulario Portuguez e Latino, Vol. 1 (Coimbra: Collegio das Artes da 
Companhia de Jesus, 1712), 140.
333  Bluteau,  Vocabulario Portuguez e Latino, Vol. 6 (Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 
1720), 219.
334 Pedro Joze Suppico de Moraes, Collecção Moral de Apothegmas, ou ditos agudos, e sentenciosos,  Parte 2 
(Coimbra, Oficina de Francisco de Oliveyra, 1761), 325.



com pandeyros, adufes, castanhetas, foguetes, tiros de pistola, & risadas descompostas.”335 

E este excerto, retirado de uma obra de Francisco Rodrigues Lobo: “As pastoras, que 

esperavão o fim da cantiga de Lereno, logo que elle acabou se alevantarão, e com 

pandeiro, e adufe, que entre ellas havia, começando hum graciozo baile, cantarão em 

ordem de folia da maneira seguinte.”336

 As definições dadas por alguns dicionários publicados no decurso do século XIX 

são muito diversas. Há uma faceta que sobressai em todas as definições: os dicionários 

estabelecem sempre uma relação entre os vocábulos adufe e pandeiro. Algumas 

publicações têm pouca informação, chegando algumas simplesmente a fazer equivaler os 

dois nomes.337  O Diccionário da Lingua Portuguesa de Moraes da Silva, publicado em 

1813, procura marcar algumas diferenças entre os dois instrumentos. Para o adufe, tem 

escrito: “Pandeiro com fundo de couro elastico, e soalhas enfiadas em arame 

perpendicular.”338  E sobre o pandeiro, além de uma descrição física do instrumento, 

apresenta dados sobre a sonoridade e sobre o modo de o executar: “Instrumento musico; é 

um aro de madeira, em cuja altura há vãos, e neles uns arames, em que estão enfiadas 

varias laminas de latão, que batendo umas nas outras, quando se vibra o pandeiro, fazem 

um som agudo [...]: move-se com a mão direita, e talvez se dá com elle sobre a palma da 

esquerda”.339 Outra obra, de 1842, também tenta estabelecer as particularidades dos dois 

instrumentos, chegando a explicar como se toca o adufe, que é “pandeiro com soalhas, ou 
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335  Padre Manoel Bernardes, Nova Floresta, Tomo 2 (Lisboa: Officina de Valentim da Costa 
Deslandes, 1706-1728), 17.
336  Francisco Rodrigues Lobo, Obras Politicas, e Pastoriz,  Tomo 3 (Lisboa: Officina de Miguel Rodrigues, 
1774), 228.
337  Novo Dicionário da Lingua Portuguesa (Lisboa: Typografia Rollandiana, 1806); Diccionario geral da 
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Lingoa Arabica em Portugal (Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1830), 14; José Fonseca, Novo 
Diccionario da Lingua Portuguesa (Paris: J.-P. Aillaud, 1843), 34.
338  Antonio de Moraes Silva, Diccionario da Lingua Portuguesa. Vol. 1 (Lisboa: Typographia Lacerdina, 
1813), 47.
339  Antonio de Moraes Silva, Diccionario da Lingua Portuguesa, Vol. 2 (Lisboa: Typographia Lacerdina, 
1813),  389.



cascaveis, tem o fundo de pergaminho, ou couro elastico, para com o tremido dos dedos, 

que no mesmo se faz, soarem os cascaveis, e com a pancada da mão no meio do couro 

fazer huma especie de zabumba, he instrumento de pancada, como o tambor, timbales, 

zabumba, etc.”. Em relação ao pandeiro é mais comedido em informações, escrevendo 

simplesmente que é “Instrumento de pancada, e que faz grande chocalhada pelas soalhas, 

de que he cheio.”340

 No final de oitocentos, é publicado o Diccionario Musical de Ernesto Vieira, no 

qual se encontram as definições de pandeiro e adufe. Sobre o primeiro, escreve: 

“Instrumento de percursão formado de um arco cuja circumferencia é coberta por uma 

pelle, guarnecido de soalhas e cascaveis. Segura-se com uma das mãos agitando-o para 

fazer só resoar as cascaveis e soalhas, ou percutindo-o com a outra mão para tambem 

marcar o rythmo.”341  Em relação ao adufe, Ernesto Vieira começa por referir o contexto 

em que era executado; depois, explica a sua estrutura e proveniência, fala da situação 

social a que estava vinculado (o popular) em referências de autores portugueses do 

passado, e enfatiza o facto de os adufes serem usados sobretudo pelas mulheres. As 

palavras do autor são:

 Especie de pandeiro antigo de que ainda hoje fazem uso as mulheres do povo em algumas das nossas 
provincias, para acompanhar as suas danças e cantos. 

 O adufe distingue-se do pandeiro em ser quadrado, não ter soalhas e ser coberto dos dois lados como um 
tambor. É um instrumento de que se encontram vestigios na mais remota antiguidade [...].

 Para a Europa trouxeram-no os jograes mouros, juntamente com o rabil e o laud, nacionalisando-se 
completamente no nosso paiz. São frequentissimas as passagens de escriptores portuguezes antigos que 

mencionam o adufe como instrumento popular muito usado. A palavra é puramente arabe, duff, precedida do 
artigo al com suppressão do l.

 É para notar a circumstancia, não talvez filha do acaso mas de uso tradicional muito remoto, de serem os 
adufes nas nossas aldeias tocados principalmente por mulheres; não só a Biblia diz que eram mulheres quem 
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340  Antonio Maria do Couto, Diccionário da maior parte dos termos homónymos, e equívocos da Lingua 
Portuguesa (Lisboa: Typographia de Antonio Joze da Rocha, 1842), 3-4, 287.
341 Ernesto Vieira, Diccionario Musical, 2ª ed. (Lisboa: Lambertini, 1899), 404-405.



fazia resoar os adufes, também os monumentos egypcios apresentam muitas figuras de mulher tocando esse 
instrumento.”342 

 Na definição de Ernesto Vieira, uma condição do adufe é não possuir soalhas; com 

esta afirmação, quererá o autor do Diccionario Musical dizer que os adufes do seu tempo 

não possuíam qualquer objecto, no seu interior, que contribuísse para a formação do timbre 

do instrumento?

 Na revista A Arte Musical, Michel’angelo Lambertini faz uma diferenciação entre o 

dois instrumentos através da sua forma e do lugar onde se colocam os mecanismos 

sonoros: “O pandeiro e o nosso adufe pertencem á cathegoria dos tambores manuaes, 

distinguindo-se este ultimo pela forma quadrangular e por ter as soalhas e guizos 

escondidos entre as duas pelles.”343

 Na primeira metade do século XX, em relação à Beira Baixa, os dois termos terão 

sido empregues para designar o mesmo instrumento, embora o nome adufe pareça ter sido 

o mais frequentemente usado. Em 1940, Armando Leça, no seu Cancioneiro músico-

popular, diz que adufe é uma “palavra espanhola antiquada, que significa pandeiro”; e 

sobre a importância deste instrumento e da sua presença em terras de Idanha, escreve: 

 Importante, é a existência do adufe,  ao ritmo do qual o povo entoa os seus cantares,  de vetusto expressar 

melódico, à Senhora da Póvoa, Senhora do Almurtão, Senhora da Graça, Senhora dos Altos Céus, ao Santo 
Antão, etc.  Diz-se que era com o adufe que as raparigas iam todos os anos, em peregrinação, dançar e tocar 

as endexas em volta do túmulo do Condestável. Quanto a nós, o uso dêsse tão simples instrumento secular 

em terras de Idanha, na Beira Baixa raiana, tem origem na estadia dos povos de raça afro-asiática.344

 Jaime Lopes Dias não distingue os dois termos, isto é, usa um e outro para se 

referir ao mesmo instrumento, constatando-se, contudo, a predominância do vocábulo 
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344 Armando Leça, Cancioneiro músico-popular (Lisboa: Comissão Executiva dos Centenários, 1940), 33.



adufe nos seus escritos. E dos instrumentos “típicos” da região, este é o que tem a 

primazia.345

 Em meados do século passado, o instrumento de percussão bimembranofone, de 

aro quadrado, estava confinado a determinadas zonas da faixa oriental de Portugal, entre 

Trás-os-Montes e o Baixo Alentejo.346 Embora não existindo estudos aprofundados sobre a 

história dos instrumentos de percussão em Portugal (e em particular sobre o adufe), 

existem algumas evidências de que este instrumento também foi utilizado noutras locais do 

país. Mas na década de sessenta, o cenário era este: em Trás-os-Montes, Beira Alta e 

Alentejo, o instrumento estava a desaparecer, encontrando-se excepcionalmente em certas 

terras; na Beira Baixa, sobretudo no distrito de Castelo Branco, o adufe tinha ainda forte 

presença.347  Em Trás-os-Montes, o instrumento era designado por pandeiro, na Beira 

Baixa, por adufe, e no Alentejo, por um ou outro termo conforme as localidades.

 Nas localidades onde se usava, era um instrumento exclusivamente feminino e 

encontrava-se associado aos cantares das várias zonas. Enquanto em Trás-os-Montes e no 

Alentejo tinha um carácter essencialmente festivo, na Beira Baixa era também usado nas 

festividades religiosas populares. A propósito da sua quase omnipresença na cultura da 

Beira Baixa, escreve Veiga de Oliveira: 

 Nas Beiras interiores, e hoje, sobretudo, na Beira Baixa, o adufe é o instrumento fundamental da região 

[...]; ele ouve-se ali a acompanhar toda a espécie de cantares, profanos e festivos, danças e canções de 
trabalho, etc., e outros, de carácter diferente, religiosos e de romaria, vendo-se então nas ocasiões cerimoniais 

de mais vulto da Província, em «Alvíssaras»  da Páscoa e às diversas invocações da Senhora - do Almortão, 

da Póvoa, etc. - uns e outros geralmente, como dissemos, da velhíssima tradição musical local.348
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345  Ver Dias, A Beira Baixa ao microfone da Emissora Nacional de Radiodifusão, 13; Dias, Etnografia da 
Beira, Vol. 2, 2ª ed. (Lisboa: Livraria Féria, 1964), 14.
346  Para obter uma panorâmica feita no início da década de sessenta do século passado sobre este 
instrumento, ver Oliveira, Instrumentos musicais populares portugueses, 266-276. 
347 Por referência à época do trabalho de campo de Veiga de Oliveira, o desaparecimento do adufe parece ser 
um fenómeno relativamente recente, pois tinha sido um instrumento de uso habitual nas zonas pastoris da 
faixa oriental de Portugal. Sobre este pormenor,  cf. Oliveira, Instrumentos musicais populares portugueses, 
266.
348 Oliveira, Instrumentos musicais populares portugueses, 268.



 Vejamos alguns elementos relativos à construção dos adufes, na região de Idanha-a-

Nova, que ficaram retidos por Veiga de Oliveira.349  A nossa atenção é dada sobretudo 

àqueles elementos que têm filiação nas referências até agora apontadas e àqueles que estão 

presentes nos instrumentos construídos actualmente. Os adufes da Beira Baixa são 

aproximadamente quadrados, medindo as tábuas entre 40 e 45 centímetros de 

comprimento. No interior da caixa de ressonância, eram colocados objectos para moldar a 

sonoridade do instrumento: sementes ou areias e soalhas (pequenas chapas de metal ou 

cápsulas de garrafa de cerveja), podendo estas ficar soltas, ou enfiadas em arames ou fios 

cruzados, que eram fixados de lado a lado ou de canto a canto. A colocação de guizos, no 

interior, tinha sido uma prática, conhecida dos construtores de Idanha-a-Nova de então. 

Nos cantos, e por vezes a meio, ornamentavam os adufes com borlas de tecido (as 

“maravalhas”); alguns construtores tapavam, às vezes, a costura das peles com uma fita 

colorida em ziguezague.

 No programa dedicado à Beira Baixa da série Povo que Canta, produzido pela RTP 

em 1972, da autoria de Michel Giacometti, podemos analisar diversas matérias do universo 

da prática da música tradicional, nomeadamente alguns pontos relativos ao adufe.350 O som 

produzido pelas mulheres tem, na maior parte dos casos, uma forte componente metálica, 

permitindo concluir que os instrumentos teriam soalhas com as folhas metálicas enfiadas 

em fios ou arames. Outro aspecto bem visível é a ornamentação dos instrumentos: com 

excepção de alguns que se vêem numa oficina, no Rosmaninhal, os adufes não têm fitas à 

volta do quadrado; todos têm as maravalhas, nos cantos. Da entrevista feita por Giacometti 

na oficina do Rosmaninhal percebe-se que tanto pandeiro como adufe são nomes usados 
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para designar o instrumento, não se podendo concluir, sem qualquer dúvida, qual o mais 

utilizado.

 Quanto a Monsanto e segundo a memória de Laura Pedro, a colocação de uma fita 

de algodão à volta do caixilho do adufe começou no final dos anos quarenta do século XX, 

quando algumas mulheres de Monsanto decidiram enfeitar os instrumentos que iriam 

participar num cortejo em Lisboa. As próprias maravalhas, que até então eram feitas de 

restos de tecidos, começaram a ser feitas do mesmo material das fitas. Laura Pedro coloca 

como hipótese (bastante plausível no seu entender) que a iniciativa das suas conterrâneas, 

que ela considera uma “inovação”, tenha nascido da vontade de tornar os instrumentos 

mais bonitos, não só pelo facto de a fita tapar o costura das peles, mas também porque os 

adufes ficam realmente mais coloridos.351

 Tanto Amélia Fonseca como Laura Pedro reprovam veementemente a colocação de 

guizos nos adufes, pois, segundo estas monsantinas, antigamente (o tempo das suas 

primeiras memórias e também da herança das suas mães), as soalhas eram feitas de restos 

de latas dos latoeiros; as soalhas “mais antigas” eram constituídas por pequenas latas, 

furadas, e enfiadas em fios cruzados no interior dos instrumentos.352 Nunca conheceram 

adufes com guizos e não compreendem como é que se pode falar de adufes com guizos, 

por referência a tempos passados: além de ser difícil adquirir guizos (pelo facto de não se 

encontrarem facilmente e terem um preço), sugerem que o “natural” era a utilização de 

materiais sobrantes, neste caso, das placas metálicas dos latoeiros.353 Estas monsantinas 

consideram que a utilização de caricas para se fazerem soalhas é um método moderno, 

porque já eram adultas quando passaram a estar disponíveis garrafas com tampa de carica. 
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as maravalhas, que até à “inovação”, nos finais dos anos 40, eram feitas com restos de tecidos.



No entanto, foi possível encontrar vários instrumentos com um dispositivo similar ao 

acima descrito, só que em vez das pequenas chapas de latão, foram usadas caricas 

previamente achatadas e furadas no centro para serem enfiadas em dois fios, presos 

perpendicularmente um ao outro e paralelamente às tábuas da estrutura.354

 No que diz respeito à maneira de segurar e tocar o adufe, as observações feitas por 

Veiga de Oliveira evidenciam alguns elementos essenciais, que são explicados, mais à 

frente, a respeito da prática de tocar o instrumento pelas mulheres de Monsanto. Como se 

verá, o jeito de sustentar e percutir o instrumento observado no início dos anos sessenta 

encontra afinidades na prática actual. Veiga de Oliveira descreve assim o que lhe foi dado 

examinar:

 Na Beira Baixa, onde o tocam de forma notável,  as mulheres empunham-no bastante alto,  em frente à 
cara (talvez para se ouvir melhor), com um canto para cima, segurando-o, por um lado,  entre as pontas do 

polegar e do indicador esquerdo sobre as peles de cada face, sem encostar o resto da mão, e mais a meio do 
aro, e apoiando-o do outro lado contra o polegar da mão direita sobre o aro, mais perto do canto de cima, e 

batem em seguida a pele da face oposta à que está virada para a cara com os demais dedos de ambas as mãos, 
os três mais pequenos da esquerda abertos e direitos, sempre no mesmo ponto da pele,  e na maioria dos 

casos, numa cadência regular, que se combina com a cadência dos da mão direita, diversificando-a; os quatro 
dedos finos desta batem sucessiva e alternadamente, em duas posições, ora todos juntos, num toque seco 

(mais abaixo e perto do polegar), ora afastados uns dos outros, rodando a mão sobre o polegar, num toque 
difuso (mais a meio da pele e longe do polegar) — os dedos de cada mão sempre ao mesmo tempo, mas 

todos soltos — com grande à vontade, ciência e inventiva, numa extraordinária riqueza e variedade de ritmos 
por vezes muito complexos, rigorosamente exactos para cada música.355

  A partir de trabalho de campo, realizado sobretudo nas décadas de 80 e 90, José 

Alberto Sardinha aponta como um dos pontos principais referentes ao adufe a ligação deste 

instrumento à mulher, pelo facto de possibilitar a exibição da feminilidade, a afirmação da 

tocadora; há uma relação estreita do toque com a feminilidade e a sedução. Para Sardinha, 
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354  Foi possível analisar um instrumento com soalhas de caricas pertencente atualmente a Amélia Fonseca e 
que foi herdado de sua mãe. A detentora do instrumento recorda-se de o ter visto sempre em posse de sua 
mãe, atribuindo-lhe, pelo menos, sessenta anos. A existência deste instrumento não permite concluir que 
Amélia Fonseca esteja equivocada em relação ao tipo de soalhas de outros instrumentos que viu na posse de 
sua mãe nem que mentiu, mas pode levar-nos a pensar que, como não teve necessidade de examinar os 
instrumentos, não teve simplesmente conhecimento de que alguns adufes levaram soalhas feitas com caricas.
355 Oliveira, Instrumentos musicais populares portugueses, 273-274.



o “adufe é um instrumento feminino”, tendo sido sempre na tradição popular “um 

elemento exclusivamente feminino”. Sardinha fala do papel das raparigas nas sociedades 

rurais, enfatizando a sua acção no dinamismo da economia familiar. A mulher não é 

somente uma divulgadora de um repertório de cantigas, porque com o adufe a acompanhar 

o canto e a dança, transforma-se numa agente social poderosa, através da sedução. Neste 

sentido, Sardinha diz: 

  O que significa que a tradição que chegou até nós, ou seja, a tradição oral moderna, a que todos nós 
assistimos e que eu colhi ainda há trinta anos trinta e tal anos com uma certa vitalidade significa que essa 

tradição é uma tradição que entronca por um lado num substracto comum mediterrâneco (que para mim é 
preferível clarificar as coisas assim) em que a mulher representava um papel essencial na difusão do cântico 

lírico, o canto de amor, e por outro em que a mulher tocava esse instrumento justamente nesse canto como 
uma forma de exibir a sua feminilidade. [...]

  Porque a rapariga, a moça casadoira tinha um papel central na sociedade rural antiga. E o toque do adufe 
era um toque que acompanhando o canto lírico e acompanhando também o canto coreográfico tinha uma 

envolvência de feminilidade, de sedução, se quisermos assim, muito importante, porque a rapariga tocava o 
adufe e cantava ao mesmo tempo. Isto era um factor de exibição feminina muito importante. [...] 

  Ora este carácter de exibição feminina é potenciado nas cantigas bailadas, porque aí a rapariga não só 
toca o adufe e canta, como ela própria baila ou põe os outros a bailar. E isto é muito importante para efeitos 

de afirmação da rapariga, de exibição feminina e, digamos, de sedução em relação ao rapaz.356 

  

 Este investigador atribui ao adufe a virtude de ampliar as competências de exibição 

da mulher perante o homem; o corpo movimenta-se na interpretação, seja no canto ou na 

dança, em harmonia com o instrumento musical. O corpo da mulher e o adufe confundem-

se, ampliando a beleza da performance e aumentando a sedução; é preciso saber 

movimentar o adufe, é preciso uma destreza especial para isso, e o instrumento permite, 

sem a censura social, o movimento sensual do corpo da mulher. Num artigo para o Jornal 

do Fundão, intitulado “Sobre a funcionalidade do adufe”, escreve que o instrumento é 

muito mais do que um acompanhamento do canto ou da dança: 

  [...] O adufe é essencialmente um instrumento de afirmação feminina,  independentemente de com ele se 

dançar ou de apenas se cantar.  Quando falo de afirmação feminina não falo de afirmação da personalidade 
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356 José Alberto Sardinha, entrevista, Souto da Casa (Fundão), 10 agosto, 2009.



colectiva das mulheres. Entendamo-nos: falo, sim, de um instrumento de exibição feminina  perante os 
homens, que serve de pretexto para chamar a atenção destes sobre as mulheres, para a beleza que elas 

encerram, que elas sabem imprimir ao canto, ao ritmo, ao corpo, enfim, que serve para exercer sobre os 
homens o efeito de encantamento que toda a mulher aspira possuir.

 Esta função de encantamento está, aliás, bem de acordo com as raízes árabes do instrumento, cuja 
tradição nos dá a mulher meneando-se ao toque de pandeiros unimembranofones, de forma redonda, em puro 

acto de exibição, rectius provocação, do homem. [...]. O que é essencial é que a função do instrumento nas 
nossas comunidades rurais, na linha aliás das suas raízes históricas, é a simples afirmação/exibição 

feminina.357

 Para António Silveira Catana, as imagens que foram ficando ao longo do tempo, em 

que se vêem adufes nas mãos de mulheres, e também a sua própria vivência das práticas 

populares mostram uma relação distinta entre a mulher e o adufe. Das suas vivências, 

desde criança, destaca a romaria da Senhora do Almortão. Os seus conhecimentos levam-

no a concluir: “A mulher foi sempre a rainha, digamos assim, do adufe.” Este estudioso das 

tradições da Beira Baixa dá uma panorâmica da presença do adufe em território português 

através de algumas referências dispersas; e sobre o tempo presente, a sua narrativa - cheia 

de entusiasmo - acaba por se centrar na romaria da Senhora do Almortão, lugar 

privilegiado onde ainda se toca o adufe numa espécie de “estado puro”, ou seja, as pessoas 

tocam e cantam por imperativos próprios, contagiando quem as escuta. António Catana 

relata deste modo os seus conhecimentos e sentimentos:

 A partir do século XVII, XVIII,  na parte espanhola foi perdendo a sua função, digamos assim, mas nós, 

desde Trás-os-Montes até ao Alentejo, ele foi sempre tocado, o adufe ao longo até  desde o passado século, 
era tocado até aí aos anos 70, foi sempre tocado até ao Alentejo. Entretanto foi esmorecendo esse toque do 

adufe. E ultimamente, digamos assim, onde ele está mais presente é na Beira Baixa.
 Mas de qualquer modo... temos também referências de autores portugueses, como por exemplo o Padre 

Manuel Bernardes no seu livro a Nova Floresta insurge-se contra o adufe que era tocado dentro das igrejas, 
ele não queria que ele fosse tocado dentro das igrejas.  Já Ramalho Ortigão, Alexandre Herculano também em 

algumas das suas obras fazem referências ao adufe. Porque na verdade era um instrumento que efetivamente 
no séculos XVIII, e XIX ele ainda era muito tocado em Portugal. Só para reforçar a ideia de como ele [...] 

tinha uma presença significativa particularmente no Interior, pois,  como sabem, ele é feito de pele de ovelha 
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ou de cabra, e como tal era nestas zonas do interior, eram os próprios pastores que, normalmente os faziam, e 
efetivamente depois eram tocados pelas suas mulheres. 

 E é nessa perspectiva que o adufe chegou até nós, e nomeadamente, aqui, no Concelho de Idanha-a-Nova, 
toda a Beira Baixa, nós lembrámo-nos da grande romaria que era a romaria da Senhora da Póvoa, a Senhora 

do Almortão, enfim, era o grande instrumento, o instrumento rei. Como sabemos é um instrumento atonal, 
não é? E que efetivamente conseguem, quanto mais agilidade tiver a tocadora do adufe, melhor nós 

conseguimos sentir o vibrar.  Algumas conseguem [...] parece que estamos a ouvi-lo quando tocam e cantam à 
Senhora do Almortão - costuma dizer o povo que cantar é rezar duas vezes -  nós sentimos, que de facto, é 

quase o pulsar ao ritmo do pulsar do coração. Daí para lhe dar uma perspectiva desta evolução até aos nossos 
tempos, em que aqui se mantém e é tocado ainda não a pedido deste e daquele,  não, nas nossas romarias, 

particularmente nas romarias do Concelho de Idanha-a-Nova, nomeadamente na da Senhora do Almortão aí é 
que mais intensidade; as pessoas trazem o seu adufe voluntariamente  é altura de quando chegam, a maneira 

de rezar é tocando adufe, e depois, da merenda, no dia da romaria também o fazem tocando novamente o 
adufe para se despedirem da Senhora.358

  No contexto da música tradicional, presentemente, o adufe é usado em Trás-os-

Montes e na Beira Interior, tendo nesta zona do país uma maior vitalidade. Vários grupos 

musicais, nomeadamente ranchos folclóricos, dos distritos da Guarda e de Castelo Branco 

fazem uso deste instrumento de percussão. No concelho de Idanha-a-Nova, é elemento 

sempre presente em algumas festividades, como na Senhora do Almortão, na Senhora da 

Azenha e na Festa do Castelo, estas duas últimas festividades realizadas em Monsanto. 

 Judith Cohen atesta a importância actual do adufe e das tocadoras em determinados 

contextos religiosos: “In some parts of Portugal adufeiras (i.e. women players of the adufe) 

are still central figures in certain religious activities, especially  in the Beira Baixa area, 

close to the border with Spain. The adufe plays a pivotal role in local pilgrimages and their 

religious processions (romarías) [...].”359

 Estas romarias (com destaque para a Senhora do Almortão) desempenham ainda 

um papel importante na divulgação do instrumento, embora, no passado, esta função fosse 
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358 António Silveira Catana, entrevista, Idanha-a-Nova, 13 julho, 2009.
359  Judith R. Cohen, “'This Drum I Play': Women and Square Frame Drums in Portugal and Spain,” 
Ethnomusicology Forum 17: 1 (2008): 99.



muito mais relevante. Sobre este assunto, Sardinha fazia, em 1992, as seguintes 

observações:

 Pelo que conhecemos de toda a Beira Baixa e pelo que observámos na Senhora do Almortão,  estamos em 
condições de afirmar que esta romaria é, hoje por hoje, o principal centro difusor do adufe em toda a 

província. Não existe,  efectivamente, nenhum outro local, de peregrinação ou não, onde tanto se cante 
colectivamente ao adufe, que gere tanto interesse em redor do adufe e onde, por consequência, se venda e se 

compre tão grande número destes instrumentos. No panorama geral da decadência dos instrumentos musicais 
populares portugueses,  a romaria da Senhora do Almortão representa, portanto, neste momento, um papel de 

inegável importância como difusora do adufe, instrumento de reconhecido arcaísmo e relevo na nossa 
história da música.360

 Durante o período de trabalho de campo e em outras ocasiões, pude observar que a 

ligação do adufe à mulher é uma realidade bem presente nos contextos de expressividade 

das tradições festivas e religiosas.361  Mesmo que não se possa descobrir uma união 

transcendente entre o instrumento e a mulher, vê-se, quase invariavelmente, o adufe ser 

percutido por mãos femininas. De facto, é muito raro vermos um rapaz ou homem a tocar 

adufe; e quando isso aconteceu, foi fácil determinar as razões para a excepção à regra.362 

José Relvas, um dos construtores que será exposto mais à frente, a propósito da construção 

de adufes, faz questão de experimentar os instrumentos que constrói, acompanhando 

alguma canção.363 

 Mas o caso mais interessante, por todos os significados que encerra, foi observado 

em Monsanto, na Festa do Castelo.364 No dia 3 de Maio de 2008, do grupo que subiu ao 

castelo a cantar e a tocar adufe fez parte um homem, ainda jovem, acontecimento que não 
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360  António Silveira Catana, A Romaria da senhora do Almortão: ontem e na viragem do milénio, 3ª ed. 
(Idanha-a-Nova: Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, 2005), 20.
361  Refiro-me não só ao tempo em que decorreu o trabalho de campo, mas também ao tempo em que tenho 
vivido em Castelo Branco (desde 2001) e que me proporcionou visitas e passeios regulares ao Concelho de 
Idanha-a-Nova e a Monsanto. 
362 Não interessa para esta questão aquelas situações em que um homem pega no instrumento somente para o 
experimentar, por curiosidade sobre o som que com ele é capaz de produzir, para imitar alguma mulher, por 
ser desafiado, e outras razões desta ordem. Ocorrências deste género puderam ser observadas diversas vezes; 
no entanto, os actos de pegar no adufe não passaram de experiências desencadeadas pelos motivos apontados.
363  Foi possível observar esta sua prática na oficina onde constrói adufes e também na festa da Senhora do 
Almurtão.
364 Esta festa será analisada em detalhe no capítulo 4.



gerou, pelo menos visivelmente, qualquer perturbação nos outros elementos do grupo.365 

Embora sabendo que o ritual que se celebra tem, por tradição, as mulheres como tocadoras 

de adufe, o homem parece não encontrar qualquer obstáculo à sua participação a tocar este 

instrumento. E as palavras que proferiu, depois do ritual, são, aparentemente, a justificação 

para o seu comportamento: “Acho que é uma coisa, uma paixão que nasce com a gente e a 

gente vai tomando ao longo do tempo, vai dando, vai ficando com gosto de tocar o adufe. 

E, por acaso, é uma coisa que eu adoro fazer.”366  Uma pergunta parece legítima: o seu 

modo de proceder na Festa do Castelo não terá que ver com o ganho de relevância social? 

 Nos anos de 2010 e 2011, no ritual da subida ao castelo, o mesmo homem foi 

impedido de tocar adufe, optando por não tomar parte no cortejo que subiu ao castelo de 

Monsanto. Amélia Fonseca, que não tinha estado presente em 2008, não permitiu que a 

“tradição fosse estragada”: repreendeu discretamente o homem, convencendo-o a 

desistir.367 Ainda a respeito da pertença, por norma, do adufe à mulher, interessa apontar 

um diferente ponto de vista, manifestado por outra monsantina, que também subiu ao 

castelo em 2008. Tendo presente o facto de haver um rapaz a tocar, Irene Gregório afirma: 

“Acho bem, todos devem [colaborar], porque cada um ocupa o seu lugar, não é? 

Antigamente, não. Era raro os senhores pegarem nos adufes, era só as senhoras, mas agora, 

já há muitos, mesmo nos conjuntos...”368

 Amélia Fonseca não apresenta uma explicação complexa para o facto de serem as 

mulheres as donas dos adufes, dando a seguinte hipótese: “Toca-se no feminino talvez por 
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365  Em 2008, a participação de um homem a tocar o adufe com as mulheres não acolheu, aparentemente, 
qualquer crítica social.  De facto, as referências que se ouviram foram no sentido da aprovação da sua 
participação.
366  Daniel Régio, entrevista por Isabel Marcos, Monsanto, 3 maio, 2008. Por esta altura, Daniel Régio fazia 
parte de três Ranchos Folclóricos: do RFM e dos Ranchos de Penamacor e de Pedrógão. Nos grupos em que 
participa, se puder escolher entre tocar adufe ou dançar, a sua preferência vai para a dança.
367 Amélia Fonseca,  comunicação pessoal, 3 maio, 2011. A propósito deste acontecimento, importa,  desde já, 
apontar que esta monsantina é uma agente social destacada no seio da sua comunidade e é uma interlocutora 
activa relativamente às tradições da sua terra. Daquilo que foi possível ver e escutar, percebeu-se claramente 
que Daniel Régio não gostou que o “impedissem” de realizar o ritual a tocar adufe. 
368 Irene Gregório, entrevista por Isabel Marcos, Monsanto, 3 maio, 2008.



tradição. Como o realejo era tocado pelos homens e como o harmónio era tocado também 

por homens, portanto, por tradição as mulheres é que tocam este adufe.”369

 Em 2003, morreu uma das tocadoras do RFM  e algumas mulheres decidiram 

oferecer-lhe um adufe para ir no caixão com a defunta. Irene Gregório fundamenta o acto 

no facto da tocadora ser muito dedicada ao Rancho: “E nós trazíamos uma senhora no 

Rancho, e ela era tão amiga do Rancho que, até quando ela morreu, até lhe oferecemos o 

adufe e ela levou o adufe na urna. E então ela também nos ensinava muito, muito, 

muito.”370 Esta ação talvez simbolize também o amor da mulher de Monsanto pelo adufe, a 

união da mulher e do adufe; nem a morte a separa do instrumento musical que a 

acompanhou  durante a vida.  

1.2.1 Algumas ideias sobre a origem do adufe: uma questão de terminologia?

 Os discursos acerca de um objecto que detém uma grande importância cultural têm 

necessidade de explicar a origem desse mesmo objecto, isto é, procuram indicar onde 

começou a existir e quando começou a sua história. O mesmo acontece em relação ao 

adufe. 

 E aqui, oferecem-se alguns testemunhos da obrigação de dizer algo sobre a 

“origem” deste instrumento musical.371 A maior parte das declarações relaciona o adufe 

com a cultura árabe, contribuindo para isso, desde logo, o próprio vocábulo. Já Veiga de 

Oliveira tem perfeita consciência desta questão: “E, com base principalmente em razões 
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369 TVI, Portugal Português, 1997.
370 Irene Gregório, entrevista por Isabel Marcos, Monsanto, 3 maio, 2008.
371 Não se pretendeu fazer um catálogo exaustivo com as fontes que abordam a “origem” do adufe; esta tarefa 
seria inglória se pensarmos na quantidade de textos que se encontram divulgados pela internet, por exemplo.



linguísticas, atribui-se ao adufe origem árabe, a partir de aduff ou daff desses povos, 

também em certos casos quadrangular.”372

 Antes de mais, é preciso ter bem presente que os discursos espontâneos acerca das 

próprias práticas musicais são praticamente inexistentes no universo monsantino. No que 

diz respeito ao adufe, não se coloca a questão de onde vem: as coisas, os objectos existem, 

têm origem na tradição; e Monsanto confunde-se com a própria tradição. As palavras ditas 

ou escritas acerca da origem do adufe são marginais às práticas culturais de Monsanto, 

tendo geralmente como interlocutores agentes dos meios de comunicação social e eruditos 

locais; contudo, são muito importantes, desde logo, porque são facilmente divulgadas, por 

exemplo, pela comunicação social e por fóruns dedicados às tradições regionais.

 Em primeiro lugar, vejamos duas visões, completamente diferentes, veiculadas por 

duas mulheres amantes das tradições de Monsanto. De modo espontâneo, Irene Gregório 

falou do nascimento dos adufes; com uma convicção criada pela imaginação, esta mulher 

atribui à sua terra o privilégio de ser o berço do adufe: “Mas a tradição mais antiga da 

aldeia mais Portugal é os nossos adufes. Daqui é que nasceu os adufes! Da Aldeia mais 

portuguesa de Portugal.”373 Este olhar romântico sobre esta questão pode considerar-se o 

mais representativo, e tem que ver com a condição de vida dos monsantinos mais velhos: 

apesar de não estarem isolados do mundo, a sua visão sobre as “coisas essenciais” da sua 

cultura circunscreve-se às suas experiências.

 Amélia Fonseca representa, neste particular, alguém que constrói a tradição a partir 

de uma maior diversidade de informações. Para esta monsantina, a origem árabe do adufe é 

algo que não deixa dúvidas; e pressupõe até que esta origem é uma dado histórico 
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372 Oliveira, Instrumentos musicais, 275. Veiga de Oliveira encarrega-se de dizer que os termos árabes podem 
designar também instrumentos do tipo quadrado; então pode depreender-se que, para Veiga de Oliveira, 
aqueles termos também podem significar instrumentos com outras formas, reforçando, deste modo, a sua 
teoria das “razões linguísticas”.
373 Irene Gregório, entrevista por Isabel Marcos, Monsanto, 3 maio, 2008.



conhecido das outras pessoas.374 Nas apresentações do seu grupo, na televisão, sempre que 

é oportuno faz referência a este tema, de uma maneira mais ou menos alongada. Por 

exemplo, pode referir algo como: “[...] Perde-se nos tempos, uma vez que é de origem 

árabe.”375 Ou pode tecer considerações mais longas sobre este legado árabe: “Isto tem uma 

origem árabe. Portanto, Monsanto começou por ser um castro lusitano. Por aqui passaram 

diversos povos que foram deixando as suas tradições. Cada povo que por aqui passou 

deixou algo. Os árabes deixaram-nos este instrumento maravilhoso!”376

 O Jornal do Fundão, num artigo de fundo sobre o adufe e algumas práticas a ele 

associado, no capítulo sobre a história do instrumento, depois de informar que o 

instrumento imigrou para a Península Ibérica, pela mãos dos árabes, “por volta do século 

VIII”, acrescenta: “A base da sua natureza está intrinsecamente ligada à pastorícia e à 

transumância. Mais tarde, os cristãos copiaram os modelos dos adufes e adaptaram-nos.”377 

 Em determinados programas da televisão que versam assuntos da cultura regional 

ou naqueles em que participam promotores da tradição, são os próprios guias desses 

programas que falam da origem, sempre árabe, do instrumento, muitas vezes atribuindo, 

com os predicados da origem remota e noutra cultura, um valor acrescentado ao adufe. 

Depois do desempenho de um grupo musical, do qual o adufe faz parte, diz um dos 

interlocutores da RTP: “Adufe que vem dos tempos dos árabes [...].” E mais à frente, no 

mesmo programa, a propósito da preservação e divulgação do instrumento, o outro 
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374 Amélia Fonseca, comunicação pessoal, 12 abril, 2008.
375 RTP, A Outra face da Lua, 3 novembro, 2000.     
376 TVI, Portugal Português, 1997.
377  Jornal do Fundão, 19 fevereiro, 2009. Este artigo é muito interessante, porque exemplifica um tipo 
comum de divulgação de dados acerca de um determinado fenómeno à mistura com opiniões e sensações. 
Por outro lado, é preciso notar que o Jornal do Fundão é um periódico de grande divulgação nesta região e 
sobre esta região.  O artigo trata, depois de uma introdução sobre Monsanto,  da história e construção do 
adufe, do contexto performativo e da sua preservação.  No fim da introdução sobre a aldeia de Monsanto, 
pode ler-se: “O Jornal do Fundão, nesta viagem ao concelho de Idanha-a-Nova, mais especificamente a 
Monsanto, foi tentar descobrir as raízes deste instrumento musical que teima em resistir pelas mãos das 
adufeiras. Mas afinal o que é que esta sonoridade esconde? Tentámos desvendar o segredo desse som, a sua 
origem, enfim uma panóplia de assuntos, que nos fazem reflectir sobre a sua continuidade, já que caso não 
haja tocadoras de Adufe, pode correr-se o risco de se perder uma das mais belas sonoridades desta região.”



condutor do programa diz: “Ainda bem, porque é um instrumento que deve ser preservado, 

é único, provavelmente até, no mundo, não é, este instrumento?”378 Esta pergunta (que não 

o é verdadeiramente, porque não está à espera de uma resposta) dá ao adufe uma qualidade 

extraordinária: a de ser único no mundo. Num outro programa, reduz-se a prática da 

construção e do toque do instrumento ao Concelho de Idanha-a-Nova; agora temos a 

descoberta do último reduto onde vive um artefacto de origem árabe: “O adufe faz parte da 

tradição oral do concelho de Idanha, o único onde ainda se faz e toca este instrumento de 

origem árabe.”379

 Sobre este assunto, José Alberto Sardinha entende, atualmente, que não se podem 

fazer afirmações inquestionáveis e coloca em causa a filiação árabe. No entanto, no folheto 

que acompanha o CD com recolhas musicais em Idanha-a-Nova, editado em 1995, podem 

ler-se as seguintes palavras de Sardinha: 

 No que à selecção que organizámos concerne, devemos salientar, desde logo, a importância do adufe, 

verdadeiro ex-libris musical da Beira-Baixa. Trata-se de um instrumento de origem antiquíssima, com 
provável filiação no tofe hebraico, introduzido na Península pelos árabes, cuja etimologia (aduff) acabámos 

por adoptar.380

 Na tese que hoje expõe, Sardinha contempla um leque alargado de possibilidades: 

fala da tradição hebraica e da tradição árabe como possíveis transportadoras do adufe para 

a Península Ibérica, mas sublinha sobretudo o facto de a sociedade Ibérica medieval ser 

essencialmente pastoril, tendo acesso fácil aos materiais necessários para construir 

instrumentos de percussão. Em suma, a proveniência do adufe é, para este investigador, 

uma questão em aberto; e a adopção da origem árabe, tão em voga, tem que ver com uma 

atitude peculiar dos portugueses perante os “fenómenos etnográficos”, que consiste 
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378 RTP, Portugal à Vista: Idanha-a-Nova, 12 junho, 2004.    
379 SIC, "Monsanto," Verão Quente, 19 julho, 2001.     
380 Jose Alberto Sardinha,  “Idanha-a-Nova: toques e cantares da vila,”,  8 (brochura) Idanha-a-Nova: toques e 
cantares da vila, EMI, 1995, CD.



essencialmente na procura de influências externas para os explicar. Esta matéria é alegada 

por Sardinha deste modo:

 É evidente que os árabes tocavam instrumentos com peles de animais, mas no fundo todas as civilizações 

pastoris o faziam, como é óbvio e é natural, não é? Porque o adufe é um instrumento essencialmente pastoril; 
logo, não vejo por que é que nós, nós e quando falo nós falo nos habitantes da Península da altura, 

haveríamos de ter um handicap em relação a isso; não termos descoberto [...]

 Por isso mesmo que o adufe acompanha o canto, sobretudo o canto lírico, está essencialmente ligado à 

mulher, porque a mulher, tradicionalmente, na Península Ibérica era a portadora do canto de amor, desde as 

cantigas de amigo medievais. 
 É certo que nós podemos entroncar aqui uma possível origem remota do adufe na tradição hebraica, 

eventualmente, também na tradição árabe trazida até à Península pelos árabes no século VIII. Para mim não é 
líquido que isso tenha acontecido, por várias razões que podemos abordar,  mas que me parecem evidentes 

quando pensamos que a Península Ibérica era uma sociedade, uma civilização pastorial, uma sociedade 
pastoril que tinha acesso às peles e como tal estava naturalmente vocacionada para encontrar nas peles um 

instrumento de acompanhamento rítmico. Tal como eram também as sociedades árabes e a sociedade 
hebraica. Portanto, há aí uma coincidência, mas não necessariamente uma procedência.  Mas supondo que 

sim; supondo que foram os árabes os transportadores até nós do adufe, o certo é que também na civilização 

árabe, a mulher era a portadora do adufe, era a tangedora de adufe.381

 Há também quem procure mostrar a ligação do instrumento à cultura árabe , não só 

por razões linguísticas mas também por se poder estabelecer uma relação com 

instrumentos similares do magrebe. É neste sentido que Corte-Real escreve:

 Testemunho vivo da influência árabe na cultura musical portuguesa,  o adufe subsistiu, carregado de 

simbologia, de modo conspícuo, especialmente no último século, na região raiana da Idanha, no distrito de 
Castelo Branco, na Beira Baixa. Este instrumento musical bimembranofone de percussão simultaneamente 

directa e indirecta, pertence ao grupo de instrumentos  que genericamente se designam em Portugal por 
Pandeiros. A linhagem árabe deste instrumento verifica-se na sua denominação pela proximidade das 

designações “adufe” e duff ou daf e das designações “pandeiro” e bendir, que o relacionam directamente com 
os seus pares magrebinos assim designados. No entanto, no caso específico da tradição musical a ele 

associada na Beira Baixa, esta linhagem verifica-se também em diversos aspectos de natureza sonora.382
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381 Sardinha, entrevista, Souto da Casa (Fundão), 10 agosto, 2009.
382  Maria São José Corte-Real,  “Adufes: Ex-líbris raiano da Beira Baixa,” in As Idades do Som - formas e 
memórias dos instrumentos musicais construídos manufacturalmente e perspectivas de futuro, ed. IEFP 
(Lisboa: IEFP, 2006), 87. Os traços de natureza sonora que revelam a Corte-Real uma marca particular da 
influência árabe na tradição musical da Beira Baixa encontram-se em algumas cantigas, acompanhadas pelo 
adufe, e no modo de cantar. 



 Maria Adelaide Salvado fez publicar no Jornal do Fundão um ensaio extravagante 

onde, entre outras matérias, explica que a marca árabe acontece quando se traça uma 

relação directa entre uma prática árabe da Península, em meados do século XVI, 

nomeadamente a execução do adufe exclusivamente por mulheres, e a mesma prática nos 

tempos de hoje, na Beira Baixa. Isto é, o facto do adufe ser tocado na beira Baixa quase 

exclusivamente por mulheres é um sinal claro deixado pela “cultura islâmica”. Estas 

conclusões são tiradas a partir de uma análise simplista de um documento, o mapa da 

cidade de Granada, incluído na obra Civitates Orbis Terrarum, publicada em Colónia por 

Georg Braun entre 1572 e 1627. Na figura, em grande plano, podemos ver três mulheres 

numa cena musical: uma toca um instrumento similar ao adufe, outra toca uma pandeireta 

e outra dança. Maria Adelaide Salvado conclui assim a sua reflexão:

 O facto de ainda, neste final de século nesta Beira raiana, ser instrumento apenas manipulado por 

mulheres, ritmando cânticos e danças nas romarias de Nossa Senhora do Castelo, Nossa Senhora da Póvoa e 
Nossa Senhora do Almortão, tal como na gravura de Granada de 1565 é, um dos traços demonstrativos, como 

muitos outros, da perduração das marcas da cultura Islâmica na cultura da Beira raiana.383

 O historiador António Catana, antes de situar o adufe na Península Ibérica da Idade 

Média, fala da sua presença em diversas civilizações e dá a conhecer algumas referências 

iconográficas e literárias:

 Nós sabemos que o adufe já era conhecido e era tocado em civilizações, como a civilização da 

Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, o adufe já era tocado. Temos documentos iconográficos que efetivamente 

nos mostram isso. Eu sei que no museu em Londres que existe um adufe, salvo erro, da Mesopotâmia. E 
portanto, só para dizer que, de facto, essas raízes são, de facto, longínquas da presença do adufe. Daí que, 

efetivamente, quem leia, por exemplo, o Livro do Êxodo, no Capítulo XV, versículos 20, lá está uma 
referência também; [..] Maria, a profetiza, irmã de Arão, tomou adufe e todas as mulheres a acompanharam, 

cantando e dançando.384
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383  Jornal do Fundão, 10 agosto, 1995. Ainda a propósito da mesma imagem não deixa de ser interessante 
verificar como se podem tirar conclusões enganadoras: “Na verdade, um documento iconográfico de 1565 
parece-me demonstrar um facto indubitável: a de ter sido o adufe, na 1ª metade do séc.  XVI, um instrumento 
apenas tocado por mulheres (tal como ainda hoje acontece na raia da Beira Baixa) a ter servido para ritmar a 
dança feminina.”
384 António Catana, entrevista, Idanha-a-Nova, 13 julho, 2009. Ver António Silveira Catana, Artistas da nossa 
terra (Idanha-a-Nova, Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, 2003), 126.



 Para António Catana, a presença do instrumento na Península Ibérica parece 

obedecer a uma lógica essencialmente cronológica: as primeiras referências conhecidas da 

presença do adufe na Península Ibérica são posteriores à entrada dos árabes. Ainda há que 

adicionar o peso da terminologia, como se verá mais abaixo. Contudo, as palavras de 

Catana estão permeadas de dúvidas, sendo a sua melhor explicação, à falta de outras 

factualmente comprovadas, a seguinte:

 Ora portanto,  estamos a ver como já de longínquos tempos aqui há referências ao adufe,  não é? 

Certamente ele deve ter entrado, depois, pelo século VIII, século IX, com a presença dos árabes, não é? 
Portanto, eles devem-no ter trazido então para a Península Ibérica e como sabem no tempo medieval ele era 

tocado em toda a Península Ibérica [...].385

 Na qualidade de responsável pelo Centro de Artes Tradicionais da Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova, António Catana, produziu um documento com informações 

acerca do adufe e que é oferecido quando se adquire um instrumento naquele espaço.386 A 

parte inicial do documento fala da origem e aponta dois documentos onde o instrumento 

aparece referido. O primeiro parágrafo diz: “O Adufe é um instrumento musical de 

percussão, bimembranofone, de origem Árabe (“adduff”) ligado a rituais mágico-religiosos 

das culturas de tipo pastoril.” No segundo parágrafo, socorre-se do Antigo Testamento para 

ilustrar a antiguidade da utilização do adufe: “O Antigo Testamento, no Êxodo, no 

versículo 20, capítulo XV, já refere: “Maria a profetisa irmã de Aarão, tomou o adufe, e 

todas as mulheres as seguiram, com as mesmas atitudes, cânticos e danças”. De seguida, 

sugere a altura em que terá vindo para a Península Ibérica e cita dois versos de uma cantiga 
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385  António Catana,  entrevista, Idanha-a-Nova, 13 julho, 2009. Ver Catana,  Artistas da nossa terra, 127; 
neste texto, o autor cita alguns versos de uma Cantiga de Amigo escrita pelo poeta galego Martin de Guinzo 
(século XIII).
386  O documento do Centro de Artes Tradicionais tem a forma de uma folha A4 e contém informações 
históricas, dados sobre a construção e sobre contextos de utilização do adufe. O facto de ser um texto de 
divulgação talvez justifique a falta de cuidado na apresentação e na redacção do texto, e algumas 
imprecisões, bastante evidentes no parágrafo sobre a construção do instrumento. Na verdade, mesmo para 
quem não possa avaliar, de imediato,  todas as informações contidas no texto, a folha A4, com o texto 
distribuído de modo descuidado, não se coaduna com a história do instrumento nem com as práticas actuais a 
que é consagrado. 



de amigo, sem a situar no tempo: “Na Península Ibérica, a sua introdução deverá ter 

ocorrido nos séculos VIII ou IX. Uma canção de amigo de Martin de Grijó refere: “A do 

muy bom parecer / Mandou lo adufe tanger...” 

1.3 Novas funções do adufe na atualidade

 Em 1968, é editado o disco Cantares do Andarilho onde José Afonso canta uma 

Senhora do Almortão, acompanhado por Rui Pato, sendo o toque do adufe simulado na 

caixa de ressonância da viola. De certo modo, esta pode considerar-se a entrada do adufe 

na música popular portuguesa. 

 Na década de 80, vários grupos urbanos de recriação começaram a utilizar o adufe, 

como por exemplo, o grupo Vai de Roda, que gravou em 1983 o disco com o mesmo nome. 

Outro grupo muito conhecido é a Brigada Victor Jara, o primeiro grupo urbano de 

recriação que manteve uma actividade regular desde 1975. Neste tipo de grupos, o adufe 

tanto é tocado por mulheres como por homens.

 A utilização mais chamativa dos adufes fora do contexto tradicional ocorreu na 

Exposição Internacional de Lisboa, em 1998, num espectáculo encomendado a José 

Salgueiro, percussionista de renome e músico ligado sobretudo ao Jazz e à música popular. 

O espectáculo “Adufe” integrou o programa Instrumentos Tradicionais Portugueses e foi 

estreado na Praça Sony no dia 16 de Agosto.387 Neste espectáculo, que dura 70 minutos, a 

componente visual adquire a mesma importância que a sonora. Em primeiro lugar, porque 

no fundo do palco são pendurados quatro enormes “adufões” (termo que aparece na 

imprensa da época), que são percutidos com dois paus, ao jeito dos taiko japoneses. Estes 

“adufões” são instrumentos unimembranofones, cujo lado do caixilho mede 1,5 m, e sobre 
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387 O espetáculo foi repetido a 18 de Setembro, no Anfiteatro da Doca dos Olivais; e continuou em digressão 
por diversas localidades de Portugal, marcando presença também na Exposição de Hannover, em 2000.



o qual é esticada uma pele de vaca através de um sistema complexo de cordas de nylon. 

São pendurados na vertical com um dos vértices para cima (ficando um pouco mais altos 

do que os percussionistas) e são retro-iluminados, criando efeitos cénicos poderosos, num 

jogo de luzes que abarca todo o palco [fig. 6]. 

 O conjunto de instrumentos também inclui uma bateria de percussões, com dois 

adufes montados em tripés, um djembê, um xilofone africano, uma trompa tibetana, um 

didjeridu australiano, gaita de foles e guitarras eléctricas, sendo todos os instrumentos 

tocados por homens. O repertório incluiu algumas composições originais, músicas 

tradicionais e algumas cantigas interpretadas pelas Adufeiras de Monsanto.388 O verdadeiro 

espectáculo faz-se com o alinhamento das secções musicais, o exotismo de alguns 

instrumentos, o desenho de luzes e cores, os movimentos coreográficos dos músicos e o 

ostinato visual dos omnipresentes “adufões”. José Salgueiro define a sua representação 

pública como “uma ponte entre a tradição e o contemporâneo”.389

 Passados quase 10 anos do projecto para a Expo 98, emerge um novo projecto pelas 

mãos de José Salgueiro e José Peixoto, que se transforma no grupo ADUF.390 A estreia do 

CD com o mesmo nome do grupo aconteceu a 30 de Abril de 2010, no Teatro São Luiz, em 

Lisboa. Uma das impressões que o espectáculo causou é retratada deste modo:

 Foi a 20 de Abril e, no final do espectáculo, a sala tremeu ao som de insistentes aplausos. Os nove 

músicos do Aduf tiveram de voltar aos instrumentos,  mais vezes,  com nítida aprovação da plateia, que ao 
longo de quase duas horas assistira a um espectáculo vibrante, enérgico, com raízes na música popular 

portuguesa mas com derivações orientais e célticas e pontes subtis para o jazz, o rock ou até o jungle. Ao 

fundo do palco, mais uma vez, os adufes gigantes que estiveram na origem de tudo, na Expo'98.391

150

388 A presença das Adufeiras de Monsanto será analisada no capítulo 6.
389 Público, 16 agosto, 1998.
390  A estreia da primeira versão deste grupo aconteceu em 30 de Maio de 2008 no Centro Cultural e 
Congressos Caldas da Rainha. 
391  Ípsilon: Público, 13 maio, 2010. Na composição do grupo que gravou o CD, destaca-se a voz de Maria 
Berasarte.



 Para além de quatro grandes “adufes”, o conjunto instrumental é constituído por 

uma panóplia de percussões, pela voz de Maria Berasarte, por instrumentos de sopro 

(Flauta transversal e gaita-de-foles), por teclados, por xilofone, pela guitarra de José 

Peixoto.392 De certo modo, as percussões continuam a ter a primazia no espectáculo, quer 

como elementos visuais quer como fontes sonoras da composição global; mas a guitarra e 

a voz marcam uma enorme diferença em relação ao projecto para a Expo 98. Em relação 

ao que se passa em palco em termos visuais, ADUF é mais sofisticado: no desenho de 

luzes, nas roupas dos músicos, nas coreografias dos percussionistas dos grandes “adufes” e 

nos meneios sensuais da cantora.

 Por norma, em ADUF, não aparece um grupo de mulheres a tocar adufes, como 

aconteceu na Expo 98. No entanto, os discursos de músicos como José Salgueiro e José 

Peixoto à volta deste projecto estão contaminados por um determinado conceito de adufe, 

que parece justificar unicamente a presença dos membranofones gigantes e o próprio nome 

do grupo. Dos adufes nasceram “adufs” e em 1998 conseguiram estar todos em palco; em 

2010, num contexto muito diferente, voltam a representar nos mesmos palcos.393

 Sobre a sua própria música, diz José Salgueiro: “A música que fazemos é um 

encontro de culturas. [...] Esta música é obviamente uma música do mundo.”394  E José 

Peixoto explica com estas palavra o que fazem: “O que nós nos propusemos fazer aqui foi 

aliar a contemporaneidade das nossas ideias [...] mais urbanas com aquela cor mais étnica 

da percussão e sobretudo captar a energia que é uma das características fundamentais deste 

grupo, essa energia telúrica que tem muito a ver com essas correntes mais étnicas.”395
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392  Dois dos grandes “adufes” passaram a ter 130 cm de lado. Na bateria de percussões também é usado um 
adufe na horizontal. 
393  Tendo em conta que foi possível assistir ao espectáculo de 2010, a participação das Adufeiras de 
Monsanto será analisada no capítulo 6, por comparação com o espectáculo da Expo 98.
394  Mandrakepro,  “ADUF.EPK Part 2,” consultado em 21 junho, 2009, http://www.youtube.com/user/
mandrakepro#p/u/26/6BhVcxhqggA.
395  Mandrakepro,  “ADUF.EPK Part 2,” consultado em 21 junho, 2009, http://www.youtube.com/user/
mandrakepro#p/u/26/6BhVcxhqggA.
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 A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova distribui semestralmente, desde 2002, a 

publicação Adufe - revista cultural de Idanha-a-Nova. Embora esta revista represente, pelo 

nome que adotou, o instrumento musical, o que pretende é contribuir para a identificação 

do concelho. Num texto escrito na edição número  dois desta revista, encontra-se a 

justificação para o seu nome. Como o último refúgio do adufe é a zona de Idanha, embora 

sem um impacto grande, o articulista afirma: “Alguém em busca de um elemento que 

pudesse caracterizar ou ser associado à região de Idanha dificilmente se esqueceria do 

adufe. Outrora com uma distribuição mais alargada, este instrumento musical permanece 

na nossa zona como um dos mais fortes traços de identidade local.” No processo de 

divulgação do instrumento musical, releva o papel de vários grupos da região, destacando 

as Adufeiras de Monsanto. E não deixa de ser curioso como a partir de uma caracterização 

deste grupo, o mais conhecido cá dentro e no estrangeiro, aquele também que introduz o 

adufe em ambientes musicais novos, explica o conceito de acção cultural em torno de um 

símbolo que todos conhecem. As palavras finais do artigo reúnem uma série de 

construções à volta do adufe: 

 [...] E, em particular, as de Monsanto, cujo percurso, a par do reconhecimento nacional e internacional, se 
destaca pela abordagem a registos musicais contemporâneos, de fusão, nomeadamente na área do jazz.

Dar o nome deste instrumento ao presente suporte informativo é uma sugestiva aplicação desse princípio da 
fusão de elementos culturais.  Duas ordens de factores, dois discursos, e um mesmo objectivo: uma imagem 

do passado e a visão de um futuro que se propõem fazer da acção cultural um facto envolvendo toda a 
comunidade em torno de um dos seus símbolos mais importantes: o Adufe.396

 A intenção de criar uma identidade ainda está mais vincada com a utilização de um 

par de adufes estilizados como marca gráfica do município, que começou a aparecer em 

2004 em determinados documentos da Câmara Municipal [fig. 7]. É perceptível no 

discurso político alguma confusão entre as acções para preservar o adufe e a promoção de 
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396 “Adufe,” Adufe: revista cultural de Idanha-a-Nova 2 (2º semestre, 2002): 12.



uma identidade do município. A figura escolhida para representar a identidade do 

município, o par de adufes, só faz sentido se o instrumento existir, independentemente do 

que ele pretende representar realmente. A vitalidade do instrumento caminha a par com a 

do próprio município. Ao Jornal do Fundão, o Presidente da Câmara de Idanha-a-Nova 

aponta as medidas que têm sido tomadas “para preservar o adufe”, notando-se uma clara 

dualidade no seu discurso: 

 Criamos uma oficina de adufes onde temos duas artesãs que se dedicam ao fabrico de adufes. Nesse 

campo, foram inventadas algumas técnicas decorativas, com a ilustração de monumentos pintados na pele. 
Por exemplo, nos envelopes da câmara, entre outras formas de propaganda, o símbolo do nosso município é 

rei. Nas oferendas que fazemos o adufe é o rosto deste concelho.397

 No início de 2007, José Relvas, começou a constuir instrumentos bimembranofones 

triangulares, com a justificação de dar a conhecer uma forma que existiu no passado e 

também para diversificar a sua produção.398 No entanto, por detrás da sua iniciativa parece 

haver a intenção de mostrar o seu descontentamento pelo facto de entender que o 

município não o enquadrou devidamente na produção municipal de adufes.399 Há uma não 

inscrição na marca gráfica do município por parte deste artesão. As suas palavras são 

ilucidativas:

 Aparece reacções, porque eu já há muitos anos que cá ando, e o município de Idanha-a-Nova agora 

apresenta-se aqui com um símbolo do adufe e eu então o que é que fiz? Eu então agora também posso fazer... 
as mesmas seis estrelas, não é,  seis estrelas? Eu também posso fazer aqui, isto é um triangular, meto-lhe aqui 

outro em cima, também são seis pontas, seis pontas, mas eu quando lancei isto, as reacções, hei! [...] Eu vou 
continuar a fazer! Se não os vender, ficam aí!  Ficam para o futuro, para as novas gerações verem também 

que existia e existe.400
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397 Jornal do Fundão, 19 fevereiro, 2009.
398  O primeiro instrumento triangular foi utilizado pelo grupo Musicalbi, no Festival Internacional Ollin 
Kan'07, em Maio de 2007, no México.
399  O artesão manifestou com veemência, diversas vezes, desagrado e revolta com o município e esse seu 
estado de espírito foi explicitado neste trabalho quando se julgou adequado.
400 José Relvas, entrevista, Idanha-a-Nova, 3 julho, 2009.



 Para António Catana existem três razões fundamentais para que seja o Concelho de 

Idanha-a-Nova “a abarcar, digamos assim, a representatividade, isto é, fazer do adufe o 

brasão” do concelho: (1) no concelho existem vários construtores de adufes; (2) a autarquia 

criou uma oficina, onde trabalham duas mulheres que aprenderam a construir adufes com 

artesãos credenciados pela tradição, de modo a que “não se perca esta identidade”; (3) e é 

neste concelho que o adufe ainda é tocado espontaneamente. E conclui Catana: “E por isso 

eu acho que fazer dele um brasão do próprio concelho é estar de facto a contribuir para a 

nossa identidade, a identidade de todo o nosso país, mas particularmente com essas 

grandes raízes que nós conseguimos aqui conservar e perpetuar.”401 

2. A construção do adufe

Os adufes provenientes dos artesãos que conheço não revelam, aos olhos de um 

leigo, diferenças substanciais, notando-se a diversidade, sobretudo, nas decorações, cor e 

textura da pele. No entanto, para as pessoas que os utilizam na sua prática musical, todos 

os adufes são distintos; não sendo, como se verá mais à frente, as características físicas 

visíveis as mais importantes. Mesmo para quem tem predilecção pelos adufes de um 

determinado construtor, a aquisição de um novo instrumento é um processo meticuloso, em 

que a experimentação é o modelo mais eficaz para uma boa escolha. 

A construção do adufe passa por uma série de fases – curtição da pele, construção 

do caixilho, introdução de soalhas ou guizos, fixação da pele, secagem e decoração - que 

se podem articular de várias maneiras.402 E embora os construtores realizem, geralmente, a 

maioria das tarefas correspondentes às fases referidas, os seus instrumentos musicais 
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401  António Catana, entrevista,  Idanha-a-Nova, 13 julho, 2009. Foi possível apreciar um adufe com uma 
membrana pintada, na qual, para além da imagem da Senhora do Almortão num dos cantos e de três ramos de 
oliveira nos outros três, tinha sido escrita a seguinte quadra: “Diz-se que o Adufe é Brazão/Na Casa do 
Idanhense/É um Brazão bem Velhinho/Que por Direito lhe Pertence”.
402  Como se verá, as fases enunciadas estão, geralmente, presentes, mas os artesãos podem seguir percursos 
ligeiramente diferentes. 



apresentam algumas particularidades, determinadas pela utilização de matérias diversas, 

pelo uso de técnicas de manufactura próprias e também pela construção da estrutura em 

madeira com medidas ligeiramente diferentes.

Para seguir o processo de construção de adufes, seguiu-se o trabalho desenvolvido 

no Centro de Artes Tradicionais da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, na oficina de 

José Rego Relvas, em Idanha-a-Nova e na oficina de Armando Vinagre, na freguesia do 

Salvador, concelho de Penamacor.403 No concelho de Idanha-a-Nova, podem-se encontrar 

outras pessoas que incluem na sua atividade de artesanato a construção de adufes. No 

entanto, os pólos de construção e divulgação do instrumento escolhidos são os que se 

revelaram mais interessantes.404
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403  O Centro de Artes Tradicionais ocupa um lugar privilegiado na produção e divulgação do adufe: pelo 
prestígio que lhe é atribuído (por ser uma criação da Câmara Municipal),  e por ter uma capacidade de 
produção (emprega duas pessoas) e distribuição ajustada aos seus interesses. As duas mulheres que fazem 
adufes no Centro de Artes Tradicionais, Maria José Caroço e Maria do Almortão, aprenderam o ofício num 
curso de formação, que começou em 1991, com a duração de um ano, numa iniciativa da Câmara Municipal 
de Idanha-a-Nova e da associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul (ADRACES), através do 
programa Leader.  O curso foi ministrado por duas mulheres mais velhas, que conhecem a manufactura do 
instrumento. Em 1992, as duas artesãs, que antes do curso nunca tinham fabricado adufes, começaram a 
trabalhar, num espaço cedido pela Câmara Municipal. Os instrumentos criados nesta instituição são os mais 
utilizados pelos elementos do RFM e das AM, e são também os instrumentos mais disseminados por outros 
grupos do concelho de Idanha-a-Nova.
José Rego Relvas, que classifica o seu trabalho como uma “arte”, tem sido o artesão mais estudado. Ver 
Cohen, “  'This Drum I Play': Women and Square Frame Drums in Portugal and Spain,”: 107 e 109, e Catana, 
Artistas da nossa terra, 128-131. Parece clara a estima que António Catana tem pelo artesão, sobre quem 
escreve: “Graças ao seu empenhamento e dinamismo, vem contribuindo para a divulgação de Idanha-a-Nova 
e do adufe, ao trabalhar ao vivo,  por diversas localidades deste nosso Portugal,  à beira mar plantado,  e até por 
terras de Itália...” Tanto Judith Cohen como António Catana expressaram-me pessoalmente a sua admiração 
por este artesão. José Relvas é também o artesão mais mediático: ver,  por exemplo: Jornal do Fundão, 19 
fevereiro, 2009; RTP, Portugal à Vista (Idanha-a-Nova), 12 junho, 2004; SIC, Nós por cá, 26 janeiro, 2009. 
José Relvas põe em causa o papel desempenhado pelo Centro de Artes Tradicionais no que concerne à 
construção de adufes segundo a tradição, assume-se como um mestre na arte de fazer adufes, e,  ao mesmo 
tempo, vê a sua arte ameaçada por não poder concorrer com aquela instituição e pelo facto da construção de 
adufes estar a ser adulterada.
Em 1996, Filomena Gameiro e o marido, Armando Vinagre, através de uma candidatura ao projecto 
LEADER, com o apoio da ADRACES, compraram uma carrinha e equipamento mecânico. Do equipamento 
adquirido, utilizam três máquinas: uma para cortar a madeira com a largura pretendida, outra para acertar a 
espessura da madeira e outra para fazer as tábuas dos lados dos caixilhos. Hoje, com eles trabalham a filha e 
dois netos, tendo adquirido a sua actividade relevância económica evidente. Em 2008, na romaria da Senhora 
do Almurtão, marcaram presença com um posto de venda de adufes e outras peças de artesanato. Noutro 
local da festa, José Relvas tinha também o seu local de venda de adufes e outros artefactos.
404  Visitei três vezes a oficina de Armando Vinagre e Filomela Gameiro: uma vez em 2007 e duas vezes em 
2008. A oficina da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova recebeu-me várias vezes entre 2007 e 2009. José 
Relvas permitiu-me acompanhar o seu trabalho muitas vezes,  umas de curta duração outras de longa duração, 
entre 2007 e 2010.  Deste modo, foi possível entrevistar os protagonistas da construção do adufe, perscrutar o 
seu trabalho, observar e avaliar a relação que estabelecem com alguns compradores de adufes.



Os processos de construção descritos de seguida dizem respeito ao adufe  com o 

tamanho padrão de cada construtor para a execução musical; a tábua de cada lado tem as 

dimensões 40 x 5 x 1,5 cm no Centro de Artes Tradicionais, 40 x 6 x 1,65 cm na oficina de 

José Relvas e 39 x 6 x 1,5 cm na oficina de Armando Vinagre.405

2.1 A preparação da pele

Os construtores focados neste estudo (e outros contactados, apesar de não serem 

aqui referidos) utilizam peles de ovelha e de cabra para as membranas dos seus 

instrumentos.406

As adufeiras que laboram no Centro de Artes Tradicionais gastam pouco tempo nas 

preparação das peles, porque estas são, actualmente, adquiridas à indústria de curtição.407 

Embora também usem pele de cabra, fazem mais instrumentos com pele de ovelha. 

Enquanto não as utilizam, conservam-nas numa arca frigorífica. 

Tanto José Relvas como Armando Vinagre compram as peles ainda por curtir. 

Geralmente adquirem-nas a pessoas da região que criam cabras e ovelhas.408 O processo de 

preparação das peles levado a cabo por estes dois construtores é semelhante.409 

As peles, que devem estar secas, são colocadas numa vasilha de plástico com água, 

cal viva e sulfureto de cobre.410 O tempo que ali ficam pode variar bastante, dependendo 
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405 As medidas da largura e espessura das tábuas são apresentadas em 2.6. A fabricação de adufes maiores ou 
mais pequenos é sujeita a procedimentos idênticos.
406  Os construtores visitados, algumas pessoas que no passado se dedicaram a este trabalho e dele falaram e 
as que tocam ou tocaram o adufe (e sabem distinguir as peles) nunca se referiram a outras peles para além da 
de cabra e de ovelha. 
407  Entre 1991 (ano em que começaram a construir adufes) e 2005, eram as duas artesãs que faziam a 
preparação total das peles; como sublinham, esta era a parte mais difícil do seu trabalho.
408  Nem sempre a aquisição de peles a particulares é possível e neste caso, como referiu José Relvas, a 
compra é feita à indústria peleira.
409  O relato dado aqui é baseado essencialmente na descrição feita por Armando Vinagre, que é bastante 
minucioso e consistente nas explicações que dá.  As figuras 8 e 9 mostram o local onde Armando Vinagre e 
José Relvas fazem o tratamento das peles.
410  A curtição de peles, em meio doméstico, com a utilização de determinados compostos químicos (que são 
poluentes) é proibida. Assim, os artesãos usam habitualmente os termos “produto” e “químico” para se 
referirem ao sulfureto de cobre. José Relvas foi o único que, espontaneamente, nomeou o produto químico 
utilizado na curtição das peles.



sobretudo da temperatura da água; quanto mais fria estiver a água mais tempo é necessário 

para que o processo desencadeado na vasilha surta os efeitos desejados.411 A cal branca é 

adicionada para ajudar a aquecer a água e permitir a diluição do sulfureto de cobre. Depois 

desta fase inicial, as peles são colocadas no chão e, com uma vassoura, é-lhes retirado o 

pelo e outras impurezas através de raspagem. Voltam para a mesma vasilha, onde ficam 

três ou quatro dias, sendo a água mudada duas vezes por dia. 

São colocadas algumas horas a escorrer e, de seguida, cada pele é colocada em 

cima de uma mesa e é raspada com uma faca para ficar sem gorduras. De seguida, as peles 

são colocadas noutra vasilha, mais pequena, com cal e lixívia. Daqui, vão para outro vaso, 

apenas com água, que é mudada duas vezes por dia, e ficam ali três ou quatro dias. Só 

quando estão suficientemente “claras” é que abandonam o vaso; são colocadas a escorrer 

até ficarem somente húmidas para poderem ser fixadas ao caixilho de madeira. Todo este 

processo demora entre oito e dez dias. O processo descrito corresponde ao tratamento 

simultâneo de pelo menos uma dúzia de peles. No verão, este processo de limpeza das 

peles pode tornar-se bem mais curto; Vinagre afirma que em três dias, as peles podem ficar 

limpas e claras.

2.2 A estrutura de madeira: o caixilho

A estrutura de madeira, com a forma básica de um quadrado, à volta da qual é 

esticada a pele, apesar de não ser de construção difícil, tem de ficar suficientemente 

robusta para aguentar as tensões que a pele esticada vai exercer.412  Os artesãos referidos 
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411  Com o tempo frio, este processo inicial demora cerca de doze horas; com o tempo quente, três horas são 
suficientes. Por outro lado, quanto mais fria está a água mais “produto” é necessário.
412  Para José Relvas e para Armando Vinagre, a estrutura, a que o primeiro chama “quadrado” e o segundo 
chama “quadro” ou “armas” tem de ser bem feita para manter, ao longo do tempo, estabilidade.



utilizam unicamente madeira de pinho, que contém as propriedades fundamentais para uma 

boa estrutura: leve, duradoura e fácil de manusear no acto da construção.413 

Uma das canções mais caras do cancioneiro de Monsanto, o Senhor da Serra, 

começa com a seguinte estrofe: “As armas do meu adúfi / São di pau di laranjera; / - Oh 

ai! / São di pau di laranjera! / Quem havera di o tocári / Ha-de ter a mão legera. / - Oh ai! / 

Ha-de ter a mão legera!”.414 No entanto, não se encontrou qualquer evidência da utilização 

do pau de laranjeira para criar as “armas” do adufe. José Relvas entende que a referência 

ao pau de laranjeira serve somente para fazer rima. Nem o seu avô nem o seu pai fizeram 

uso desta madeira; ele fez questão de a experimentar, mas os resultados não foram 

minimamente satisfatórios. António Catana aventa uma explicação para a presença do “pau 

de laranjeira” na estrofe sobredita: o pau de laranjeira é leve e, então, quanto mais leve for 

o adufe (o seu peso depende muito da madeira), mais facilmente é tocado, parecendo 

“bailar” nas mãos de uma mulher.415

O Centro de Artes Tradicionais recebe a madeira, já cortada e polida, da carpintaria 

da Câmara Municipal.416  Com a ajuda de uma máquina de pregar pneumática, as artesãs 

fazem as armas do adufe.417  Os quatro lados são pregados sobrepondo-os nas pontas 

sempre de acordo com o mesmo esquema [fig. 10].
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413  A este respeito, ver Catana, Artistas da nossa terra, 129; na entrevista a Catana, o construtor de adufes 
também refere que utiliza o mogno. Suponho, contudo, que seja uma utilização marginal já que José Relvas 
nunca falou desta madeira em particular. Relvas fez experiências com outras madeiras, mas nenhuma se 
mostrou boa, comparada com a madeira de pinho, para fabricar a estrutura. A sua memória recorda que, 
quando era criança, os seus familiares aproveitavam a madeira (de pinho) das caixas de sardinha que 
chegavam a Idanha-a-Nova, caixas que os peixeiros ou outras pessoas não aproveitavam. Armando Vinagre 
também experimentou outras madeiras,  como por exemplo o eucalipto, mas todas se revelaram sem 
condições para fazer um bom “quadro”. Pare este construtor, a madeira ideal é a de pinho, porque é “mais 
clara e não racha tanto, mais macia.”
414  Festa da distribuição dos prémios literários (1938) do S.P.N. – e da entrega do ‘Galo de Prata’ aos 
representantes da aldeia de Monsanto (Lisboa: Editorial Império,  [1939?]). A estrofe está de acordo com o 
Cancioneiro Popular de Monsanto,  incluido no programa para a cerimónia da noite de 4 de fevereiro de 
1939.
415 António Catana, entrevista, Idanha-a-Nova, 13 julho, 2009.
416 Há uns anos (não foram capazes de especificar a data), eram as próprias artesãs que se encarregavam deste 
trabalho. 
417 Outrora, este trabalho era feito com martelo e pregos comuns.



José Relvas e Armando Vinagre responsabilizam-se pela construção da estrutura. 

Adquirem a madeira em bruto (tábuas com comprimento e largura variáveis e espessura 

um pouco maior do que a necessária) e, com a ajuda de uma máquina eléctrica, cortam as 

tábuas da armação, fazendo-o em série.418  Os quatro lados são pregados manualmente, 

sobrepondo-os nas pontas como o fazem as construtoras do Centro de Artes Tradicionais 

[figs. 11 e 12]. De seguida, reforçam a estrutura, pregando aos lados contíguos, nos quatro 

cantos, pequenas tábuas, formando triângulos [figs. 13 e 14].419  José Relvas salienta a 

importância deste reforço; só deste modo o adufe fica com o equilíbrio certo: “E é aqui que 

está o segredo e a estabilidade do adufe. [...] Se não tiver cá o reforço fica tudo 

esquadrilhado.” Este construtor afirma que não coloca os reforços quando a madeira é 

suficiente mente espessa (cerca de 2 cm); de outro modo, os adufes ficariam muito 

pesados.420 As armações usadas pelas artesãs do Centro de Artes Tradicionais não têm estas 

barras nos cantos.

Antes de se poder colocar a pele, todas as arestas exteriores das quatro tábuas têm 

de estar polidas; só deste modo se garante que quando a pele for esticada ou 

posteriormente sofrer variações de tensão - quer no acto de tocar quer com modificações 

de temperatura e humidade - não se rompe. Armando Vinagre executa esta tarefa com uma 

máquina eléctrica logo após cortar a madeira e José Relvas faz o polimento, manualmente, 

depois de pregar as quatro tábuas do “quadrado” [fig. 15]. 
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418 Há alguns anos, José Relvas encomendava esta tarefa a um carpinteiro, mas chegou à conclusão de que se 
tornaria mais económico comprar uma máquina para realizar o trabalho.
419  Armando Vinagre também sublinha que tem muito cuidado na feitura da armação, mas, mesmo assim, 
com as forças provocadas pela pele esticada algumas não se mantêm totalmente estáveis. Os “reforços” de 
Armando Vinagre são maiores do que os de Relvas. Em determinados adufes grandes, José Relvas aplica 
ainda cola de madeira nos locais onde as tábuas se sobrepõem e são fixadas com pregos.
420  A prática de José Relvas demonstra alguma inconsistência com as suas palavras, pois, em instrumentos 
similares tanto coloca como descarta as pequenas barras de madeira ou prega-as somente em dois cantos.



2.3 Mecanismos sonoros: guizos ou soalhas

Todos os adufes a que se teve acesso (nas oficinas, na posse de instituições ou 

pessoas) têm, no seu interior, um dispositivo ou objectos que, através de percussão 

indirecta, contribuem para o timbre final dos sons produzidos. Em relação a este aspecto, 

na construção actual, encontraram-se três situações distintas: o mecanismo sonoro de 

guizos (re)introduzido por José Relvas; o sistema de soalhas usado por Vinagre; e o 

sistema do Centro de Artes Tradicionais.

José Relvas utiliza um sistema no qual dois guizos são fixados, no centro do 

quadrado, com dois cordéis perpendicularmente amarrados nas pequenas tábuas 

previamente pregadas nos quatro cantos [fig. 16]. Este sistema sonoro é imediatamente 

colocado depois de terminada a estrutura de madeira. Relvas começou a utilizar este 

mecanismo há cerca de quinze anos, depois de lhe ter chegado às mãos um instrumento 

com mais de cem anos (segundo o artesão) e com um sistema similar ao que veio a 

adoptar.421  Apesar de não poder datar a construção daquele instrumento, Relvas dá-lhe 

mais de cem anos e exibe-o numa das paredes da sua oficina [fig. 17]. É este adufe que 

serve de modelo e certifica o produto que sai da sua “arte”. Antes de ter este adufe, 

colocava areias, grãos de trigo e caricas espalmadas, mas quando lhe apresentaram o adufe 

“muito velhinho”, José Relvas alterou a sua prática para se encontrar com a tradição 

perdida: “Esta é a maneira de manter aquela tradição remota, antiga que eu vi naquele 

adufe velhinho.”422
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421  De facto, apesar do estado de degradação do instrumento que inspira Relvas,  pôde-se constatar que o 
artesão simplificou o sistema de fios do interior da caixa de ressonância: o instrumento “modelo” tinha um 
conjunto de fios que formavam uma espécie de rede estendida entre as quatro tábuas do caixilho. Embora se 
tenha contado um guizo, não é possível garantir que este era o número original. Sobre a idade do instrumento 
(José Relvas diz que tem este instrumento há dez ou quinze anos) e sobre os guizos (o construtor faz 
referência a três guizos), ver Catana, Artistas da nossa terra, 130. Note-se, ainda, que o instrumento em 
causa não tem as pequenas tábuas de reforço.
422 Catana, Artistas da nossa terra, 130.



As artesãs do Centro de Artes Tradicionais colocam unicamente algumas caricas. 

Armando Vinagre coloca caricas e pequenas pedras de granito no interior dos adufes.423 

Em ambos os casos, tanto as pedras como as caricas ficam soltas no interior do 

instrumento e são colocadas antes de terminarem a fixação da pele à estrutura.

José Relvas entende que a tradição manda que se faça como ele procede 

actualmente. Neste sentido, a colocação de quaisquer materiais no interior dos adufes, com 

excepção dos guizos, é uma adulteração da tradição. Apesar de já ter levantado a questão a 

pessoas de “peso” de Idanha-a-Nova, não obteve resposta para as suas preocupações; e 

questiona se essas pessoas não serão também “colaboradores da destruição da arte de 

origem”. E afirma uma hipótese com perfil conspirativo: essas pessoas contribuem para 

que ele não possa continuar com a sua actividade, deixando “seguir a falsidade da arte”.

Apesar das suas preocupações com o caminho que deve seguir a construção do 

adufe, Relvas assume algumas vezes uma atitude menos exigente consigo próprio, 

obrigado pelas dificuldades económicas e pela concorrência. Uma evidência desta situação 

é a utilização de soalhas (caricas) em vez de guizos, quando estes lhe faltam; não pode 

deixar de vender só porque não tem, em determinado momento, guizos.424

2.4 A colocação da pele

Segundo José Relvas, “a ciência do adufe está no esticar da pele”. Antes de 

começar a colocar a pele no caixilho, o artesão afirmou: “Então, podemos começar a fazer 

o instrumento.” Esta afirmação talvez revele bem a importância desta fase da construção 

do adufe: é como se agora começasse verdadeiramente a criação do instrumento musical.
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423  Armando Vinagre, entrevistas, Salvador, 23 novembro, 2007 e 27 junho, 2008. Há alguns anos, colocava 
somente as pedras, mas a partir de certa altura,  que não soube datar, pediram-lhe para colocar também 
caricas. Na entrevista de 2008, Armando Vinagre afirmou que sempre colocara caricas e pedras.  No entanto, 
tendo em conta tudo o que disse sobre este assunto, pode-se concluir que a primeira versão corresponde à sua 
prática ao longo do tempo.
424 O adufe que utilizou para demonstrar o modo como faz a decoração tinha caricas no seu interior.



 Também Armando Vinagre sublinha a importância de se esticar bem a pele sobre a 

estrutura de madeira. A pele que vai ser usada tem de estar bastante húmida para que isso 

seja possível. Em relação à colocação da pele, o que divide profundamente estes dois 

construtores é o método empregue para manter a pele à volta da estrutura. 

Relvas entende que a única maneira correcta é, depois de esticar bem a pele à volta 

da estrutura, unir a pele cosendo-a em três ou quatro lados do quadrado. Desta maneira, a 

pele não é afixada à madeira, isto é, a pele envolve a estrutura, mas não se liga à madeira 

firmemente. 

Muito diverso é o processo seguido por Vinagre: a pele é presa às quatro tábuas do 

caixilho com agrafos.425 A maneira de proceder de Vinagre é bastante simples: estende a 

pele à volta da estrutura e fixa a pele às quatro tábuas com agrafos. Faz notar que é muito 

importante deixar apenas uma pequena distância entre cada agrafo para garantir que a pele 

fica sempre bem esticada [fig. 18]. Quando usa somente uma pele, num dos lados não há 

confluência de duas partes da pele, mas, mesmo aí, são aplicados alguns agrafos, pois, 

deste modo, é mais fácil esticar a pele. Esta fase só termina quando limpa algumas 

impurezas que ainda restam na pele, raspando, com a faca que serviu para cortar a pele 

excedente, as faces do instrumento [fig. 19]. Num adufe de 39 cm, Vinagre gasta cerca de 

doze minutos para colocar a pele.

José Relvas demora cerca de dezasseis minutos a colocar a pele. Antes de começar 

a coser a pele, estica-a à volta de toda a estrutura, mantendo-a segurada à madeira com 

pequenos pregos. Cada um dos limites da pele que contacta com a madeira é presa com 

três pregos, o mesmo acontecendo com a parte da pele que não vai ser cosida [fig. 20]. 
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425  Outrora, este construtor também cosia as peles, mas como recebia “reclamações” porque a pele não se 
mantinha estável ou se rompia, deixou de as coser e,  assim, com o método actual,  nunca mais teve 
problemas. Antes de usar a maneira actual, Vinagre cosia a pele do seguinte modo: usava agrafos para a 
manter no lugar, e onde havia a confluência das partes da pele, deixava pele suficiente para poder coser; 
depois de dar os pontos, cortava os bocados que sobravam e  retirava os agrafos quando a pele estivesse 
quase seca.



Depois de a pele estar estirada, são cortados os restos; fica então preparada para ser cosida 

[fig. 21]. A linha e agulha fazem o seu percurso a partir de um dos cantos. Relvas junta 

convenientemente cada uma das duas partes da pele que cose, sobrepondo-as ligeiramente, 

não ficando espaço algum a separar as partes da pele.426  Segundo o artesão, isto é 

fundamental porque ajuda também a esticar a pele do instrumento [fig. 22]. Durante esta 

fase, alguns dos pregos que seguram a pele são retirados; no fim, José Relvas retira os 

restantes pregos. 

No Centro de Artes Tradicionais, estão à venda adufes com a pele cosida e adufes 

com a pele agrafada. O método seguido para dispor a pele no caixilho do adufe é similar ao 

de José Relvas: a pele é colocada à volta do quadrado, é esticada e mantida assim com a 

ajuda de três ou quatro pequenos pregos e são cortados as partes que sobram. De seguida, 

juntam-se as partes sobre cada lado e cosem-se. Não fica qualquer espaço a separar as 

extremidades da pele que são unidas [fig. 23]. A colocação das membranas no instrumento 

demorou cerca de quinze minutos.

Maria do Almortão Dias explicou que o “tradicional é cosido, não é agrafado”, mas 

se em determinado momento precisar de muitos adufes, utiliza este segundo processo, 

porque é mais rápido.427 Segundo a artesã, algumas pessoas perguntam se a pele foi cosida 
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É curiosa a descrição que Vinagre faz da maneira de coser a pele dos adufes nas mãos de José Relvas: ao 
coser com pontos muito espaçados e em ziguezague, deixa um espaço de três a quatro centímetros entre a 
pele (sobre as tábuas da estrutura), necessitando, por isso, de uma fita decorativa muito mais larga do que a 
sua para esconder o cosido. O procedimento que Armando Vinagre atribui a José Relvas nunca foi observado; 
as fitas que circundam o caixilho dos adufes de Relvas são um pouco mais largas, mas as fitas de Armando 
Vinagre seriam suficientes para esconderem os pontos que unem a pele.
427 No primeiro contacto com estas artesãs, quando ainda trabalhavam noutras instalações do município, mas 
já com a expectativa de mudar para o edifício que se viria a tornar o Centro de Artes Tradicionais, pôde 
observar-se que a pele era fixada à madeira do adufe com agrafos; e foi somente desta prática que as artesãs 
falaram. Numa visita ao Centro de Artes Tradicionais, em 1 de Agosto de 2009, como guia de Mauricio 
Molina, verificamos que o funcionário do turismo, que se encontrava responsável pela loja (era um Sábado), 
ficou surpreendido quando lhe demos conta de que alguns adufes tinham a pele agrafada.  De facto, ficamos 
convencidos de que a sua surpresa era real.  Esta experiência é muito interessante, porque revela, 
provavelmente, o desconhecimento de alguns agentes ligados à promoção turística do município da realidade 
do fabrico de adufes



ou agrafada, e algumas preferem os que estão agrafados; e há também pessoas que não 

reparam no modo como a pele foi fixada ao caixilho. 

Questionado sobre a utilização dos agrafos por parte de alguns construtores, José 

Relvas afirmou peremptoriamente: “Isso é a destruição de uma arte”. A pretensão de se 

ganhar dinheiro facilmente e o facto de essas pessoas não saberem tocar adufe são as duas 

razões que invoca para justificar aquele modo de actuar: 

 Isto quando foi feito, no tempo, não havia essas máquinas. E hoje, é fácil ganhar-se dinheiro através 
dessas máquinas. Bem, mas essas pessoas também não o sabem tocar, esse é que é o grande problema! 

Qualquer construtor que construa um instrumento de música tem que o saber tocar senão não vale a pena 
começar a fazer. Mas como é para ganhar dinheiro fácil, olha, inventou.428

Em suma, a utilização de agrafos para fixar a pele é um logro: “Isso é enganar o 

mundo inteiro! É enganar o mundo, e enganar as pessoas. Eu não era capaz! Isso é a 

destruição de uma arte que já é muito velhinha.”

2.5. A decoração 

Na oficina de Relvas e na de Vinagre, a decoração dos adufes é feita depois das 

membranas dos instrumentos estarem bem secas.429 Já no Centro de Artes Tradicionais, o 

adufe vai secar depois de ornamentado.

Os elementos decorativos dos adufes são constituídos por uma fita de tecido, que é 

pregada à volta do quadrado, e pelas maravalhas (conjunto de pequenas tiras de tecido de 

diversas cores, cruzadas e sobrepostas), que são aplicadas junto dos quatro vértices do 
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428 Para este artesão, qualquer construtor de instrumentos deve saber tocar esses instrumentos. Esta faculdade 
possibilita a avaliação do instrumento pelo seu criador, mas permite também “incentivar” algumas pessoas a 
tomar uma decisão no acto da apreciação, podendo, então, ser importante no negócio.
429 A propósito da secagem das peles, Armando Vinagre diz que de Verão não os coloca directamente ao sol; 
com o tempo frio, já não vê inconveniente nisso. O que importa é que a pele não seque muito rapidamente. 
Durante o tempo de secagem, de vez em quando muda a posição do adufe pelo facto do instrumento ter pele 
dos dois lados e também para que as pedras e caricas não fiquem coladas à pele.



caixilho. Para pregar a fita e as maravalhas são usados pregos ou pioneses, que também se 

tornam elementos ornamentais.

 No Centro de Artes Tradicionais, o processo de decoração é idêntico ao observado 

nas outras oficinas. Em primeiro lugar, é aplicada uma fita a toda a volta do quadrado com 

pioneses dourados. Em certos pontos, onde irá haver mais tensão, por exemplo, nos pontos 

de fixação da fita pequena, são usados pregos. De seguida, são colocadas as maravalhas, 

geralmente de flanela. As mulheres do Centro de Artes Tradicionais gostam mais da flanela 

por ser mais grossa e assim não são necessários tantos pedaços de tecido, tornando as 

maravalhas mais bonitas; quando não têm flanela, usam outros tecidos, sempre coloridos. 

Toda a decoração é feita com tecidos de “cores vivas”, ao gosto das artesãs, podendo 

também ser feita a pedido das pessoas que pretendem adquirir um instrumento [fig. 24]. A 

ornamentação do adufe demora menos de quatro minutos.

José Relvas começa por pregar a fita próximo de um dos vértices, com uma 

maravalha por cima; depois, a fita percorre o quadrado e é novamente pregada junto ao 

mesmo canto. De seguida, rodando sempre o quadrado para a  sua esquerda, prega a fita 

nos lados e a pequena fita que serve para segurar ou pendurar o adufe, e fixa as restantes 

maravalhas. 

O último retoque é o aparo das tiras das maravalhas. A decoração, que demorou 

cerca de cinco minutos, ficou, assim, concluída.430 Para pregar a fita, Relvas usa pioneses 

dourados, porque, na sua opinião, a ornamentação fica mais bonita do que com pregos. A 

fita vermelha é a sua preferida, pelo menos para os adufes maiores; mas quando não tem 
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430  As maravalhas usadas na decoração que se presenciou já estavam preparadas, isto é, as pequenas tiras 
coloridas já estavam cortadas, sobrepostas devidamente e ligadas com um pequeno prego que as perfurava. 
Se o artesão não tivesse preparado estes enfeites,  o tempo reportado seria aproximadamente 10 minutos. No 
tempo em que se contactou com José Relvas, uma parte da feitura das maravalhas era realizada por um amigo 
seu, que se encontrava desempregado.  Ao atribuir-lhe aquela tarefa,  Relvas ajudava (ainda que 
humildemente, como referiu) o amigo. Os adufes criados nestas circunstâncias têm, para José Relvas, um 
valor adicional.



fitas vermelhas usa outras cores. Segundo Relvas, as cores usadas actualmente foram 

determinadas pelas cores dos grandes clubes de futebol portugueses.431 As maravalhas que 

Relvas usa são feitas de pequenas tiras de flanela. José relvas usa esta decoração desde que 

fabrica adufes [fig. 25].432 Apesar de no tempo de seu pai a decoração ter sido outra, o 

artesão gosta desta (e entende que as outras pessoas também partilham este gosto), porque 

torna o instrumento vistoso, “folclórico”. E remata a sua apreciação afirmando que, afinal, 

trata-se de “um instrumento de música folclórica”.433 

Na oficina da família Vinagre, o trabalho de decoração é, habitualmente, uma 

competência das mulheres. Filomena Gameiro começa por martelar os agrafos, porque 

aquando da afixação da pele aqueles ficam um pouco elevados.434  Depois segue um 

percurso muito simples: prega uma fita de algodão a toda a volta do quadrado, faz os 

enfeites para os cantos, prega os enfeites nos quatro cantos e apara-os. Para segurar a fita, 

Filomela Gameiro usa bastantes pregos: em dois lados usa cinco pregos e nos lados onde é 

colocada a pequena fita, usa oito ou nove pregos. Quer a fixação da fita quer das 

maravalhas é feita com pregos. Esta artesã reconhece que os pioneses “metem mais vista”, 

mas justifica o uso dos pregos por causa de serem mais antigos. E Armando Vinagre 

esclareceu que só utiliza pioneses se lhe pedirem.435  Usa fitas de quatro cores: três 
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431  O vermelho corresponde ao Sport Lisboa e Benfica,  o Azul ao Futebol Clube do Porto, o verde ao 
Sporting Clube de Portugal.
432 Na fotografia, tirada em 28 de julho de 2011, José Relvas está a tocar com um adufe cuja pele foi tingida 
com uma cor esverdeada. Por aquela altura, o construtor tinha decidido colorir peles com diversas cores com 
o intuito de fazer algumas inovações. Esta atitude parece contrastar com a sua política de seguir a tradição na 
construção de adufes. Mas este adufe simboliza, de certo modo, a sua posição pragmática: inventar, dentro do 
que considera a tradição de construção do instrumento, para se tornar diferente dos concorrentes no mercado.
433  Relvas recorda-se de que, há quarenta ou mais anos, a decoração praticada pelo seu pai era feita com 
cabedal igual ao das albardas. Uma tira de cabedal tapava os pontos dados na pele e as “borlas” eram feitas 
com finas tiras de cabedal. Entende que se colocasse a decoração dos seus antepassados, as pessoas não iriam 
provavelmente gostar.
434  Filomena Gameiro afirma que tem de martelar os agrafos, porque a pele ao secar mingua e os agrafos 
sobem.
435 Armando Vinagre dá o exemplo de uma pessoa que lhe pede adufes com pioneses para,  assim, disfarçar a 
proveniência do instrumento já que também os compra a José Relvas. Entende, contudo, que não é possível 
enganar José Relvas, porque as fitas são diferentes. Coloca a hipótese da pessoa lhe solicitar a colocação de 
pioneses para iludir os vizinhos em relação à origem do adufe.



simbolizam os grandes clubes de futebol e o amarelo é uma cor bonita. As maravalhas são 

feitas utilizando pequenas tiras de tecido usado, de diferentes cores e padrões; a tira de 

tecido que fica por cima tem de ter a cor da fita que rodeia o caixilho [fig. 26]. O adorno 

do adufe demorou cerca oito minutos.

2.6 Adufes de diversos tamanhos 

 Os construtores de adufes referidos não se limitam a criar instrumentos destinados 

à prática musical. Uma grande parte dos adufes que saem das suas oficinas são destinados 

a desempenhar outras funções: decoração de um espaço, lembrança, oferta.

 As tabelas abaixo mostram as medidas dos diversos adufes, provenientes de duas 

oficinas, estando assinaladas com tipografia diferente as medidas dos adufes habitualmente 

usados por adultos na performance musical. Algumas crianças ou pessoas com dificuldade 

em segurar o instrumento padrão utilizam, por vezes, adufes com dimensões mais 

pequenas. Da esquerda para a direita, são dadas, em centímetros, as medidas do 

comprimento, largura e espessura da tábua de cada um dos lados do caixilho.436

        Tabela 2. adufes 
          (Armando Vinagre)
        Tabela 2. adufes 
          (Armando Vinagre)
        Tabela 2. adufes 
          (Armando Vinagre)

                                           Tabela 3. adufes 
                                          (Centro de Artes Tradicionais)

                                           Tabela 3. adufes 
                                          (Centro de Artes Tradicionais)

                                           Tabela 3. adufes 
                                          (Centro de Artes Tradicionais)

                                           Tabela 3. adufes 
                                          (Centro de Artes Tradicionais)

45 6 1,5 40 5 1,5

39 6 1,5 30 5 1,5

35 6 1,5 20 4,3 1,5

30 5 1,5 15 3,6 1,3

25 5 1,5 10 3 1

21 4 1,5 5 1,8 1

17 4 1,5

13 3 1,5

8 2 1,5

5 2 1,5

4 2 1,5
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436 Estas medidas não passam, efetivamente, de um padrão,  porque os adufes criados por estes artesãos ficam, 
às vezes,  com medidas ligeiramente diferentes. Por exemplo, a medição de alguns modelos de 39 cm de 
Vinagre mostrou comprimentos entre 38,5 cm e 39 cm, com a largura da tábua mais próxima de 5,5 cm do 
que de 6 cm. As artesãs do Centro de Artes Tradicionais confessam que apesar de serem estas as medidas que 
pedem ao carpinteiro nem sempre a madeira que recebem tem exactamente os valores apontados.



 José Relvas é o artesão menos metódico em relação às medidas praticadas: com 

excepção do instrumento ordinário para se tocar, que tem entre 40 e 42 cm de lado, utiliza 

uma multiplicidade de medidas.437  Por encomenda, este construtor faz instrumentos em 

qualquer medida.438 José Relvas só coloca fita à volta do caixilho nos instrumentos a partir 

de 20 cm. Decora todos os adufes com o mesmo tipo de maravalhas [fig. 27]. Quando 

coloca tábuas nos cantos para reforçar o caixilho, Relvas só as aplica em adufes destinados 

a serem tocados.

 Como já foi mencionado, José Relvas também constrói, ainda que casualmente, 

adufes triangulares [fig. 28]. Depois de tomar conhecimento de pesquisas que comprovam 

a existência, no passado, de instrumentos com diversas formas, este artesão decidiu 

“inovar”, reconstituindo uma forma histórica. Entende que é mais fácil tocar o adufe com 

este formato, pois permite que se segure como se quer, deixando as mãos com maior 

liberdade para percutir. Eis as causas manifestadas para a recriação do triangular:

 E eu,  no meu imaginário, disse: vou experimentar, uma vez que ele já existiu. Portanto, isto foi uma 
recriação minha, não fui eu que o inventei, eu tentei recriá-lo. Portanto isto provavelmente já desapareceu, 

mas ele existiu. Ora, e o que é que acontece? Acontece que o quadrangular está mais enraizado do que o 
triangular, mas eu também quis publicitar um pouco o triangular para o mandar para o mercado. Não é só 

dizer assim: He! pá, então só fazes este instrumento? Então faço mais alguns e eu então também comecei a 
fazê-lo. Na minha convicção pessoal este instrumento é mais fácil de tocar do que o quadrangular. Pronto, é 

tão simples quanto isto: a pessoa mete as mãos onde quer [...].439

 As adufeiras do Centro de Artes Tradicionais não colocam caricas nos dois 

tamanhos mais pequenos, inserindo no seu interior somente areias. Nestes dois tamanhos, 

as borlas são feitas com fios de lã. [fig. 29]. Ainda fazem adufes mais pequenos, que 
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437 No entanto, as suas medidas padrão são: 6, 10, 13, 20, 30 e 40.
438 Segundo o artesão, o limite é determinado pelo tamanho das peles. Ver também Catana, Artistas da nossa 
terra, 130; na entrevista a António Catana, José Relvas afirma que faz adufes com 5 centímetros de lado até 
95 centímetros.
439 José Relvas, entrevista, Idanha-a-Nova, 3 julho, 2009. Segundo Relvas, por ocasião de uma exposição em 
1998, no Seixal, foi feito um levantamento sobre a origem do adufe, encontrando-se informação importante 
na Torre do Tombo. Sobre o adufe triangular, para José Relvas, ver tambem Jornal do Fundão, 19 fevereiro, 
2009.



alguns estudantes da Escola Superior de Gestão gostam de colocar nas capas; estas 

miniaturas são decoradas com a cor da Escola e do respectivo curso.

 Na oficina de Armando Vinagre, todos os adufes são decorados com fitas e 

maravalhas [fig. 30]. Nos adufes mais pequenos, a fita é mais estreita. O adufe de tamanho 

mais pequeno é compacto e os dois tamanhos acima não levam caricas no seu interior. A 

madeira de reforço nos cantos é colocada em adufes a partir de 25 cm de lado.

 A selecção de um adufe para um fim extra-musical está sujeita essencialmente aos 

seguintes critérios: preço, tamanho e capacidade de produção sonora.440 Estas qualidades 

podem estar inter-relacionadas: por exemplo, algumas pessoas compram um adufe grande 

se o preço lhes agradar. Também há quem procure decididamente um instrumento pequeno 

- por exemplo, para ofertar uma criança -, mas como, por si, não produz o som desejado, 

outros maiores acabam por ser experimentados.

3. A escolha de um adufe

 As opiniões dos construtores sobre os adufes que fazem ou sobre os instrumentos 

que outros produzem têm que ver, em primeiro lugar, com a sua  própria prática. As suas 

narrativas reflectem informações que recebem dos clientes, evidenciam qual o papel das 

leis do mercado na sua produção, mostram a sua posição como agentes sociais e revelam 

convicções que cada um tem sobre a “tradição”.

  A apreciação dos instrumentos pelas tocadores está centrada, essencialmente, no 

adufe como objecto que vai ser manuseado. O que interessa acima de tudo é a fácil 
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440 Na romaria da Senhora do Almurtão, no ano de 2009, foi possível perceber alguns dos critérios empregues 
na escolha de um adufe. Ali estiveram presentes, com as suas tendas de artesanato, a família Vinagre e José 
Relvas. Em ambas as tendas, observou-se como os romeiros de fora do Concelho de Idanha-a-Nova se 
aproximaram dos adufes. A primeira pergunta foi, invariavelmente, sobre o preço de um determinado adufe 
que já tinham nas mãos. Para os forasteiros,  o adufe era comprado como uma lembrança da Senhora do 
Almurtão. Também se pôde observar no Centro de Artes Tradicionais que a decisão da compra de um adufe 
que não se destine a ser tocado está dependente, em primeiro lugar, do preço.



sustentação do adufe e a produção de um determinado som. O que é avaliado é o som que 

um instrumento é capaz de produzir nas mãos de uma adufeira.

3.1 O parecer dos construtores

 As medidas dos instrumentos de Armando Vinagre não são de sua autoria, já eram 

praticadas no Salvador. A medida de 39 cm de lado é a que os “Ranchos” mais requerem. 

Também há alguns grupos musicais que têm um instrumento de 45 cm, mas esta medida é 

pouco solicitada, porque o instrumento oculta a cara das tocadoras e às vezes torna-se 

pesado demais.441 Esta é a medida maior que tem para venda e só constrói instrumentos 

maiores do que este por encomenda. 

 Armando Vinagre relaciona a largura da madeira da armação com a facilidade de 

tocar e diz que as pessoas gostam daquela medida, que é de 6 cm nos adufes maiores.442 

Como o volume de som depende também da caixa de ressonância, Vinagre, referindo-se à 

largura das tábuas do caixilho, afirma: “[...] tem que ter um intervalo grande que é por 

causa do adufe apanhar ar e por causa de ter o som suficiente.”

 No seu entendimento, a pele de ovelha é a melhor. No entanto, a de cabra também 

pode ser usada se a sua cor o permitir, isto é, se for de cor muito clara; e a pele de cabra 

tem a virtude de ser mais resistente.443 O melhor som resulta da pele de ovelha: “Porque a 

pele da cabra tem o som mais seco, porque é mais forte não tem tanto som como a ovelha. 

É só por causa da resistência, porque de outra maneira não há nada como a de ovelha.”444 
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441  Armando Vinagre, entrevistas, Salvador, 23 novembro, 2007 e 27 junho, 2008.  Algumas pessoas já 
informaram o construtor de que aquele tamanho impede a tiragem de fotografias e a realização de filmagens.
442  Armando Vinagre, entrevista, Salvador, 23 novembro, 2007. Explica que as mãos têm de estar soltas, 
porque se se apertar a pele não se produz som.
443  Armando Vinagre, Salvador, 23 novembro, 2007.  As palavras de Vinagre e Filomela Gameiro deixam 
transparecer que a pele nobre para a construção dos adufes é a pele de ovelha. E a razão principal está na cor: 
por mais clara que seja a pele de cabra, a de ovelha é superior. Filomela Gameiro sumaria a questão deste 
modo: “E a pele da cabra nunca larga totalmente o pelo [...].”
444  Como Armando Vinagre não toca adufe, é provável que o seu juízo sobre o som seja construído a partir 
das suas experiências e das informações colhidas junto de pessoas que tocam este instrumento.



A escolha de um instrumento com pele de cabra só se justifica pela duração, que é muito 

superior à de ovelha.

 Ainda relacionado com o som do instrumento estão as pequenas pedras e as caricas 

inseridas entre as membranas. A este respeito, Vinagre justifica, de modo simples, a sua 

preferência por pequenas pedras de granito arredondadas (não podendo, assim, furar a 

pele) e com melhor som, às quais junta caricas; só pedras ou só caricas não fazem 

“barulho”.

 No que concerne aos objectos colocados no interior do instrumento, Armando 

Vinagre afirma que algumas pessoas já sabem o que lá está, outras perguntam e a outras só 

lhes interessa ouvir o “barulho”, mesmo sem saberem se os adufes têm caricas ou pedras. 

Há quem pergunte se a pele do instrumento é cosida ou agrafada. A este construtor não lhe 

parece interessar a discussão à volta do “tradicional” no que diz respeito ao modo de 

colocar a pele no adufe.445

 Na opinião de José Relvas, a construção do adufe não encerra grandes segredos e 

quando está acabado, está pronto para ser tocado: “Bem, como sabe, um adufe, na minha 

opinião não tem assim tanto segredo. Portanto, para mim, aquilo que eu faço, para mim, 

quando um adufe está concluído ele toca.”446 Contudo, Relvas sabe, por experiência, que 

cada adufe tem as suas peculiaridades e quando termina a construção de um, gosta de o 

experimentar: 

 Normalmente, experimento-o sempre. É o meu grande gosto para ver se ele está mesmo bom, se toca 
bem, se não toca. [...] Não há um som igual ao outro, tem que haver sempre uma deficiência de som, há 

sempre uma alteração de um instrumento para o outro, há sempre uma alteração, ou pequena ou grande ou 
um tem o som mais agudo ou um tem o som mais fino outro mais grosso.447
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445  De facto, quando lhe disse que alguns construtores abordam esta questão, falando do tradicional no 
tocante aos adufes com a pele cosida, e lhe perguntei se tinha uma opinião sobre esta matéria, Vinagre não dá 
uma resposta minimamente clara. Pelas palavras mal distintas e pela expressão facial, pode, contudo,  colocar-
se a hipótese de que este assunto nunca o ocupou ou que até discorda daquela posição. 
446 José Relvas, entrevista, Idanha-a-Nova, 3 julho, 2009.
447 Ibid.



E perante a possibilidade de um adufe lhe desagradar bastante, José Relvas responde: “Já 

os tenho rebentado completamente, quando me enervo, quando não está cá ao meu jeito 

isto, rebento-o logo!”448

 Para além de associar a falta de arte e o objectivo único de ganhar dinheiro à 

fixação da pele com agrafos, o artesão idanhense acredita que o seu método introduz uma 

grande diferença no som do instrumento já que o modo como se estica a pele é 

fundamental.449

 A cor da pele do adufe é, para muitas pessoas, a qualidade principal a ter em conta 

na escolha de um instrumento. Por altura do trabalho de campo, Relvas empregava 

sobretudo peles de cabra, porque são mais resistentes.450 No seu entendimento, o facto da 

pele ser de cabra ou de ovelha não é importante para a sonoridade, sintetizando este ponto 

assim: “É a mesma coisa. Uma pessoa que saiba manejar o instrumento nem nota a 

diferença entre um toque do outro, acho eu.”451  Para este construtor, o que é 

verdadeiramente relevante é a unicidade de cada instrumento.452  A posição de Relvas, 

olhada unicamente à luz do contexto em que foi proferida, pode parecer suspeita. Contudo, 

o facto de a maior parte das tocadoras chamadas a avaliar alguns instrumentos não 

distinguir as peles dos adufes e, inclusivamente, desconhecer a pele do seu próprio 

instrumento corrobora a afirmação de Relvas e corresponde provavelmente à realidade. 

 Maria do Almortão Dias assume que alguns adufes não ficam bons para serem 

tocados e atribui este facto ao inadequado tratamento da pele. Estes instrumentos são 
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448 Ibid.
449 José Relvas, entrevista, Idanha-a-Nova (Sr.ª do Almurtão), 27 abril, 2009.
450 Como a pele de cabra é geralmente mais escura do que a de ovelha, Relvas parece ter mais dificuldade em 
vender. Referiu que, em tom de brincadeira,  às vezes, pergunta às pessoas se queriam que trouxesse tinta para 
as pintar de branco.
451 José Relvas, entrevista, Idanha-a-Nova (Sr.ª do Almurtão), 27 abril, 2009.
452 Do conhecimento que tem, os músicos ligados a música popular preferem adufes com pele de cabra.



utilizados como suporte para a pintura e destinados a ofertas [fig. 31].453 Conta que, dada a 

sensibilidade das peles à humidade e frio, não fazem adufes grandes (para a prática 

musical) entre os meses de Novembro e Março.454 Quando lhes pedem, elas experimentam 

os instrumentos. Na sua opinião, a maneira como a pele é afixada não tem influência no 

som do adufe: “[...] ser cosido ou agrafado o som fica o mesmo, é uma questão de 

gostarem ao antigo, o antigo era cosido e acham que o agrafado que é muito moderno, é 

conforme o gosto!”455

3.2 A avaliação dos adufes pelas tocadoras

 Quanto às tocadoras da zona de Idanha-a-Nova, Relvas assume que elas sabem 

escolher o adufe que querem, conhecem bem o som do instrumento: o ouvido é que rege a 

escolha. 

 Em Monsanto, durante uma performance protagonizada por Adriana Azinheiro e  

Irene Gregório para demonstrar determinadas particularidades de algumas cantigas e do 

modo de cantar e tocar, foi aflorado o problema relativo à qualidade dos adufes. Num 

primeiro momento, Adriana Azinheiro compara o seu adufe com o instrumento de Irene 

Gregório, dizendo que o seu não “toca tão bem” como o outro. E acrescenta: “E se eu o 

escolhesse, não era este para mim.”456  Adriana Azinheiro volta a repetir a mesma frase 

noutra altura, deixando claro que gosta de escolher o seu instrumento. À pergunta sobre as 
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453 Nas paredes da oficina, estavam pendurados alguns adufes pintados. Também se pôde observar um relógio 
de parede, que resultou da montagem do sistema de um relógio de ponteiros num “adufe”. Atualmente, este 
trabalho não é feito na oficina; as pinturas são realizados por um funcionário da Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova e por outra pessoa contratada para executar esta tarefa. 
454 Claro que este tempo pode ser encurtado ou aumentado de acordo com as condições climatéricas de cada 
ano.
455 Maria do Almortão, entrevista, Idanha-a-Nova, 29 setembro, 2009.
456  Adriana Azinhiero, entrevista, Monsanto, 1 agosto, 2009. A “obrigação” de o usar, apesar de não gostar 
dele, tem que ver com o facto de o instrumento ter sido oferecido pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.



razões por que não escolheria aquele, respondeu peremptoriamente: “Não gosto do 

tom!”457

 Quanto à pele, estas duas tocadoras não têm dúvida de que a pele de ovelha é que é 

adequada (e não a de cabra) para formar as membranas do instrumento. Enquanto Irene  

Gregório pretende que a razão esteja no facto da pele de ovelha ser mais fina, Adriana  

Azinheiro limita-se a afirmar que a pele de ovelha é que é própria e tem a certeza de que os 

adufes que tocam são feitos com pele de ovelha. 

 Amélia Fonseca é muito criteriosa na escolha de um adufe e demora o tempo que 

for necessário para ficar com um que se revele, à partida, bom para tocar. A experiência 

diz-lhe que alguns adufes podem sofrer alterações profundas com o passar do tempo: “Às 

vezes gosto do tocar, compro e tem um som esplêndido e, depois, quando passa o Inverno 

por ele, já não toca nada e aquilo é uma coisa horrorosa.” Embora desconheça os factores 

que provocam tais alterações, o que é certo é que um bom adufe se pode tornar num 

instrumento que não serve musicalmente.458  Por causa desta condição, actualmente tem 

cerca de uma dúzia de adufes que não a satisfazem.

 Para ilustrar a grande importância de que se reveste a qualidade de um adufe em 

circunstâncias adversas - frio e humidade -, Amélia contou que um dia em que necessitava 

urgentemente de um adufe, acabou por comprar um “muito feio, com uma pele toda 

negra”, podendo, no entanto, fazer depois a troca por outro. Quando mais tarde, a 

construtora lhe sugeriu que fosse experimentar os adufes que acabara de fazer, a tocadora 

respondeu-lhe: “Obrigada, mas eu não troco aquele adufe por nada. É feio, mas realmente 
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457 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 1 agosto, 2009.
458  Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009. A adufeira lança a hipótese de que as alterações 
tenham que ver com o facto da madeira ainda estar verde e a pele não estar bem seca.



é extraordinário, está sempre afinado.” É o seu adufe de Inverno e não necessita de o 

aquecer antes de tocar nele.459

 Quanto ao parâmetro som, Amélia distingue o que se obtém com os batimentos 

directos na pele do som final, mais complexo. Em primeiro lugar, gosta de um som grave, 

forte, não lhe agradando um som mais débil ou agudo. Explica o seu gosto pessoal com 

estas palavras: “Há uns adufes, a gente toca e parece que toca que só se ouve uma lata, 

pam, pam, pam, pam, pam, pam, não gosto; gosto mais daquele adufe que toca que parece 

um bombo, pom, pom, pom, pom, pom, pom.” Sobre este particular não deixa dúvidas de 

que se trata de uma inclinação sua, admitindo que outras pessoas prefiram outras 

sonoridades.460

 O colorido do som do adufe também resulta, como já se referiu, daquilo que os 

construtores colocam dentro do instrumento. Segundo Amélia Fonseca, os guizos dão “um 

som horrível” ao instrumento, enquanto a presença de areias, sementes e soalhas dão 

“outro som ao adufe”.461  A posição de Amélia Fonseca é moldada por elementos da 

história do instrumento, pela sua vivência musical e por razões de ordem estética. É muito 

clara, afirmando:

 Uma coisa que eu detesto no toque do adufe é aqueles guizos horrorosos que lá metem, que estragam um 

concerto, uma gravação,  que aquilo não é nada,  acho de um mau gosto; nunca vi guizos nos adufes [...] e não 
gosto, sinceramente. Gosto de sentir as soalhas, acho que é interessante [...].462
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459  Ibid. Um ambiente frio e com elevada humidade é muito desfavorável para estes instrumentos, 
impossibilitando a produção de som ao gosto das adufeiras. Amélia explica que, em circunstâncias adversas, 
há necessidade de levar vários adufes para os concertos,  ficando uns a ser aquecidos nos bastidores enquanto 
tocam com outros. No seu caso, aquele adufe de “Inverno” solucionou o problema. 
460  Ibid. Noutra ocasião, em que exemplificou (tocando) como escolhe um adufe, Amélia mostrou,  de facto, 
uma nítida preferência por instrumentos com um som forte, amplo, rico em harmónicos. 
461 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
462 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.



E sumaria, com as seguintes palavras, o que diz respeito ao som: 

 O movimento e o som das soalhas dentro do adufe faz parte do toque do adufe. E o  toque do adufe sem 

as soalhas acho que também não é a mesma coisa; estou a imaginar um adufe a ser tocado sem soalhas, acho 

que seria um caldo sem sal. Isso faz parte da música.463

 Ainda em relação às soalhas, importa ter presente que os adufes usados por Amélia 

Fonseca e Laura Pedro no grupo Adufeiras de Monsanto saem das mãos das artesãs do 

Centro de Artes Tradicionais de Idanha-a-Nova e, como vimos atrás, as soalhas são 

constituídas por caricas colocadas no interior dos adufes. Deste modo, o ideal de soalhas 

destas monsantinas (as soalhas de antigamente, como falam atrás) não está presente na sua 

prática performativa actual. Tanto Amélia Fonseca como Laura Pedro entendem que para 

as soalhas cumprirem bem a sua função deviam ser colocadas nos fios, pois só deste modo 

vibram. Explica Amélia Fonseca: colocadas somente dentro da caixa, “não dá nada”, 

enquanto colocadas nos fios “estão penduradas, batem umas nas outras e dá outro som!”464 

Ao não manifestarem uma necessidade imperiosa de tocarem com adufes “antigos”, pode 

concluir-se que a expressão do tradicional pode prescindir de alguns elementos do passado 

e aceitar inovações.465

 Uma parte do adufe que Amélia Fonseca avalia com atenção é a largura da madeira 

das armas, encontrando, por vezes, adufes que não se podem tocar bem porque têm as 

armas demasiado largas. Estes são difíceis de segurar, prejudicam os movimentos das mãos 

e são muito pesados. A sua referência é o adufe que herdou de sua mãe e outros que 

conheceu dela também.
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463 bIid.
464 Amélia Fonseca, e Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
465  Como se verá em 4.2, “Técnicas para tocar o adufe”, uma parte importante no toque do adufe é a 
movimentação deste; então, talvez  se possa afirmar que o movimento enérgico que algumas tocadoras, como 
Amélia Fonseca por exemplo, imprimem ao instrumento tenha também como função obrigar as caricas a 
movimentarem-se. 



4. Prática performativa do adufe em Monsanto

 No capítulo anterior, abordou-se a questão da escolha de um adufe pelos 

construtores e pelas tocadores. Essa escolha é guiada, sobretudo, por factores que 

determinam o som, o timbre de um adufe.

 É fundamental estudar agora como é utilizado o instrumento na prática 

performativa: como é segurado, como é colocado em movimento e produz som. Em suma, 

vamos ver como se executa, que técnicas são usadas para produzir som. 

 Toda a informação foi recolhida durante performances reais: desempenhos 

espontâneos de algumas mulheres, ensaios de grupos, espectáculos e explicações 

particulares dadas a meu pedido. Embora se tenham analisado pessoas e grupos exteriores 

à área geográfica de Monsanto, as técnicas de tocar o adufe aqui descritas foram estudadas 

em Monsanto. 

 O trabalho de campo evidenciou claramente que não existe unanimidade  nas 

leituras feitas por observadores ou tocadoras sobre o modo de tocar adufe. E é então pelo 

confronto de algumas ideias mais destacadas que importa começar.

4.1 Realidades em conflito

 Pela análise de variadas fontes, concluiu-se facilmente que não se pode falar de 

uma técnica de tocar o adufe, sobretudo se isso significasse que todas as pessoas seguram e 

movimentam, por exemplo, o adufe da mesma maneira. E quando se procura dar, sem um 

estudo alargado e profundo, uma visão de um amplo universo de práticas, somente se pode 

apontar aquilo que é evidente. Judith Cohen afirma, neste sentido: “O modo de tocar o 

adufe é uma questão regional, tanto em Portugal como em Espanha. Por outro lado, os 
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contextos em que é usado o instrumento determinam ritmos diversos; por exemplo, um 

acontecimento religioso ou uma dança implicam utilizações diferentes.”466

 Aqui, pretende-se, acima de tudo, analisar as realidades construídas ou vividas por 

vários protagonistas locais ou estudiosos do folclore desta região. Irene Gregório, tocadora 

de adufe e cantadeira, numa espécie de comentário a uma sua conterrânea, que acredita que 

em mais lado nenhum se toca adufe como em Monsanto, relaciona a grande perícia das 

monsantinas com as suas próprias cantigas e com o facto de as pessoas que viveram o 

Concurso terem treinado muito: “Será por causa das canções, porque a gente treinou-se 

muito [...] Mas quando foi do concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal, em 1938, 

que as nossas mães, as nossas irmãs, colaboraram todas no concurso...”467 

 António Catana afirma que o toque do adufe é diferente em cada localidade: “De 

terra para terra, nós sabemos que há uma maneira diferente de tocar.” Pela sua experiência 

na audição de pessoas das terras da Idanha, consegue discernir o toque de cada terra, pois, 

como afirma “há sempre um pequeno jeito, embora todas elas toquem muito bem”.468 

Aponta dois factores que fazem com que os toques sejam diferentes de terra para terra: o 

facto de o adufe ser um instrumento “atonal”, permitindo assim “várias variações no 

toque”, e o modo como a aprendizagem decorria, em que era decisivo o papel da 

progenitora ou outra mulher da aldeia. Na explicação de António Catana, estes dois 

factores aparecem fortemente associados: se as características do instrumento fossem 

outras, não seria possível que no processo da aprendizagem fossem passadas as 

singularidades que caracterizam cada localidade.

 Se cada lugar etnográfico apresenta particularidades no modo de tocar este 

instrumento e se elas são adquiridas desde criança, seria necessário perguntar o que está no 
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466 Judith Cohen, entrevista, Castelo Branco, 21 julho, 2009.
467 Irene Gregório, entrevista por Isabel Marcos, Monsanto, 3 maio, 2008.
468 António Catana, entrevista, Idanha-a-Nova, 13 julho, 2009.



fundamento das ditas “variações”, isto é, o que motivou ou impôs realmente a introdução 

de elementos especiais nos toques das várias terras.

 Na sua explanação, António Catana traz à colação deste assunto duas cantigas 

muito conhecidas, o São João e a Senhora do Almortão. Embora não estabeleça claramente 

uma relação directa dos toques com o modo de cantar, o que parece querer sugerir (e 

coloco como hipótese) é que a distinção entre os toques se faz também pela escuta de 

maneiras diversas de cantar. É provável que quando se refere ao toque de Penha Garcia, 

por exemplo, não esteja a pensar unicamente no som e nos ritmos do adufe das mulheres 

daquela terra, mas nas cantigas acompanhadas pelo som do adufe ou na sonoridade do 

adufe que acompanha as cantigas.

 Já para José Sardinha, os ritmos produzidos pelo adufe têm que ver com as 

capacidades de cada mulher e também com a maior ou menor experiência no 

manuseamento do instrumento. A este respeito, afirma:

 Não creio que se possa estabelecer uma característica local a tocar o adufe.  Porque os ritmos que se 
fazem no adufe são puramente individuais e isso pode surgir em qualquer aldeia com qualquer mulher, mais 

dotada ou com as menos dotadas. Naturalmente que uma mulher com menos prática e menos dotada faz 
ritmos mais simples; e outra com mais experiência e com mais dotes de sensibilidade rítmica organiza o 

adufe com ritmos muito mais complexos e muito mais ricos. Mas isso creio ser uma característica 

essencialmente individual e não local ou regional.469

 Um acontecimento marcante para o RFM foi a sua participação nos espectáculos 

“A toque do adufe”, que decorreram entre Maio e Julho de 2006.470  Entre outros 
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469 José Alberto Sardinha, entrevista, Souto da Casa (Fundão), 10 agosto, 2009.
470  Ver Raiano, 13 julho, 2006; Diário de Notícias online, consultado em 31 julho, 2008, http://www.dn.pt/
inicio/interior.aspx?content_id=643833; e SIC, Guiness World Records, 20 abril, 2009.  O espectáculo A 
Toque do Adufe nasceu no âmbito do projecto "3 Culturas", um projecto de programação cultural em rede 
promovida pelas Câmaras Municipais de Idanha-a-Nova, Évora e Mértola. Este Projecto foi co-financiado 
pela União Europeia, através do Programa Operacional da Cultura. O espectáculo foi apresentado em 
Mértola, no dia 20 de Maio,  em Évora, no dia 27 de Maio e em Idanha-a-Nova, no dia 2 de Julho. O evento 
foi levado ainda a Castelo Branco, no dia 26 de Julho de 2006.O espectáculo contou com a participação de 14 
grupos folclóricos e da Banda Filarmónica de Idanha-a-Nova, e foi orientado por Carlos Monteiro, maestro 
da referida Banda. Em palco contavam-se cerca de 280 pessoas, entre as quais cerca de 126 mulheres a tocar 
adufe. Um objetivo que esteve associado ao acontecimento em Idanha-a-Nova foi a contagem do número de 
adufes em palco para tentarem entrar no livro do Guiness World Records.

http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=643833
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=643833
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=643833
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=643833


elementos, este espectáculo mobilizou a maioria dos agrupamentos folclóricos do 

Concelho de Idanha-a-Nova. Adriana Azinheiro, tocadora e cantadeira do RFM, passados 

dois anos de ter participado na “coisa mais linda que havia e hoje há”, falou, 

repetidamente, com visível emoção do acontecimento. Depois de apontar os elementos 

mais importantes que lhe foram ocorrendo, exprimiu assim a sua admiração: “Já viu o que 

é 130 adufes, todos a tocar ao mesmo tempo? [...] Ele só fazia assim [...]. Tudo a trabalhar 

ao mesmo tempo.” Adriana Azinheiro, enquanto dizia “Ele só fazia assim” desenhava um 

gesto com o braço a imitar o maestro da Banda Filarmónica.471 Para esta monsantina não 

há qualquer problema com o facto de se juntarem grupos de tocadoras de diferentes 

lugares; como se viu, pela importância que dá ao maestro, o que interessa é que haja um 

bom ensaiador, capaz de pôr um grande agrupamento a “trabalhar” ao mesmo tempo. Isto 

não significa que Adriana Azinheiro não tenha qualquer referencial no que concerne à 

maneira de tocar o adufe. O que parece evidente é que de acordo com o contexto 

performativo, emergem diferentes valores a ter em consideração e, neste caso, o mais 

relevante não é a qualidade do modo de tocar dos diversos intervenientes no espectáculo 

público.

 Outra representação pública que colocou as atenções no adufe aconteceu no 

programa da RTP1 “Há Volta”, em Idanha-a-Nova, a 7 de Agosto de 2009.472  Um 

ajuntamento de pessoas com adufes serviu, em grande parte, de cenário ao programa, que 

se realizou na praça do município. A terminar o programa televisivo, foi cantada a Senhora 

do Almurtão. Para esta iniciativa foram convidados todos os grupos folclóricos do 

Concelho de Idanha-a-Nova, podendo  também juntarem-se pessoas a título individual. A 
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471 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.
472 O programa televisivo “Há Volta”, realizado a propósito da 71ª Volta a Portugal em bicicleta,  contou com 
uma sequência de actividades que caracterizam este tipo de programas: entrevistas a personalidades locais, 
música pop, conversas com os espetadores...



organização pretendia promover uma acção de divulgação do adufe e também um registo 

do número de adufes para que o Guiness Book tivesse oportunidade de mais tarde fazer a 

contagem.473 

 Em relação ao modo de tocar o adufe, à existência ou não de diferentes práticas 

locais e à harmonização dessas práticas, este espectáculo fornece alguns dados que 

demonstram quão controverso é o assunto. A questão não se resume a uma conciliação 

simples da diferença através da regulação do tempo, como é feita por Carlos Monteiro: “O 

toque, apesar de ser um pouquinho diferente de freguesia para freguesia, mas conseguimos 

manter a pulsação [...] Há freguesias que têm mais um pequenino toque, outras menos um 

toque, mas desde que a pulsação seja certa, conseguimos, de facto, pôr tudo junto.”474

 Adriana Azinheiro e outros membros do RFM que integraram este acontecimento 

têm uma visão essencialmente similar àquela que manifestaram em relação ao espectáculo 

“A toque do adufe”. Embora o seu RFM  não tenha qualquer protagonismo, é importante a 

presença para aumentar o número de participantes, sobretudo o número de adufes. Neste 

caso, ainda se colocaria menos a questão de ali se encontrarem pessoas de diferentes 

grupos e pessoas que marcaram presença a título individual (algumas que nem sequer 

tocam adufe). Ti Adriana  mostra o seu sentido pragmático com estas palavras: “Sabemos 

para que estamos aqui!” Nem sequer a incomoda o facto de não ser capaz de ler as quadras 
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473 Como se referiu, para esta representação pública do adufe foram convidados todos os grupos do Concelho 
de Idanha-a-Nova. Assim, a massa humana formou-se com pessoas trajadas como é habitual no seu grupo e 
com pessoas vestidas sem trajes tradicionais, viam-se muitas crianças, que estavam ali em grupos 
organizados pelas suas escolas. Quase todos empunhavam um adufe, que muitos usavam para acompanhar as 
músicas pop e para aplaudir em determinados momentos do programa de televisão. Cerca de 30 minutos 
antes do final (em que se cantou a Senhora do Almurtão), houve um pequeno ensaio. A ordem para todos 
começarem acabou por ser dada quase em simultâneo pelo técnico do programa (cuja função principal era 
coordenar o público no batimento de palmas) e pelo maestro da Banda Filarmónica de Idanha-a-Nova, o 
responsável pela organização musical. Enquanto o primeiro disse ao microfone: ”OK! 3, 2, 1, arranca”, o 
segundo ergueu bem alto a batuta e ao “arranca” deu o sinal para todos começarem. No final, quem deu a 
ordem a todos para começarem a tocar adufe foi um dos pivôt principais do programa. Fez referência ao facto 
de se ir bater um record para posterior homologação pelo Guiness Book; e as suas palavras, antes de se 
ouvirem os adufes, foram: “Podem começar! Toquem!”
474 Carlos Monteiro, entrevista, Idanha-a-Nova, 7 agosto, 2009.



da Senhora do Almurtão, que a organização tinha mandado imprimir numa folha A4 para 

todos cantarem.475

 Um olhar drasticamente diferente sobre esta apresentação pública tem Amélia 

Fonseca, um dos membros do grupo Adufeiras de Monsanto. Amélia Fonseca sumaria a 

sua leitura do espectáculo, que viu através da televisão, desta maneira: “Pois, as pessoas, 

cada pessoa tocava de sua maneira; havia pessoas que se calhar nem nunca tinham tocado 

no adufe. Eu não chamarei a isso um concerto. [...] Chamaria-lhe sim não de toque do 

adufe, mas de adufe na mão. Porque não basta ter o adufe na mão para aquilo ser 

considerado um toque, a pessoa tem que o saber tocar.”476  Apesar de ter sido convidada 

jamais poderia estar presente. No essencial, repudia totalmente que se misturem modos de 

tocar próprios de cada terra. As suas palavras evidenciam a sua posição nesta matéria e 

como contrasta com a de Ti Adriana.477 Amélia Fonseca começa por dizer que a ideia teria 

boas intenções, mas a sua concepção de autenticidade não lhe permite aceitar que isto se 

faça:

 Nunca pode resultar, porque cada terra tem a sua maneira de tocar adufe e de cantar. Logo era 
completamente impossível toda a gente tocar da mesma maneira, em sintonia uns com os outros. E por outro 

lado, ainda o aspecto mais negativo que eu vejo é que aquilo irá destruir o que cada freguesia tem de bom e 
tem de autêntico. [...] cada pessoa tem a sua maneira de tocar adufe. Na Idanha tocam de uma maneira, em 

Penha García doutra, em Monsanto doutra. Não será melhor ou pior numas terras e as outras, isso não está 
em questão. Porque se é autêntico, todo o toque é bonito e é bom. Se nos souberem transmitir aquilo que 

sentem através do adufe. Simplesmente nunca uniformizar o toque de adufe a nível de Concelho; é destruir o 
que os nossos antepassados nos deixaram.478
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475 Adriana Azinheiro, comunicação pessoal, Idanha-a-Nova, 7 agosto, 2009.
476 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.
477  Nos capítulos V e VI, serão exploradas outras áreas geradoras de conflito entre o Rancho Folclórico de 
Monsanto e as Adufeiras de Monsanto.
478 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.



4.2. Técnicas para tocar o adufe 

 A análise das técnicas utilizadas para tocar o adufe centra-se sobretudo no modo 

como as mulheres seguram o instrumento, como o percutem e como o movimentam. Como 

se constatará, estas três dimensões apresentam variantes, que são determinadas por razões 

evidentes, em certos casos, subsistindo, no entanto, algumas dúvidas sobre o que determina 

o modo de tocar de certas mulheres. 

 Por norma, as mulheres de Monsanto não têm ou não explicitam uma percepção 

sobre o seu próprio modo de tocar adufe. Acontece, contudo, que algumas mulheres que 

tocam este instrumento referem outras mulheres como exímias tocadoras e exemplos a 

seguir. Isto mostra que são capazes de avaliar o desempenho do “outro”, e o mesmo se 

passa em relação à habilidade de cantar e dançar.

 Há mulheres que nunca aprenderam a tocar ou admitem que não têm capacidade 

para o fazer. As mulheres que tocam adufe fazem-no, quase todas, desde criança. Algumas 

aprenderam os toques batendo na própria barriga ou num utensílio doméstico, pois não 

tinham instrumentos. Irene Gregório recordou que em criança, muito antes de ter um 

adufe, andava sempre a tocar num regador e, quando sua mãe lhe chamava a atenção para 

o facto de ela andar sempre a cantar e a tocar, ela respondia: “Oh mãe! Deixe-me cá cantar 

e tocar, que eu gosto muito! E até hoje, é o que eu gosto mais de fazer mais na minha vida 

é trabalhar e cantar.”479

 A quadra da cantiga Senhor da Serra, citada em 2.2., além de falar da madeira das 

armas do instrumento também nos diz que característica deve ter a tocadora: “[...] Quem 

havera di o tocári / Ha-de ter a mão legera. / - Oh ai! / Ha-de ter a mão legera!”. Esta 

quadra, que indica a destreza que deve possuir a tocadora, foi a única referência a assuntos 

da performance que se encontrou nas poesias das cantigas desta região. Não é possível ter 
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479 Irene Gregório, entrevista por Isabel Marcos, 3 maio, 2008.



a certeza se “legera” serve unicamente para rimar com “laranjera” ou vice-versa. O que é 

certo é que quando se observam as mulheres de Monsanto a tocar adufe, o verso “Ha-de ter 

a mão legera” é bem descritivo de uma das componentes envolvidas na performance. De 

facto, independentemente da tocadora, as mãos movimentam-se com ligeireza, que é 

necessária, desde logo, tendo em conta os ritmos que têm de ser produzidos.

 Como se afirmou atrás, verificam-se variantes no modo de segurar, percutir e 

movimentar os instrumentos. Por isso, optou-se, em primeiro lugar, por apresentar a 

técnica usada por duas adufeiras de Monsanto, Amélia Fonseca e Laura Pedro, cotejando-a 

depois com as técnicas de outras tocadoras.480

  O instrumento é mantido pelas duas mãos numa posição oblíqua (inclinado um 

pouco para a frente), com um dos vértices do caixilho em cima e outro em baixo, à altura 

do peito da tocadora. O rosto desta pode ver-se, porque enquanto o vértice inferior fica 

sensivelmente no eixo de simetria vertical do corpo, o vértice superior é colocado um 

pouco para a sua esquerda [fig. 32]. Durante a execução do instrumento, este move-se, 

sobretudo na vertical, mas nunca chega a tapar totalmente a face da adufeira. Não é tocado, 

sublinho, paralelamente ao corpo, o vértice superior fica inclinado um pouco para a frente 

184

480 Amélia Fonseca e Laura Pedro fazem parte, atualmente, do grupo Adufeiras de Monsanto. A escolha desta 
metodologia tem que ver unicamente com o facto de estas duas tocadoras terem permitido uma análise mais 
metódica das técnicas utilizadas no toque do adufe. Não só foi possível ver e escutar cada uma delas a tocar 
adufe e a cantar,  como foi possível discutir diversos assuntos que encerram e levantam mais dúvidas. Esta 
aproximação não é motivada por qualquer preconceito sobre as técnicas utilizadas por outras tocadoras. 



[fig. 33].481  O grau de inclinação do instrumento pode variar bastante de mulher para 

mulher. Do lado esquerdo, o instrumento fica um pouco mais afastado do corpo da 

tocadora, porque o antebraço direito, por comparação com o esquerdo, posiciona-se com 

um ângulo menor em relação ao braço [fig. 34].

 No que concerne ao modo de segurar o adufe, Amélia Fonseca começa por afirmar: 

“O pegar no adufe, segundo a experiência que eu tenho, tem muita influência no som que é 

produzido.”482 Depois, inicia a sua descrição explicando qual é o papel da mão esquerda: 

um dos lados do instrumento é colocado na palma da mão e é bem segurado com o polegar, 

que fica do lado de trás do instrumento, e com o indicador, que fica estendido sobre o aro 

na parte frontal [figs. 35 e 36]. É necessário prestar muita atenção ao modo como se segura 

o instrumento com estes dois dedos, por forma a não pressionar a membrana, mas somente 

o aro. Como salienta Amélia Fonseca, a mão esquerda não pode abafar as membranas do 

instrumento, apertando-o entre o polegar e o indicador, porque senão “tiramos o som ao 

adufe”. A este propósito revela um pouco da sua estética do som: “O som não sai forte 

como nós desejamos que ele saia”.483
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481  Sobre a posição do adufe relativamente ao corpo, encontram-se descrições pouco precisas em textos 
recentes. Ver João Soeiro de Carvalho, “Adufe,” in Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, dir. 
Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Lisboa: Círculo de Leitores, 2010),  A-C: 13 e Corte-Real, “Adufes: Ex-
líbris raiano da Beira Baixa,” 87. Soeiro de Carvalho escreve: “Enquanto na Beira Interior é tocado na 
posição vertical, em Trás-os-Montes é suportado numa posição oblíqua.” Corte-Real, ao descrever a posição 
do adufe diz: “Nesta região [Idanha], o instrumento é mantido na posição vertical, paralelamente ao corpo da 
instrumentista, à altura do peito, com tendência a tornar-se, quando a instrumentista se desloca, ligeiramente 
oblíqua.” Ambas as descrições são falaciosas, desde logo porque generalizam uma prática a uma determinada 
região. Mesmo sem se sair do Concelho de Idanha-a-Nova, encontram-se diferenças no modo de segurar o 
adufe. E mesmo numa determinada terra, também as mulheres não seguram o instrumento da mesma 
maneira. Se se pretender generalizar, então temos de constatar que no Concelho de Idanha-a-Nova, 
predomina a manutenção do adufe com uma inclinação para a frente.  As incorrecções dadas pelos autores 
citados devem-se provavelmente à inoportunidade de observar atentamente as mulheres desta região a 
executar o adufe. De qualquer modo, sempre que se reduz a variedade de práticas a uma suposta prática 
comum está-se a construir uma verdade ficcionada, através da exclusão de elementos importantes, e a 
complexidade presente nos fenómenos performativos é reduzida a uma coisa partilhada, simples, fácil de 
observar em qualquer lado.
482 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.
483 TVI, Portugal Português, 1997.



 Da mão direita, somente o polegar tem também a função de segurar o instrumento: 

é colocado na parte lateral do lado direito do adufe, adjacente ao lado colocado na mão 

esquerda [fig. 37].  

 Na figura 32, podem ver-se os sítios onde Amélia Fonseca coloca a mão direita 

(particularmente o polegar) e a mão esquerda, em relação ao comprimento do lado do 

caixilho do adufe. Quando as duas mãos estão colocadas correctamente (e o correcto é 

decidido por cada adufeira), o instrumento fica em boa posição para ser percutido e 

movimentado.

 Para Laura Pedro, a mão esquerda é que desempenha o primeiro papel na colocação 

do instrumento em posição de ser tocado. E como o toque implica também o movimento 

do instrumento, esta tocadora prefere dizer que o adufe está “amparado”. As suas palavras 

insistem neste ponto: 

 E não pode estar muito seguro. [...] Ele só está amparado,  não está seguro [...] Não, está só amparado! A 
mão direita só o segura com o polegar, só o segura e a outra segura com o polegar e com o indicador, mas só 

com estes músculos nas armas, não vai à pele,  é só assim. [...] Aqui batem três dedos, no outro batem quatro. 
Mas só está amparado.”484

 Vejamos agora os aspectos básicos da percussão do instrumento. A mão livre, isto 

é, a mão direita, percute a membrana com a palma da mão e com os dedos estendidos e 

numa posição relaxada. O polegar, colocado contra o aro, funciona como um eixo, 

permitindo um toque preciso e ágil. E como a missão de segurar o instrumento é sobretudo 

da mão esquerda, a liberdade da mão direita possibilita que a tocadora regule mais 

facilmente a intensidade da percussão e os locais do toque na membrana. Amélia Fonseca 

sublinha que as batidas da mão direita não são nem podem ser sempre no mesmo sítio da 

membrana. Começa por afirmar: “A mão direita não deve bater sempre no mesmo sítio, 

bate em baixo e bate em cima; produz um som diferente.” E a propósito de um toque 
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484 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.



específico, diz: “[...] sempre no mesmo sítio, é de uma maneira, se bater em baixo e em 

cima, o toque é totalmente diferente, não tem nada a ver.” Esta questão relaciona-se 

directamente com o movimento do instrumento: se tentar tocar sempre no mesmo local da 

pele, o instrumento fica preso e o toque torna-se rígido.485 

 Os três dedos livres da mão esquerda também percutem a membrana. Tanto Amélia 

como Laura dizem que a mão esquerda é o “acompanhamento” da mão direita. Em tom 

peremptório, Laura afirma: “A ideia é o acompanhamento, é acompanhar a direita.”486 

Estas tocadoras explicam que nem todas as pessoas fazem uso da mão esquerda de maneira 

correcta, porque é muito difícil. E consideram que quem não sabe usar a mão esquerda não 

sabe tocar adufe. Amélia Fonseca coloca neste ponto uma das maiores dificuldades do 

toque do adufe: “O toque do adufe é difícil. O trabalhar da mão esquerda é muito 

difícil.”487

 Corte-Real também aflora a questão do papel desempenhado pelas mãos no suporte 

e percussão do instrumento; em relação à mão esquerda diz: “[...] os movimentos de 

percussão directa predominantes da mão esquerda são efectuados pelos quatro dedos 

opostos ao polegar, em conjunto”.488 E sobre a acção das duas mãos, escreve: “[...] com 

ambas as mãos, com os dedos ligeiramente afastados, combinando simultaneamente vários 

movimentos responsáveis respectivamente pelo suporte do instrumento e pela percussão e 
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485  Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009. Amélia Fonseca fez uma demonstração da 
dificuldade que tem em percutir a membrana sempre no mesmo local. A relação entre o movimento do 
instrumento, o local de percussão na membrana e os padrões rítmicos será analisada adiante.
486 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
487 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
488  Corte-Real, “Adufes: Ex-líbris raiano da Beira Baixa,” 87. A interpretação de que os quatro dedos 
percutem a membrana só é possível se não se atribuir ao indicador um papel importante no acto de segurar o 
adufe. É possível que esta leitura se deva ao facto de algumas mulheres mexerem os quatro dedos, mas o que 
importa é compreender o verdadeiro significado desse movimento.



abafe da membrana que inadvertidamente funciona como anterior (voltada para a 

frente).”489

 Soeiro de Carvalho, no seu artigo sobre o adufe, embora não se tenha  debruçado 

exclusivamente sobre o instrumento da Beira Baixa, é significativa a sua suma sobre a 

maneira de o tocar, porque também fala do abafamento da membrana: o instrumento “é 

suportado pelas duas mãos e a sua técnica de execução inclui movimentos de percussão e 

de abafamento da membrana.”490

 Voltemos às convicções das adufeiras de Monsanto, Amélia Fonseca e Laura Pedro, 

para quem o movimento dos dedos da mão esquerda deve produzir som, isto é, deve 

percutir com eficácia a membrana; não deve ser um movimento silencioso nem abafar a 

membrana. Em relação a esta matéria, Laura Pedro tem consciência da dificuldade que 

existe na produção de som com a intensidade desejada e coloca a questão nestes termos: “É 

o que se pode!” Mas também afirma: “Quanto mais se ouvir melhor! [...] Não, é para ouvir. 

Quando não se ouve, paciência!”491  Amélia Fonseca enfatiza que é absolutamente 

necessário que a mão esquerda acompanhe correctamente a direita: “É acompanhamento, 

mas tem que o ouvir. Porque se não o ouvir não é nada! Se não o ouvir, se tocar só com a 

direita, aquilo não é nada. [...] É ouvir e acompanhar!” E sobre uma pessoa que não saiba 

tocar com a mão esquerda, afirma categoricamente: “Se não ouvir, não toca nada, não toca 

adufe!”492 E noutra altura, sumaria a questão da mão esquerda - o seu lugar no toque do 

adufe - com as seguintes palavras:
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489  Ibid. Não se pode deixar de notar que a autora refere a membrana que é percutida como estando 
“inadvertidamente“  virada para a frente,  não sendo possível compreender a observação da autora. Mas o que 
é importante no seu texto é a menção ao “abafe” da membrana (querendo dizer, provavelmente, abafamento), 
embora fique a dúvida sobre o modo como ele se processa, se com a intervenção das duas mãos ou se 
preferencialmente com os dedos da mão esquerda.
490 Carvalho, “Adufe,” in Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, A-C:12.
491 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008. 
492 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.



 Tem é que haver sincronia entre a mão esquerda e a mão direita.  [...] porque a mão esquerda não bate ao 

acaso, de modo nenhum, nem pensar! Porque se ela bater ao acaso é o desconcerto. Talvez nem se consiga 
tocar. A mão esquerda tem que bater, é um acompanhamento, mas que faz falta e tem que entrar no momento 

exacto. Não é só estar a movimentar-se.493

 Da técnica de execução do adufe faz parte o movimento simultâneo de ambos os 

braços, fazendo com que os antebraços se elevem, resultando que o adufe se desloca 

também. É um movimento essencialmente na vertical (e para a esquerda) com uma 

amplitude que depende da elevação dos antebraços, e que pode variar bastante de tocadora 

para tocadora. A posição mais elevada do instrumento coincide com as partes fortes das 

células rítmicas percutidas.494 

 Em certas tocadoras, o movimento do adufe insere-se também num menear lateral 

do corpo (basicamente da posição inicial para esquerda e vice-versa); a posição à esquerda 

coincide com o ponto mais elevado do adufe.495

 Para Amélia Fonseca, o movimento dos instrumentos é essencial, fazendo parte do 

próprio toque. Mas não é necessária qualquer preocupação com o movimento, porque ele é 

natural; em suma, “o mexer do adufe é espontâneo”. No que lhe diz respeito, Amélia 

Fonseca afirma: “Ele move-se, move-se naturalmente, sem que eu esteja preocupada; isso 

não me preocupa nada. Preocupa-me tocar, mas não mexer o adufe, porque isso faz parte 

do toque. O próprio toque, o próprio movimento das mãos faz com que o adufe vá sempre 

para o mesmo sítio.”496

 O movimento dos instrumentos num determinado grupo de tocadoras permite ainda 

aferir se os elementos estão todos a tocar correctamente:
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493 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.
494 Esta questão será explorada no sub-capítulo seguinte.
495 Este movimento foi notado em poucas adufeiras. 
496 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.



 E se todas as pessoas tocarem da mesma maneira,  isto é, sem se preocuparem em mexer o adufe.  Isso é 

importante em palco, um grupo de pessoas, vermos se estamos certas a tocar ou não. Porque se todas tocarem 
da mesma maneira, se os adufes têm que ir para cima e para baixo todos ao mesmo tempo, e se não forem, 

algo está mal, há alguém que está a tocar ao contrário. E portanto há uma desafinação!497

 O movimento do adufe e a percussão da membrana em diferentes pontos permitem 

que se ouçam as soalhas com maior ou menor intensidade, com maior ou menor 

regularidade. Os sons produzidos pelas soalhas, através de percussão indirecta, têm grande 

influência no som final de um adufe. 

 O resultado sonoro final que se obtém com um determinado adufe não depende 

exclusivamente do instrumento. A técnica de execução de uma determinada pessoa 

contribui em grade medida para a “melodia” do instrumento. Em sentido estrito, isto 

significa então que não se pode falar de uma sonoridade do adufe. De qualquer modo, 

pode-se falar genericamente de um som rico e variado, caracterizado pelos timbres mais ou 

menos estridentes das soalhas (com frequências relativamente elevadas), e pelos timbres 

suscitados pela percussão directa em diversos pontos da pele (com frequências mais 

graves). Como se verá, esta combinação de sons vai permitir a criação de padrões rítmicos 

com um perfil musical bem característico.

 Como frisei antecipadamente, encontram-se em prática uma infinidade de modos 

(técnicas) de tocar adufe. E aqui não se tem em conta os casos de tocadoras que ainda estão 

a aprender, mas somente se abordam as técnicas de mulheres que têm grande experiência a 

tocar sozinhas e em grupo. Que diferenças se podem encontrar no modo de segurar, 

percutir e movimentar o adufe? Na análise destas diferenças é necessário ter uma 

precaução especial: numa adufeira podem-se encontrar variações mesmo durante uma 

performance. Por exemplo, não se deve esperar que determinada tocadora coloque o 
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polegar da mão direita sempre no mesmo sítio, podendo este ser alterado mesmo durante a 

interpretação de uma cantiga. Estas mudanças podem ser determinadas por múltiplos 

factores: conquista de uma posição confortável na manutenção do adufe, cansaço, 

modificações de posição do corpo, etc.

 As figuras seguintes retratam, numa perspectiva frontal, a posição do adufe em 

relação ao corpo das tocadoras em desempenhos concretos. A figura 38 esboça o jeito de 

Adriana Azinheiro suster o adufe: nota-se a posição do instrumento defronte do peito, um 

pouco diferente da postura de Amélia Fonseca [fig. 32]. A colocação das mãos também 

apresenta pequenas dissemelhanças [figs. 39 e 40].

 Entre Adriana Azinheiro e Irene Gregório são notórias algumas disparidades, 

sobressaindo a posição dos antebraços, o contacto das mãos com o instrumento e a posição 

deste em relação ao corpo - Irene Gregório mantém o adufe deslocado à sua esquerda [fig. 

41]. 

 Exemplos de outros elementos que variam (e se notam facilmente) são o grau de 

inclinação do vértice superior do instrumento e a distância do instrumento em relação ao 

próprio corpo. 

 No que diz respeito à percussão feita pela mão direita, o que ressalta de imediato à 

vista é a maior ou menor força dos batimentos de algumas tocadoras e o lugar onde a 

membrana é percutida. Uma adufeira do RFM sublinhou diversas vezes a grande 

importância da disposição dos dedos da mão direita, que devem estar naturalmente 

estendidos e separados uns dos outros; assumiu o domínio desta técnica e criticou as 

tocadoras que não cuidam de usar a mão direita daquela maneira.498

 Outro elemento técnico que apresenta matizes diversas é o movimento dos dedos 

da mão esquerda e os diferentes efeitos produzidos. Em primeiro lugar (e tendo presente as 
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palavras de Laura Pedro), é bem patente que algumas mulheres têm dificuldade em utilizar 

os três dedos para percutir a membrana, acabando por fazer somente o movimento ou por 

abafar a membrana. Neste particular, devemos aceitar a norma indicada tanto por Amélia 

como por Laura, porque todas as tocadoras de adufe que foram questionadas sobre este 

assunto assumiram que os três dedos da mão esquerda devem percutir a membrana. 

Algumas delas manifestaram que têm consciência de que o uso da mão esquerda exige 

uma especial habilidade, o que reforça a ideia de que há consenso em relação àquela regra. 

O real impacte dos diferentes movimentos dos dedos da mão esquerda serão explorados 

quando se estudarem os padrões rítmicos. 

 A respeito da deslocação do instrumento por virtude do movimento dos braços, 

encontram-se variações do que acima foi descrito. Em primeiro lugar, a amplitude do 

movimento dos braços pode variar muito. Quanto menor for a elevação dos antebraços 

menor é a deslocação do adufe. 

 Há também mulheres que movimentam somente o braço direito, que é responsável 

pela elevação do adufe. Nestes casos, o vértice superior do instrumento encontra-se muito 

mais afastado do corpo da tocadora. E a elevação do adufe resulta quase exclusivamente de 

um movimento de aproximação e de afastamento da parte superior do instrumento. 

Encontram-se também situações em que a deslocação principal do adufe é feita por um 

pequeno movimento de rotação: o vértice do lado direito sobe e o do lado esquerdo desce e 

vice-versa.

  Até aqui, os dados que se têm analisado sobre a técnica de tocar o adufe dizem 

respeito a performances em que as mulheres não estão em deslocação. Interessa também 

avaliar os contextos em que as mulheres se movimentam, seja  pela marcha, seja pela 

dança, ao mesmo tempo que tocam adufe. Da observação das mulheres em situações de 

marcha e dança, podem-se expor as seguintes conclusões: (1) a posição do instrumento em 
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relação ao corpo não sofre significativas alterações [fig. 42]; (2) as alterações na posição e 

no modo de segurar o adufe têm que ver com naturais adaptações aos movimentos e à 

inclinação dos terrenos [fig. 43]; (3) em suma: no essencial não há diferenças em relação 

ao toque do instrumento quando as mulheres estão paradas.

 Ainda em relação a este ponto, importa referir o factor idade, que tem importância 

nesta discussão. Isto é, uma mulher mais velha tem mais dificuldade em caminhar e tocar, 

sobretudo em solos acidentados ou com declives. O dia 3 de Maio concede o privilégio de 

avaliar as implicações da deslocação na execução do instrumento: na marcha até ao castelo 

e na descida deste até à povoação, nas danças e jogos.499

4.3 Padrões rítmicos fundamentais

 Para acompanhar as suas cantigas ou para criação de ambientes sonoros através da 

percussão dos instrumentos (numa parte de uma procissão, por exemplo), as monsantinas 

utilizam somente dois padrões rítmicos. Cada cantiga é acompanhada por um deles: do 

princípio até ao fim, escuta-se o mesmo padrão, que funciona como um ostinato rítmico. 

Um padrão rítmico é de divisão binária, representado por um compasso de dois tempos; e o 

outro é de divisão ternária, representado por um compasso em que o tempo é dividido em 

três partes.500 
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499  Para além da idade, outros factores podem ter influência na execução do instrumento: a disposição 
anímica, doença, etc. A este respeito, verificou-se que a mesma mulher, em alturas diferentes e disposição 
emocional contrastante, teve desempenhos com bastantes alterações. O modo de cantar, de segurar, 
movimentar e percutir o instrumento revelaram-se diversos. Esta situação chamou a atenção, porque a 
própria mulher referiu e explicou o seu estado anímico. 
500  Importa,  desde já, sublinhar que a maior parte dos conceitos da teoria musical “clássica” são 
desconhecidos de todas as monsantinas com quem contactei no trabalho de campo. Utilizam o termo “ritmo”: 
o seu uso é fácil de entender já que o adufe é um instrumento de percussão. Deve ter-se presente que a 
representação dos ritmos produzidos pelos adufes através da escrita musical convencional é sempre uma 
tentativa de aproximação aos ritmos realizados.  A sua utilização é simplesmente o ponto de partida para 
descrever a complexidade rítmica efectivamente presente no processo da  prática musical em estudo.



Exemplo 10.   Padrão rítmico de divisão binária     

Exemplo 11. Padrão rítmico de divisão ternária

 Nesta fase, estamos a fazer uma simplificação dos padrões, reduzindo-os aos 

batimentos da mão direita, por razões de clareza na explanação. Mas como será evidente, 

cada um dos padrões rítmicos não se pode resumir a esta simplificação, porque os próprios 

batimentos da mão direita não têm um carácter maquinal e temos também de ter em conta 

as percussões da mão esquerda.

 Para nomear os dois padrões rítmicos produzidos no adufe, tanto Amélia Fonseca 

como Laura Pedro utilizam as expressões “toque de passo” e “toque de roda”.501  O 

primeiro é o de divisão binária e o segundo o de divisão ternária. Na sua explanação, 

Amélia Fonseca começa por afirmar que existem “dois toques de adufe, toque de passo e 

toque de roda, mais nada. E com o toque de passo e o toque de roda toca todas as músicas 

que quiser.”502 E noutra altura, acrescenta: “Sempre só dois toques. Agora estes dois toques 

poderão ser tocados mais depressa, mais devagar. [...] Mas a batida é sempre a mesma. A 

batida no toque de passo ou de roda é sempre a mesma coisa. [...] O pam pam pam está lá 

sempre”.503
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501  Esta nomenclatura está disseminada entre as monsantinas que tocam adufe. O toque de passo é também 
denominado, por algumas, toque de marcha ou somente marcha.
502 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
503 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.



 Amélia Fonseca estabelece uma relação entre os dois ritmos e a marcha e a dança: 

“O toque de passo é um toque de marcha. A pessoa vai a andar e este toque toca-se melhor 

e canta-se com este toque do que com um de roda. O de roda é melhor para dançar [...] se 

bem que também seja tocado a andar, mas as pessoas cansam-se um bocadinho mais.”504 

No dia 3 de Maio, na parte do ritual que implica a marcha, quase só é utilizado o toque de 

passo, quer no acompanhamento das cantigas, quer para sonorizar a caminhada.

 As duas tocadoras acima citadas referem duas maneiras de percutir com a mão 

esquerda: o toque da mão esquerda pode ser singelo ou dobrado.505 E os modos singelo e 

dobrado tanto podem ser usados no toque de passo como no toque de roda. Para estas 

mulheres, o termo singelo (ou simples) designa um batimento enquanto o vocábulo 

dobrado significa dois batimentos seguidos. Mas, como se verá, a mão esquerda, pela 

reconhecida dificuldade na sua utilização, é a que apresenta maior diversidade na sua 

maneira de se movimentar e, por conseguinte, tem um papel importante na criação de sons 

e na definição do seu perfil. 

 Ambas as tocadoras das Adufeiras de Monsanto reconhecem que o toque dobrado é 

mais difícil de executar e, por isso, actualmente a maior parte das tocadoras de Monsanto 

domina somente o singelo. 

 A respeito das técnicas de tocar adufe, ficou claro que para tocadoras como Amélia 

Fonseca só uma correcta utilização da mão esquerda é sinónimo de tocar bem. Mais 

precisamente: só toca verdadeiramente adufe quem usa devidamente a mão esquerda. No 

entanto, por mais importante que seja a mão esquerda, os seus batimentos estão 

subordinados aos da mão direita. Mesmo Amélia Fonseca, uma executante tão exigente no 
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504 Ibid.
505  Estes dois termos, utilizados para referir uma particularidade do toque da mão esquerda, são conhecidos 
de poucas mulheres. De facto, só os ouvi da boca das tocadoras atrás citadas e de outras com elas ligadas por 
causa da participação, actualmente ou no passado, no grupo Adufeiras de Monsanto.



que a esta matéria diz  respeito, deixa transparecer nas suas palavras uma hierarquia entre 

os batimentos: “Quanto à mão esquerda [...] varia de pessoa para pessoa. [...] A mão direita 

bate sempre da mesma maneira e tem que bater para dar certo com os outros, se é que estão 

a tocar em grupo. A mão esquerda serve de acompanhamento, mas nem toda a gente a 

mexe da mesma maneira.”506 E Laura Pedro, aquando da explicação do toque de passo, a 

certo ponto, a respeito da maior dificuldade  na  utilização da mão esquerda, afirma: “Cada 

pessoa põe a mão esquerda de sua maneira”.507

4.3.1 O toque de passo

 Vejamos, agora, os ritmos que são produzidos pelos adufes nas mãos das mulheres 

de Monsanto. Em primeiro lugar é apresentada a leitura feita às explicações de Amélia 

Fonseca e Laura Pedro e de seguida analisa-se os toques de outras monsantinas. 

 Enquanto percute o adufe com o toque de passo, Amélia Fonseca cantarola o 

seguinte ritmo.508 

Exemplo 12.  Ritmo cantado (toque de passo)
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506 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.
507 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
508 Quando explicam o toque de passo sem utilizarem o adufe, Amélia Fonseca e Laura Pedro trauteiam duas 
colcheias-semínima. Isto deve-se ao facto de terem necessidade de repousar num som mais longo quando 
terminam a sequência e também porque não têm de começar no tempo forte como acontece sempre que 
percutem o adufe. Para ensinar a tocar adufe a quem lhe pede, Amélia Fonseca começa por explicar como se 
sustenta o instrumento. Depois, ensina os toques, exemplificando-os com o instrumento e também trauteando 
os ritmos. Quanto ao toque de passo, canta duas colcheias-semínima; nas suas palavras: “duas pancadas, uma 
[...] duas em baixo, uma em cima”. Segunda Amélia Fonseca, este método tem resultado.



 No entanto, o ritmo que é percutido com a mão direita é o ostinato de quatro 

colcheias [ex. 10]. As tocadoras justificam esta diferença com o facto de atribuírem uma 

razão de ser diferente à segunda colcheia do primeiro tempo: a segunda colcheia não é 

cantada porque é um “elemento de ligação” entre as batidas. Uma escuta atenta permite 

perceber que, nesta interpretação, a segunda colcheia é percutida com menos intensidade 

do que as outras e parece originar-se da primeira colcheia e do movimento constante da 

mão direita.

 No toque de Irene Gregório também se nota alguma irregularidade no batimento 

das colcheias, que parece resultar essencialmente da mão direita ter um ligeiro movimento 

de rotação apoiado no polegar, não sendo as percussões sempre no mesmo local. Já 

Adriana Azinheiro apresenta batimentos quase regulares: a mão direita não tem qualquer 

movimento de rotação e os batimentos são sempre no mesmo local da membrana. 

 O toque de passo de Laura Pedro, que é singelo, e o toque de passo de Amélia 

Fonseca, que é dobrado, podem ser notados, aproximadamente, como nos exemplos 

seguintes.509 

Exemplo 13.   Toque de passo de Laura Pedro
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509  A opção por notar a mão esquerda com as colcheias cortadas tem que ver com os seguintes motivos: as 
percussões serem encaradas pelas tocadoras como um acompanhamento da mão direita; verificar-se uma 
diversidade grande no modo de usar a mão esquerda; existir uma imprecisão dos batimentos no que diz 
respeito à intensidade e duração. Estas razões são apontadas tendo em conta o universo de tocadoras 
estudado.  Se a análise da execução instrumental se centrasse somente num reduzido número de mulheres, 
poder-se-ia optar por uma notação mais precisa da mão esquerda. Por exemplo, no caso de Amélia Fonseca, 
poder-se-ia notar a mão esquerda com uma fusa.  Mas mais importante do que uma notação com valores 
rítmicos mais precisos, o que importa é que a descrição da prática performativa procure evidenciar toda a sua 
complexidade; e esta não se reduz a batimentos rítmicos que poderiam ser percebidos somente pela escrita 
dos ritmos.



Exemplo 14.   Toque de passo de Amélia Fonseca

 Repare-se na distinção entre simples e dobrado: no primeiro, antes de cada tempo 

da mão direita ouve-se um batimento da mão esquerda; no segundo, os dois batimentos da 

mão esquerda são feitos antes das duas colcheias do tempo mais fraco. Quando se observa 

os toques destas tocadoras, nota-se que ambas procuram produzir som com a mão 

esquerda. 

 No toque de passo singelo de Laura Pedro, o tempo de parmanência dos dedos 

sobre a membrana depois do batimento antes do tempo forte é curto; depois do segundo 

batimento, os dedos não se mantêm sobre a membrana sempre o mesmo tempo.510 Quanto 

ao toque de passo dobrado de Amélia Fonseca, o movimento dos dedos tem de ser 

suficientemente ligeiro para permitir as percussões antes de cada uma das colcheias do 

segundo tempo. Para se ter uma noção aproximada da rapidez de movimentos de ambas as 

mãos e da habilidade necessária para harmonizar os batimentos entre elas é necessário ter 

presente também o andamento em que são feitos os padrões rítmicos. À laia de exemplo, 

pense-se na cantiga Divina Santa Cruz, a cantiga com o andamento mais lento, com 

semínima igual a cerca de 104.511

 O toque de passo de Adriana Azinheiro é singelo; a diferença mais notória em 

relação ao já descrito é o facto do batimento antes do primeiro tempo ser feito com um 
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510 Em ocasiões diferentes, foi possível constatar que a duração do batimento antes do segundo tempo variou: 
numas, teve sensivelmente a duração do batimento antes do tempo forte, mas noutras, os dedos 
permaneceram sobre a membrana até terem de se afastar para permitir nova percussão. 
511  Esta indicação diz respeito a um desempenho específico. Como se verá no capítulo 4, os andamentos 
podem variar de acordo com determinados factores.



rápido movimento, de tal modo que quando a mão direita percute a primeira colcheia, já a 

mão esquerda está bem levantada.

 O toque de passo de Irene Gregório tem a seguinte configuração:

Exemplo 15. Toque de passo de Irene Gregório

 

 Observou-se que várias mulheres de Monsanto tocam desta maneira. Vamos  

considerar que se trata de uma variante do toque de passo singelo. Depois de percutir com 

a mão esquerda, os dedos de Irene Gregório ficam sobre a membrana até pouco antes do 

tempo forte.

 Do movimento da mão esquerda de Adriana Azinheiro resultam leves batimentos, 

cujo som só é audível de perto. Contudo, estas percussões não deixam de ter importância 

na construção do perfil tímbrico do padrão rítmico; aos batimentos regulares da mão direita 

é acrescentada uma ressonância de muito menor intensidade. No caso de Irene Gregório, a 

mão esquerda não tem um papel significativo na definição dos contornos sonoros do 

padrão rítmico: escutando de perto, percebe-se que os batimentos são muito pouco 

intensos.

 Como já vimos, para tocadoras como Amélia Fonseca e Laura Pedro, o movimento 

do instrumento faz parte do toque. Numa demonstração que Amélia Fonseca fez para 

ilustrar este facto, fica claro que, para ela, o movimento é essencial; quando tenta percutir 

com a mão direita sempre no mesmo local da membrana, o adufe quase não se movimenta. 

A tocadora diz que assim não é capaz de tocar; concluindo: “faz-me falta o movimento do 
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adufe”.512 Na sua tentativa de percutir a membrana no mesmo local, os batimentos da mão 

direita tornam-se quase regulares, situação muito diferente da que foi descrita acima.

 Vejamos agora a relação deste movimento com os batimentos do toque de passo. O 

adufe é movimentado continuamente em arco (para o lado esquerdo e para cima), 

coincidindo o ponto mais elevado com o primeiro batimento do tempo forte do padrão 

rítmico. No toque de passo de Amélia Fonseca, a amplitude da deslocação do instrumento 

pode alcançar cerca  de 10 cm.513

 Em suma, há dois batimentos quando o instrumento está em cima e dois quando 

está em baixo. Contudo, não se pode perder de vista que o movimento do instrumento é 

constante. Outro aspecto importante a não descurar é a circinstância de os batimentos não 

serem feitos no mesmo local da membrana, facto que se relaciona com o movimento do 

instrumento e com a liberdade da mão direita (esta pode ter um movimento de rotação 

através do polegar que se apoia no caixilho). Embora se tenha atribuído a deslocação do 

adufe ao movimento simultâneo de ambos os braços, Amélia Fonseca sublinha o papel da 

mão direita neste processo: “Se a mão anda abaixo e acima, a palma da mão empurra o 

adufe para cima.”514  Os dois primeiros batimentos são feitos quando o adufe está mais 

elevado e os outros dois quando está mais em baixo, embora os batimentos de cada tempo 

não sejam feitos exactamente no mesmo sítio [fig. 44]. 

 Adriana Azinheiro movimenta o adufe de modo similar ao descrito acima, com um 

movimento contínuo, percutindo basicamente no mesmo local da membrana. Contudo, a 

particularidade do seu toque faz com que efectivamente o ponto mais elevado coincida 

com a segundo batimento. A amplitude do movimento é semelhante ao de Amélia Fonseca
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512 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.
513  As medições da amplitude do movimento foram feitas quando a tocadora estava parada. A alteração das 
condições de execução tem algum reflexo na amplitude dos movimentos. Como já se viu,  na marcha e na 
dança, há ligeiras adaptações no toque.
514 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 7 agosto, 2009.



[fig. 45]. O movimento do adufe nas mãos de Irene Gregório é menos enérgico, por 

comparação com Adriana Azinheiro, e o comprimento de deslocação é menor. Também o 

ponto mais elevado a que sobe o adufe concorda com a segunda colcheia [fig. 46].

4.3.2 O toque de roda

 Em relação ao toque de roda, comecemos por analisar alguns tópicos que emergem 

das explicações de Amélia Fonseca e de Laura Pedro. Esta monsantina sublinha que, neste 

toque, não é só a mão esquerda que apresenta variantes, mas também a execução da mão 

direita. Questionada se as pessoas deviam tocar com a mão direita da mesma maneira, a 

sua resposta revela o pragmatismo inerente à execução do instrumento: “É como cada uma 

é capaz de fazer; desde que façam o ritmo certo!”.515

 Como no toque de passo, estas tocadoras também trauteiam o ritmo quando tentam 

ensinar o toque de roda. Como se referiu atrás, o padrão rítmico basilar deste toque 

consiste na divisão do tempo em três partes [ex. 11]. Contudo, o ritmo que trauteiam, quer 

estejam a tocar ou não, é o seguinte:516

Exemplo 16. Ritmo cantado (toque de roda)

 Esta aparente divergência, entre o ritmo que efectivamente é tocado no adufe e o 

que é cantarolado, pode ser entendida se tivermos em conta a métrica das cantigas que são 

acompanhadas pelo toque de roda. De facto, este compasso binário de divisão ternária 

corresponde à métrica que é sentida nas cantigas.
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515 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
516  Numa das suas explicações, Amélia Fonseca, a par de cantarolar este ritmo, percute, com um lápis, um 
padrão de seis colcheias, acentuando um pouco a primeira e retirando intensidade à segunda.



 Amélia Fonseca movimenta energicamente o adufe, sobretudo na vertical, 

coincidindo o primeiro batimento com o ponto mais elevado a que chega o adufe e o 

terceiro batimento com o ponto mais baixo. A amplitude do movimento é de cerca de 5 cm. 

O segundo batimento é menos intenso, sendo considerado o “elemento” de ligação. Como 

no toque de passo, os batimentos não acontecem no mesmo local da membrana [fig. 47]. 

 Os movimentos de Adriana Azinheiro e Irene Gregório são menos vigorosos, sendo 

a sua amplitude menor. Os batimentos de Adriana Azinheiro são similares entre si, 

percutindo quase sempre no mesmo lugar da membrana [fig. 48]. Os batimentos de Irene 

Gregório são diferenciados e a mão não percute sempre no mesmo lugar da membrana [fig. 

49]. 

 Por norma, Amélia Fonseca toca singelo e Adriana Azinheiro também, podendo 

escrever-se o padrão rítmico como no exemplo seguinte.

Exemplo 17. Toque de roda

 O toque de roda de Irene Gregório também se classifica de singelo, porque contém 

um batimento da mão esquerda, que se realiza depois do segundo batimento da mão 

direita. Contudo, Irene Gregório, em diferentes ocasiões, alterou o momento de acção da 

mão esquerda, isto é, umas vezes fez como Adriana Azinheiro, outras vezes antecipou o 

batimento da mão esquerda. E, por vezes, estas alterações aconteceram no decorrer da 

apresentação de uma determinada cantiga. Mas mesmo este último acontecimento não 

perturbou o desempenho do grupo. Como já se sugeriu (e Laura Pedro reforça esta ideia), 
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quando o toque de duas ou mais tocadoras partilha as características fundamentais desse 

toque, é possível uma performance em conjunto.517

 Laura Pedro faz o toque de roda dobrado: a mão esquerda percute antes da primeira 

e da terceira colcheias. 

Exemplo 18. Toque de roda de Laura Pedro

 O toque de roda dobrado é feito, actualmente, por poucas mulheres de Monsanto; 

esta situação justifica-se, provavelmente, por ser de mais difícil execução. A dificuldade 

não é só apontada por Amélia Fonseca e Laura Pedro; outras mulheres se referiram a este 

toque como sendo mais difícil de fazer.518

 As percussões da mão esquerda, na maioria das mulheres, são de fraca intensidade, 

tendo, contudo, importância na formação do timbre do toque. As duas mulheres das 

Adufeiras de Monsanto procuram fazer jus àquilo que afirmam: os batimentos da mão 

direita não são um ornamento, têm de se ouvir.519
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517  De facto, uma observação atenta da execução de uma cantiga por parte de duas ou mais pessoas permite 
detectar diferenças substanciais na maneira de executar o instrumento.  A este respeito,  foram particularmente 
elucidativos os desempenhos de Adriana Azinheiro e Irene Gregório, em diferentes circunstâncias.
518  Em determinada ocasião em que assistia a uma performance pública, uma monsantina, chamou-me a 
atenção para a existência do toque singelo e do toque dobrado, dizendo também que já andava há algum 
tempo a tentar tocar o dobrado, mas que este era mais difícil do que o simples.
519  Este problema, de bastante importância, será retomado novamente quando se abordar o desempenho dos 
grupos de Monsanto, o Rancho Folclórico de Monsanto e Adufeiras de Monsanto.  Isto tem que ver com o 
facto de aqui se analisarem somente os toques feitos individualmente ou em pares; o desempenho pelos 
grupos obriga a que se tenham em conta outros elementos. A passagem da análise da execução de um 
indivíduo para o colectivo dará uma imagem mais completa da realidade dos toques do adufe.



CAPÍTULO IV 

A Festa do Castelo na tradição de Monsanto

 Todos os anos, no dia 3 de maio e no domingo seguinte, os monsantinos realizam a 

tradicional festa comemorativa da vitória dos seus antepassados sobre um inimigo que 

sitiou o castelo durante muito tempo, em momento desconhecido da história da povoação. 

Como veremos, não foi no contexto do Concurso de 1938 que a encenação daquela 

tradição aconteceu pela primeira vez. Mas, de facto, o concurso obrigou o povo de 

Monsanto a efetuar uma série de representações de uma parte do ciclo anual das suas 

vidas, fora do tempo próprio. A romaria ao castelo, o lançamento dos potes da abundância, 

o arraial e a descida do cimo do monte foi um dos principais números apresentado aos júris 

do Concurso das aldeias e às comitivas que os acompanhavam.

 Neste capítulo, colhem-se alguns dados históricos sobre o ritual multidimensional 

da Festa do Castelo; vamos também seguir o percurso da festa em dois anos para avaliar 

sobretudo a importância da prática atual para as pessoas de Monsanto. Será dado especial 

relevo às canções interpretadas no dia 3 de maio, já que elas são uma parte fundamental na 

forma e conteúdo de um acontecimento eminentemente social.

1. A Festa do Castelo e a afirmação da tradição

 Na sua reportagem para o jornal Novidades sobre a apresentação de Monsanto ao 

júri nacional, Simões Muller escreve: “Mais tarde, foi a festa no Castelo, a reconstituição 

da peregrinação que todos os anos e de há muitos séculos se realiza no dia 3 de Maio, e 

que bem podia vir a ser a grande romagem da Nação.”520 A nossa primeira atenção é dada à 

impressão mais ou menos dramática, ou mais ou menos pictórica deixada pelos periódicos 
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520 Novidades, 3 outubro, 1938.



que cobriram o Concurso do Galo de Prata. São depois apontados alguns dados anteriores 

ao Concurso e outros relativos ao tempo posterior ao Concurso. 

 As expressões populares da atualidade referentes à Festa do Castelo serão 

observadas à luz das comemorações dos anos de 2008 e 2011.

1.1 Elementos para a história da Festa do Castelo

 Quase todos os jornalistas que escreveram sobre os números que os monsantinos 

tinham ensaiado para o júri nacional utilizaram o texto com comentários históricos que o 

presidente da Junta Provincial tinha escrito e que foi distribuído em Monsanto no dia 28 de 

Setembro de 1938.521  Segundo o documento de Ribeiro Cardoso, no ano de 1170, os 

mouros, depois de devastarem a campina de Idanha, cercaram Monsanto. A façanha 

lendária dos monsantinos, já fererida no primeiro capítulo,  terá vencido o inimigo. O que 

parece que interessava a Ribeiro Cardoso era a criação da lenda pela “alma popular, 

ingénua e simples” e a sua perpetuação. Ao contrário de muitas lendas que desapareceram, 

isso não aconteceu com “a lenda do cerco de Monsanto que vive hoje, como hontem, como 

ha oito séculos, a exaltar o nacionalismo sadio do povo nado e creado á sombra do seu 

castelo de tradições heróicas.” E exprime do seguinte modo como no seu tempo continua a 

manifestação genuína dos monsantinos:

 Todos os anos, em dia certo, por imperativo categórico de um forte patriotismo, o povo se reúne para 
celebrar o rito sagrado que simbolisa o espírito da Raça que creou uma Pátria e a alma da Nação que a sabe 

defender dos seus inimigos e na canção de sabor heróico, velha de muitos séculos, que canta sentidamente, 
entrelaçou os dois grandes amores da gente boa de Portugal – a Religião e a Pátria.522
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521 José Ribeiro Cardoso, Monsanto - - A aldeia mais Portuguêsa (s.l.: s.e., 1938).
522 Ibid.



 Ribeiro Cardoso salienta a memória que manteve a tradição, pois “a alma popular 

jamais esqueceu a lição de heroísmo que os seus maiores lhe ensinaram, pois sentem hoje 

como eles sentiram, ha séculos, o mesmo acrisolado amor ao torrão natal.”523

 Como vimos no primeiro capítulo, a reconstituição da festa anual do dia 3 de maio 

causou nos jornalistas encantamento e deslumbramento. A dramatização daquele 

espetáculo através de elementos sonoros, visuais e do caminho a percorrer foi programada 

para ter um enorme efeito: foi uma verdadeira “romaria de Santa Cruz”, como lhe chama o 

cronista do Jornal de Notícias.524  Este mesmo jornalista, partindo do texto de Ribeiro 

Cardoso, insiste na importância da lenda que ainda vive:

 Historia? Lenda? Mais lenda do que historia, decerto. Mas lenda admiravelmente simbólica. Lenda que 

se perpetuou no tempo, que continuou de geração em geração,  que palpita, viva e rubra, no coração de todos 
os Monsantinos. Divina lenda – lenda digna da Lenda Dourada. Lenda – que a vida de Monsanto tornou 

historia, tornou HISTORICA.525

 António Ferro, que viu em Monsanto um lugar sagrado, de liberdade, um símbolo 

da pátria, elaborou este ideal também à custa do gesto anual dos monsantinos, proferindo 

na noite da entrega do Galo de Prata o seguinte desejo: “A festa de Santa Cruz é a grande 

romaria de Monsanto e deveria ser a grande romaria portuguesa.”526

 Antes da representação para o júri nacional, já o relatório do júri provincial tinha 

dado conta da lenda do “cêrco do castelo”, terminando o texto com a informação de que a 

proeza sábia dos monsantinos em épocas remotas é lembrada ainda com a “Festa do Pote”, 

no dia de Santa Cruz.527 E mais à frente, é descrita a comemoração da “Festa de Maio”; a 

festa da povoação, uma festa cheia de sonoridades inusitadas, de cores novas: “Festa pagã, 
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523 Ibid.
524 Jornal de Notícias, 5 outubro,  1938. Escreve o cronista: “Na romaria de Santa Cruz acorrem a Monsanto 
todas as freguesias próximas.”
525 Jornal de Notícias, 5 outubro, 1938
526 Novidades, 5 fevereiro, 1939.
527 Pires Antunes,  “Relatório do Júri Provincial da Beira Baixa: Aldeia de Monsanto,” Ocidente 3 (8) (1938): 
295.



estuante de brilho e cor.” A sua descrição sucinta é feita deste modo:

 Ao meio dia, entre descantes e música, tangendo adufes, sobem ao Castelo, num alacre e farfalhudo 
rancho, levando tôdas ao colo as maias (marafonas), que suas mãos, numa presciência maternal,  armam 

carinhosamente. 
 São acompanhadas, ou melhor capitaneadas, por uma velha levando à cabeça o pote cheio de flores, 

caiado exteriormente. Chegados que são lá sôbre a Penha, onde o taléfe se ergue, e depois de entoadas 
cantigas em honra de Santa Cruz, a velha aventa o pote, dizendo as clássicas palavras “Lá vai o cântaro”.528

 Francisco Correia, no seu roteiro de Monsanto, publicado em Janeiro de 1939, 

descreve de forma singela esta tradição monsantina, começando por afirmar: “Ao castelo e 

à sua história militar anda ligada a tradição dum feito que o Povo de Monsanto festeja em 3 

de Maio.”529 Depois de contar o ocorrido “há muitos anos”, ou seja, a conquista das terras 

de Idanha pelos Mouros, o cerco do castelo de Monsanto e a expulsão dos invasores por 

mérito de um curioso estratagema, explica o costume atual: “Os monsantinos nunca 

esqueceram este facto e o seu nacionalismo os tem levado todos os anos em 3 de Maio, ao 

Castelo para, do ponto mais elevado, deitarem sobre os rochedos um pote”; e depois de 

festejarem com danças durante a tarde, voltam para casa e colocam as marafonas 

“(bonecas de farrapo)” em cima das camas para se protegerem das trovoadas.530

 Quase uma década antes do Concurso, Lopes Dias publica no terceiro volume da 

Etnografia da Beira a lenda da bezerra, colhida da tradição popular, e descreve como se 

fazia naquela altura a comemoração da vitória lendária dos monsantinos. Lopes Dias deixa 

algumas informações importantes relativas à concretização do ritual, que são importantes 

sobretudo porque os seus elementos serão trazidos à discussão aquando da apreciação da 

prática atual. O aspeto mais relevante é a associação da realização da lenda à devoção à 
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528 Ibid.: 308.
529  Francisco Barbosa Pereira Correia, Monsanto, A Aldeia mais portuguesa de Portugal: Roteiro (Castelo 
Branco: s.e., 1939), 12.
530 Ibid., 12-13.



Santa Cruz.531  Mas é ainda referido um conjunto de outros elementos que dá forma 

inconfundível a esta tradição: as marafonas, a canção particular “Ai, Oh Divina Santa 

Cruz”, o voltar ao castelo no domingo seguinte para, pela segunda vez, festejar e louvar, e 

a atribuição às marafonas de uma função concreta na vida do povo. O texto de Lopes Dias 

diz:

 Comemorando e perpetuando o facto, e associando-o à devoção a Santa Cruz ainda hoje,  todos os anos, 
no dia três de Maio, ao começo da tarde,  rapazes [mulheres] e raparigas de Monsanto, acompanhados de dois 

cântaros pintados de branco, ornamentados e cheios de flores, e com bonecas ou marafonas, por elas feitas de 
farrapos, sobem à velha cidadela tocando seus pandeiros [adufes] e cantando, entre outras, as seguintes 

quadras: [...]
 E, subindo à muralha,  lançam sôbre o abismo um cântaro para o lado do Poente, próximo da Pirâmide e 

outro para o Norte, junto da Tôrre do Pião, pontos mais elevados da cidadela, dizendo: “Lá vai o cântaro!”
 E continuam a cantar, a dançar, e a tocar seus pandeiros [adufes], com suas marafonas, regressando à 

povoação bôca-noite para voltarem no domingo imediato a cantar e a dançar no Castelo em memória do seu 
velho triunfo e em louvor de Santa Cruz.

 E no regresso deitam sôbre suas camas as marafonas, que assim não lhes cairá raio em casa.532

 No mesmo ano da edição da obra de Lopes Dias, decorreu o IV Congresso Beirão, 

tendo um dos seus dias estado centrado em Monsanto. Os congressistas foram 

presenteados naquela aldeia, como se referiu no primeiro capítulo, com uma encenação do 

cerimonial do pote. O jornalista do Diário de Lisboa que acompanhou o congresso faz uma 

descrição da festa: algumas mulheres em trajes regionais, transportando ”bonecas de 

trapo”, sobem o monte “tocando adufes e cantando lindas canções a Santa Cruz”; depois de 

lançarem os dois potes e se divertirem, voltam para casa e colocam as marafonas nas 

camas, para proteção contra as trovoadas.533  Nesta descrição, também parece haver uma 

associação do ritual profano com a devoção à Santa Cruz.

 Apesar de alguns periódicos que noticiaram o Concurso usarem, para se referirem 
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531  A Festa da Invenção da Santa Cruz, importante prática religiosa da cristandade,  era realizada no dia 3 de 
maio.
532 Dias, Etnografia da Beira,  vol. 3, 14-15. Na segunda edição, de 1955, as palavras que se encontram entre 
parêntesis retos e em itálico substituem as que as precedem.
533 Diário de Lisboa, 24 junho, 1929.



ao acontecimento do dia 3 de maio, expressões como “festa da Divina Santa Cruz”534, 

“romaria de Santa Cruz”535 e “festa de Santa Cruz”536, não parece haver uma deliberada 

sugestão de associação de duas práticas como o faz claramente Lopes Dias.

 O documento mais antigo que se conhece com referências à tradição monsantina de 

comemorar no dia 3 de maio a proeza de valentia são as Memórias Paroquiais do padre 

Luís Cardoso ou Dicionário Geográfico (manuscrito) de 1758. Os priores responsáveis 

pelas duas paróquias de Monsanto, São Salvador e S. Miguel, prestam informações sobre 

um mesmo acontecimento histórico-lendário e sobre a consequente lembrança que todos os 

anos a população realizava. O prior de São Salvador, padre Aires Francisco Proença e 

Silva, esclarece que os sitiantes foram os mouros (e não os romanos como alguém teria 

escrito), e que depois de sete anos de cerco, no dia da celebração da Santa Cruz, Deus 

inspirou aos cristãos a artimanha da vitela. Eis o seu relato:

 He esta fortaleza obra dos templarios que (p.1279) nella se fizerão fortes contra a potencia, e orgulho dos 

mouros, que a tiverão em citio sette annoz (e não forão os Romanos como algum escreveo por menos 
verídicas informaçoenz) a tão profixo cerco não podião já rezestir os christãos por falta de sustento athe que 

em dia da celebração da Santa Crus tres de Mayo pellos annos de 1230 lhe inspirou Deos que dessem de 
comer a huma bezerrinha uma lemitada porção de trigo, que só havia no castello, e o lançassem delle a vista 

doz inimigoz, que achando-a rebentada, e cheya de trigo julgarão, que ainda havia tanto mantimento que 
sustentavão os animais com trigo; pelo que desconfiadoz da empreza levantarão logo o citio. 

 Ainda hoje em memoria deste facto no dia de Santa Cruz se ajunta a mocidade pellas torres e penhas com 
grande regozijo lançando cantaroz, roscaz e varias couzas.537

 A versão do pároco de S. Miguel contém dois elementos novos, que têm interesse 

particular: a inspiração para a realização da sagaz ação para enganar os Mouros partiu de 

uma “Matrona já velha” e a representação da vitória também lembrava a dita matrona, 

simbolizada por uma “figura em traje” de mulher que as raparigas vestiam previamente. 
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534 Diário da Manhã, 4 outubro, 1938.
535 Jornal de Notícias, 5 outubro, 1938.
536 A Beira Baixa, 5 novembro, 1938; A Beira Baixa, 29 abril, 1939.
537  Dicionário Geográfico de Portugal,  tomo 24, M3, consultado em 25 junho, 2010, http://
digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4240822.
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Será a marafona, boneca feita de trapos sobrepostos sobre uma cruz de madeira, a 

representação da mulher velha e sábia? Terá nascido daqui a marafona?538  Como na 

descrição anterior, o prior de S. Miguel refere que o cerco durou sete anos e que o ato de 

trazer todos os anos à memória o acontecimento é feito pela mocidade. vejam-se as 

palavras do padre António de Andrade:

 Como tambem não ha couza alguma mais digna de memoria,  que a tradição seguinte, que hoje se 

conserva nan só com a mesma, mas com a operaçam representativa do mesmo sucesso: que estando em sitio, 
que durou sette annos, o Castello desta Villa, postos pellos mouros, vendo-se já os sitiados ma maior 

consternação se resolverão a tomar o conselho de huma Matrona já velha, no qual se dizia,  que tomassem um 
bezerro e fartando-o bem de trigo,  o lançassem dos muros abaixo; pera que vendo os mouros, que tinham 

tanto trigo, que até aos animais o davão,  se havião de resolver a levantar o cerco; o que com effeito assim 
sucedeo, dizendo a trova seguinte: 

Monsanto, Monsanto; 
Orellas de Mulo, 
Quem te vencer; 
Vencerá todo o Mundo. 
 E ainda hoje a tres de Maio, dia da Santa Cruz dos Moços solteiros indo ao mesmo Castello, e a outros 

sitios altos com os seus cântaros de barro coberto com um pano fazem esta cerimónia representativa do 
referido sucesso; e as raparigas vestindo uma figura em traje de molher, lhe tributão seus cultos de bailes, 

danças e cantigas, em memória também da sobredita Matrona.539 

 

 Repare-se que neste depoimento não é dito explicitamente que a estratégia para 

derrotar os sitiantes foi delineada no dia 3 de Maio. As informações dadas pelos priores de 

Monsanto indicam que o regozijo não era somente manifestado no alto do castelo, mas 

também noutros sítos elevados. Os dois trechos parecem sugerir que a única ligação do ato 

comemorativo à religião é o dia 3 de maio, dia da Invenção da Santa Cruz, tendo o ritual 

um carácter eminentemente profano.

 Em 1944, um amigo monsantino de Lopes Dias enviou-lhe uma marafona, 

escrevendo, entretanto, duas cartas que têm informações pertinentes sobre a Festa da Santa 
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538  Adiante,  voltaremos à discussão sobre identidade da marafona. O vocábulo “marafona” vem do árabe 
mara haina, que significa “mulher enganadora”.
539  Dicionário Geográfico de Portugal, tomo 24, M3, consultado em 25 junho, 2010, http://
digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4240823
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Cruz e em particular sobre a marafona. Escreve o monsantino: “Está já feita a Cruz de 

madeira. Há que enchumaçar-lhe o peito e a cabeça e vesti-la depois, preparando-a para 

fazer triunfalmente a ascensão ao Castelo. [...]. É que hoje é o verdadeiro dia do Castelo 

(três de Maio, dia de Santa Cruz).” E mais abaixo, acrescenta: “Como a fome aperta, dizia 

eu, no próximo domingo (dia de folga) é que toda a gente vai ao Castelo.”540 Na mesma 

carta, é dito que os festejos de Monsanto também eram feitos na aldeia vizinha de Penha 

Garcia e que as marafonas não eram exclusivas de Monsanto, sendo colocadas nas searas, 

noutras aldeias, para afastarem as trovoadas.541 Na segunda carta, continua a explicação de 

mais alguns pormenores relativos à marafona:

 Antigamente era costume a cabeça das marafonas ser feita com um púcaro envolvido em panos que lhe 
davam o boleado das faces.

 Eu poderia, quando aí estive (em Lisboa), trazer uma cabeça de boneca, em biscuit,  que as há tão lindas e 
tão perfeitas.

 Ficaria de certo mais bonita,  mas não corresponderia à verdade, e o meu bom amigo - que não outro – 
ficaria amuado e com justissima razão.

 O que lhe falta e lhe pertence, isso sim: é uma gargantilha. O doutor sabe bem o que é. É um colar de 
pequenas contas de ouro em forma de rosário (sem Padre-Nossos), que deve ser posto em volta do pescoço, 

mas muito chegado ao mesmo. 
 Aí é fácil encontrar coisa que sirva e substitua o ouro. Já tenho visto em vidro dourado.

 Por enquanto não há alterações nos costumes antigos (Aldeia mais Portuguesa!) mas não me admira que 
daqui por algum tempo apareçam marafonas com rouge e com baton.542

 Uma mulher de Monsanto, viúva de um dos primeiros festeiros da Festa do Castelo 

ou Festa do 3 de maio (nomes que usa sempre para denominar a comemoração), recorda-se 
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540 Lopes Dias, Etnografia da Beira, vol. 7, 193.
541 Ibid.: “Soube hoje - dia a dia se aprende - que em Penha Garcia também fazem as mesmas festas, levando 
marafonas ao Castelo. Deve ser a festa de indução. Também me disseram, e é certo,  que  nas freguesias 
vizinhas da Aldeia de João Pires e de Aranhas levam as mesmas marafonas para o campo, onde ficam até se 
desfazerem. Dizem que é para as trovoadas não carregarem nas searas.
Portanto as marafonas, ainda que nos pese, não são exclusivo de Monsanto.” Ainda a este propósito, ver 
Dias, Etnografia da Beira: Costumes, tradições, crenças e superstições, Vol. 5 (Lisboa: Livraria Férin, 1939), 
220.
542 Ibid., 195.



de alguns aspetos  da festa nas décadas de 40 e 50.543 O ritual do dia 3 de maio era feito 

“por tradição” - a informante já não se recorda a que diz respeito, não sabe o que aconteceu 

no castelo em tempos passados; e a festa principal era no domingo de pois de 3 de maio. 

Antes de haver festeiros, “a Festa do castelo fazia-se, mas não se fazia assim com tantas 

pompas, mas fazia-se”, pois era “a festa tradicional da terra”. Depois dos primeiros anos da 

década de 50, as comemorações ganharam outro ímpeto, contando com a presença de 

muita gente de fora e de toda a povoação. Especial relevo tinham a participação dos vários 

ranchos representativos dos lugares da freguesia. As recordações desta monsantina em 

relação ao valor da festa são verbalizadas deste modo:

 Aquela festa era muito trabalhosa ...  era uma festa muito importante, a festa era muito bonita, e era 
mesmo muito bonita, era muito popular.” [...]. Era então uma festa muito grande, muito rija.  [...] Era uma 

festa com muita tradição. Era muito tradicional, era,  pronto, eu sei lá! Eu nem posso explicar o que é que ela 
era a festa!544

 No início da década de 1950, Maria Leonor Buescu viu na “Festa de Santa Cruz e 

Festa do Castelo” um ritual de primavera de origem pagã, posteriormente cristianizado por 

virtude do cerimonial nascido da lenda: “Enraizada numa tradição pagã, como se observa 

pelos vestígios evidentes da glorificação do Maio, esta festa foi, todavia cristianizada e 

nacionalizada pela sobreposição da Lenda do Cerco”.545 São os trajes, os adufes e cantares, 

os potes dos ranchos e as “maias ou marafonas” agitadas no ar que dão vida à festa.546 As 

figuras principais parecem ser as mulheres e raparigas: na execução dos adufes e nas 

cantigas, no transporte dos potes e das marafonas.
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543 Os festeiros eram as pessoas da aldeia responsáveis pela organização da festa no domingo, depois do dia 3 
de maio. Fica a dúvida se o marido da nossa informante terá sido o primeiro festeiro ou um dos primeiros 
festeiros, pois, ambas as situações são referidas durante a entrevista. De qualquer modo, confrontando todas 
as datas fornecidas, terá desempenhado estas funções por volta de 1953.
544 Maria José Pires, entrevista, Monsanto, 14 abril, 2008.
545  Maria Leonor Carvalhão Buescu, Monsanto: Etnografia e linguagem (Lisboa: centro de Estudos 
Filológicos, 1961), 82.
546 Não há referência direta à canção Divina Santa Cruz.



 No capítulo das “festas e tradições religiosas”, a importância da “festa do 3 de 

Maio” foi avaliada por Buescu nos seguintes termos: “É, porém, a festa do 3 de Maio, 

mixto de motivo religioso e profano, Festa de Santa Cruz e Festa do Castelo, a verdadeira 

festa de Monsanto. Em toda a roda do ano, nenhuma iguala a Festa do Pote em entusiasmo 

e fugaz reviver das tradições semi-mortas.”547 Para Buescu, as bonecas de trapos, as maias, 

já não simbolizam o “Maio pagão e bacante”, simbolizando então a velha mulher que foi a 

chave da vitória na lenda ou os monsantinos a festejar a debandada do inimigo que cercava 

o castelo.548 

 Apesar da argumentação apresentada, não me parece suficiente para se poder 

concluir que esta festa resulta basicamente da cristianização de uma prática pagã: “Esta 

festa, cheia de pagão colorido é, como vimos, um vestígio nítido das velhas festas de Maio, 

cristianizadas e nacionalizadas como sucedeu em quase todos os casos.”549  A este 

propósito, refira-se a tradição de “Os Maios” em determinadas localidades da Beira Baixa 

e que Lopes Dias anotou.550  Esta manifestação tem que ver com o início do “ano em 

primitivos tempos” e expressa a renovação, a nova vida da natureza. Lopes Dias refere 

algumas terras onde esta tradição assume uma expressão popular peculiar: por exemplo, 

em Segura e no Rosmaninhal (concelho de Idanha-a-Nova), “há o costume de no primeiro 

dia de Maio encherem fatos velhos com palha, enfeitarem-nos com Maias (flores de 

giestas) e porem-nos às janelas e às portas”.551

 Uma semana antes da Festa do “Três de Maio” do ano de 1964, o jornal Beira 

Baixa publica um extenso artigo escrito por um monsantino, que contém alguns elementos 
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547 Buescu, Monsanto: Etnografia e linguagem, 82.
548 Ibid., 83.
549 Ibid.
550  Dias, Etnografia da Beira, Vol. 3, 91-93. A respeito de “Maios” e “maias” e algumas manifestações 
particulares da Beira Baixa, ver também Dias, Etnografia da Beira,  Vol. 6 (Lisboa: Livraria Féria, 1940), 
69-70; Dias, Etnografia da Beira,  Vol. 7, 140-141; e Dias, Etnografia da Beira, Vol. 9 (Lisboa: Livraria 
Férin, 1963), 150. 
551 Dias, Etnografia da Beira, Vol. 3, 93.



interessantes caraterizadores da festa.552 Os grupos representantes dos lugares da aldeia, 

depois de assistirem à Missa, ao meio-dia, dão uma volta pelas ruas da vila para chamar as 

pessoas para a subida ao castelo. Seguem os potes à cabeça das mulheres, os rapazes tocam 

harmónio e as raparigas percutem os adufes ou levam as marafonas. A emoção do 

articulista é expressa assim: “É um festival folclórico e etnográfico que jamais 

esqueceremos. Sentimos algo de sobrenatural. Sentimos que aqueles cantares são o Hino 

de Vitória dos nossos antepassados; que aquela euforia é a euforia dos sitiados no momento 

da vitória.”553 Continua a festa e ao meio da tarde, ao som da Marcelada, sobem a muralha 

e atiram os potes e cantam a Divina Santa Cruz.554 Para este monsantino, a festa cumpre 

três funções: “Nesta festa comemora-se a vitória dos cristãos, rende-se culto à Divina 

Santa Cruz e presta-se homenagem a Maia – a Deusa da Fecundidade dos pagãos – para o 

que as ‘marafonas’ não têm senão o significado de ‘ex-votos’.”555 Do seu ponto de vista, 

esta mistura de elementos do catolicismo e do paganismo valorizam “etnograficamente” 

muito a festa. Da Festa do “Três de Maio” de 1964, o mesmo monsantino destaca o 

“Rancho folclórico” da Deveza, sobretudo por causa do tocador Hermínio Dias que 

“torcendo musicalmente o seu harmónio velhinho, imprimia uma alegria especial aos seus 

companheiros” e lamenta que os outros tocadores substituam o harmónio pelo acordeão; 

do grupo do lugar da Deveza, destaca ainda a réplica de um vitelo, feito pelo citado 

tocador, que uma rapariga transportou à cabeça.556

 No dia 3 de maio de 1964, uma equipa da RTP esteve em Monsanto a recolher 
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552  Beira Baixa, 26 abril, 1964. O articulista apresenta uma panorâmica histórica para que se possa, no seu 
entender, compreender a origem da festa,  faz uma descrição das comemorações do ano anterior e faz 
sugestões para melhorar a festa (há anos era melhor, na sua opinião) e para que se faça algo de especial já que 
passaram 25 anos da vitória de Monsanto no Concurso do Galo de Prata. 
553 Ibid.
554 Na descrição do atirar dos cântaros, não fica claro se eles eram lançados um a um, repetindo-se a canção 
Divina Santa Cruz ou se eram atirados mais ou menos em simultâneo, cantando todos a canção.
555 Ibid.
556 Beira Baixa, 24 maio, 1964. Pode supor-se que a réplica da bezerra seria feita de madeira. 



algumas imagens para incluir num programa intitulado “Terras de Portugal”, o que 

segundo a notícia “muito contribuirá para a expansão turística” da Beira Baixa.557

 Sobre a festa no ano seguinte, o jornal Beira Baixa dá uma nota simples, 

acompanhada de uma tradicional fotografia do arraial do castelo: 

 Festa em Monsanto – Hoje a aldeia mais portuguesa de Portugal, a tão típica Monsanto, nem sempre bem 

protegida dos perniciosos influxos de modernismo, vai ter movimento desusado. A festa do “Castelo” leva à 
velha fortaleza de Monsanto da Beira grande número de forasteiros, vindos de todos os pontos da região e do 

país.558

 

 Um dos artigos que dá notícia da “Festa de Santa Cruz (do Castelo)” do ano de 

1966 mostra-se otimista em relação ao grande número de pessoas que iriam a Monsanto 

naquele ano, número que tem aumentado ano após ano. Esta é a ”mais importante festa de 

Monsanto e da região”, é a comemoração da resistência perante a adversidade que nunca se 

apagou da memória do povo, pois, como diz o articulista, as gentes de Monsanto “de 

geração em geração, nunca esqueceram este facto e o seu nacionalismo os tem levado 

todos os anos ao Castelo”.559  O mesmo articulista, numa espécie de recensão à festa, 

reconhece que apesar da grande quantidade de pessoas que lá foram, “embalados pela 

tradição”, as festividades continuavam pobres, contribuindo para isso o difícil acesso ao 

castelo. No entanto, estava convencido de que os forasteiros teriam vontade de voltar, 

porque a festa era muito especial: parte dela acontecia num ambiente natural cheio de 

espectaculosidade e também por causa do folclore, “porque quando, em volta, se vão 

pervertendo as modas de bailar e de cantar tradicionais, ressaltam ainda aqui as canções 

arcaicas e as danças velhinhas do seu florilégio que deixam estarrecidos os enamorados da 
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557 Beira Baixa, 3 maio, 1964.
558 Beira Baixa, 9 maio, 1965.
559  Beira Baixa, 24 abril, 1966.  No ano seguinte, a 23 de abril, o mesmo correspondente do jornal faz 
publicar um texto praticamente igual.



tradição”.560 No “Programa da Festa do Castelo” de 1966, podem colher-se alguns dados 

sobre o desenrolar das comemorações, que naquele ano decorreram no dia 8 de maio. O 

programa informa que “as tradicionais festas do Castelo, em honra de Santa Cruz” terão 

uma Cruz a presidir a marcha em direcção ao castelo e que no final do dia, já na vila, os 

festejos continuam com “uma banda de música” que “abrilhantará a festa, havendo 

também aparelhagem sonora e um acordeonista”.561

 O correspondente da Beira Baixa que escreveu as crónicas em 1966 e 1967 volta a 

redigir um artigo em 1972, mas desta vez com um enfoque diferente: elogia o empenho 

dos monsantinos na realização das festividades e critica sem rodeios a falta de apoios de 

entidades externas, no contexto do valor para o turismo nacional que poderia ter Monsanto. 

Afinal, seria fácil dar a conhecer “uma romaria com o cariz e a originalidade da Festa de 

Santa Cruz, mais conhecida por Festa do Castelo”. Veja-se o que é dito sobre a dinâmica 

interna para a concretização das festividades:

 Mais uma vez a “Aldeia mais portuguesa” irá vibrar com a realização da tão ansiada festividade anual 

que, logo após o términus, obriga o povo crítico e apreciador fazer novos planos e idealizar processos 
realizadores para aquela que se irá seguir. E assim é que a comissão das festas para tal nomeada pelo juízo 

avaliador do povo monsantino, cedo começa a desenrolar as suas ideias e desejos, pondo em prática os 
objectivos, sempre no intuito e na louvável iniciativa de fazer mais e melhor que as anteriores.562

Um perspicaz artigo publicado em 1987 por Soeiro de Carvalho e Ferraz de 

Oliveira faz uma análise diacrónica e coetânea da Festa do Castelo, essencialmente nos 

seus aspetos musicais.563 Os responsáveis do artigo julgam, em 1985, a festa da seguinte 

maneira:
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560 Beira Baixa, 22 maio, 1966.
561 Beira Baixa, 1 maio, 1966.
562 Beira Baixa, 6 maio, 1972.
563 João Soeiro de Carvalho,  e Maria de São José Ferraz de Oliveira, “Monsanto: Uma Tradição Musical em 
Mudança?,” Boletim da Associação Portuguesa de Educação Musical 52 (Janeiro/março 1987): 20-25. Os 
pontos principais abordados no artigo são os conceitos, os meios de produção musical, os usos e funções da 
música, e o reportório.



 A Festa do Castelo é actualmente o momento culminante da vida anual da comunidade, não só do ponto 

de vista musical mas também social. Imbuída de um forte carácter simbólico, esta festa reflecte os rituais pré-
cristãos de culto à floração da natureza,  e embora cristianizada e baptizada como Festa de Nossa Senhora do 

Castelo, ou da Divina Santa Cruz, mantém o seu auge na celebração do atirar do pote, símbolo comum a 
várias práticas dos cultos pré-cristãos.564

Repare-se na designação que até agora ainda não tinha aparecido: “Festa de Nossa 

Senhora do Castelo”. Esta denominação também contribui para a identidade complexa da 

festa que foi colhida na altura: 

 [...] No crer da população festeja-se a Divina Santa Cruz, comemorando a data da descoberta do Santo 

Madeiro; festeja-se Nossa Senhora do Castelo, padroeira de Monsanto, e atira-se um pote pelas muralhas, 

simbolizando uma bezerra, para celebrar a vitória de Monsanto sobre um cerco posto ao castelo [...].565

No que diz respeito aos “meios de produção musical”, é observada, em primeiro 

lugar, a importância que tinha a Banda Filarmónica (Missa, procissão, baile), agrupamento 

musical que acabou por se extinguir em finais da década de 60 em consequência da 

diminuição populacional da aldeia.566  No início da década seguinte, a sua função foi 

parcialmente assumida pelos conjuntos de música ligeira e pelo acordeonista. A partir da 

década de 40, a institucionalização de Ranchos folclóricos também alterou o panorama das 

festas, já que se constituiu como novo meio de produção musical. Soeiro de Carvalho e 

Ferraz de oliveira consideram que com o nascimento do Rancho Folclórico “surgiu a 

defesa dos valores tradicionais simbolizada pelo Rancho”.567

 O estudo dos meios de produção, e dos usos e funções da música tem um 

pressuposto errado: o de que até finais da década de 60, a Festa do castelo se realizava 

somente no dia 3 de Maio. Como já se viu, os dados colhidos parecem indicar que sempre 

existiram dois dias, cada um com a sua importância, o dia 3 de maio e o domingo 
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566 Na década de 30, período em que a Banda esteve inativa, algumas funções foram interrompidas.
567 Ibid., 23.



imediatamente seguinte. Mas este facto não invalida as conclusões relativas às funções 

desempenhadas por diversas entidades e que são sumariadas desta maneira: “Existem, em 

1985, funções que se mantêm desde, pelo menos, os finais do sé. XIX: o cumprimento do 

ritual, no lançamento do pote; a exaltação religiosa, na missa; e o divertimento, no 

baile.”568

 O pároco de Monsanto procurou explicar os nomes das festas, começando por 

separar a comemoração da Santa Cruz da festa relativa à Senhora do Castelo. Esta última 

teria existido como festa autónoma até há cerca de um século e seria realizada a 15 de 

agosto. Depois houve a sobreposição das duas festividades, prevalecendo a data de 3 de 

maio, relativa à comemoração da Divina Santa Cruz. No que concerne à sua prática como 

padre, recorda que no final da década de 70, começou a celebrar missa campal no largo do 

castelo. Depois compraram a imagem da Senhora do Castelo e a capela foi restaurada; 

começou, então, a celebrar missa na capela. Nos últimos 30 anos, as festividades em 

louvor da Senhora do Castelo ganharam mais “força”.569

 A monsantina acima já referida não deixa falar do lado religioso da festa, contido 

na devoção à Virgem Maria. Na memória dos monsantinos mais velhos ainda está uma 

imagem sagrada que, em tempos longínquos, terá sido roubada da capela do castelo. Sobre 

a festa atual diz: “A Festa do Castelo é uma festa popular. Mas também tem Santa! [...] 

Nossa Senhora está lá. Está lá a Nossa Senhora do Castelo.”570

 Como se viu, Soeiro de Carvalho e Ferraz de Oliveira ouviram a Festa do Castelo 

também ser apelidada de “Festa de Nossa Senhora do Castelo”. Na poesia atual da canção 

Divina Santa Cruz, depois do primeiro verso de cada quadra, que contém sempre o mesmo 

apelo, o texto revela uma relação do devoto com uma entidade alvo de adoração para 
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demonstrar a chegada depois da caminhada até ao local sagrado, para falar de uma 

atividade preparatória da Festa, para pedir ajuda ou para elogiar os ornamentos colocados 

na imagem sagrada. Soeiro de Carvalho e Ferraz de Oliveira lêem uma perda de sentido 

nas duas últimas quadras, sentido que seria adquirido com a substituição de “Ó Divina 

Santa Cruz” por “Ó Senhora do Castelo”. As quadras em causa dizem: 

Ó Divina Santa Cruz 
Tem uma fita na testa,
Que lha puseram os anjos
No dia da sua Festa.

Ó Divina Santa Cruz 
Tem uma fita no punho,
Que lha puseram os anjos
No dia cinco de Junho.

 Colocam a hipótese de que versão “Ó Senhora do Castelo” seria usada quando, em 

tempo remoto e indeterminado, se prestava culto a Nossa Senhora do Castelo. Embora só 

tenham encontrado, em documentos impressos, uma quadra com referência à Senhora do 

Castelo, nas nove quadras que recolheram na Festa de 1985, tiveram oportunidade de 

escutar a canção com um e outro dos primeiros versos acima referidos; este último facto 

leva-os a concluir que “não há, por parte das cantoras, uma atitude muito consciente na 

escolha do início das quadras e consequentemente no sentido do texto”.571 No entanto, a 

perda de sentido apontada pode ser estendida a todas as estrofes. Com efeito, parece ter 

havido, num intervalo de tempo indeterminado, uma adoção do verso atual “Ó Divina 

Santa Cruz”.572 Nos anos 50, Buescu recolheu quatro quadras com o primeiro verso “A 

Senhora do Castelo” e três quadras com “Ó Senhora do Castelo”, todas cantadas 

atualmente com o primeiro verso “Ó Divina Santa Cruz”.573  Em duas cantigas de 

Monsanto também há referências à Senhora do Castelo: a canção Azeitona contém uma 

estrofe dedicada à Senhora do Castelo e a canção Eras tão bonita! tem uma estrofe que 
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Castelo”, mas durante todo o meu trabalho de campo, nunca escutei tal verso pela boca das diferentes 
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alude à Senhora do Castelo e duas que lhe são dedicadas. Uma outra menção à devoção a 

Nossa Senhora é a rua que leva ao castelo, que tem por nome “Rua de Nossa Senhora do - 

Castelo” e está identificada com uma placa que além do nome tem uma figura feminina 

com um pote à cabeça.

Uma das referências mais diretas ao culto a uma Senhora do Castelo vem de 1938: 

o jornalista do Jornal de Notícias, que acompanhou a visita do júri nacional a Monsanto, 

escreveu na sua crónica que “canta-se, rezando, à Senhora do Castelo”, citando uma série 

de versos.574  No entanto, a presença no cancioneiro popular de tradição oral de quadras 

alusivas à Senhora do Castelo e a memória da existência de uma imagem, pretensamente 

roubada, permitem conjeturar sobre a existência desse culto. É provável que essa prática 

religiosa tenha existido durante algum tempo em paralelo com o ritual de comemoração da 

vitória sobre o inimigo que cercou o castelo. A fixação da canção “Ó Divina Santa Cruz” 

sugere que a romaria ao castelo passou a ter que ver, em determinada altura, 

essencialmente com a lenda da bezerra. Nos últimos 30 anos, como afirmou o pároco de 

Monsanto a devoção a Nossa Senhora tem aumentado, sendo a sua demonstração feita no 

domingo da festa.

1.2 A festa de 3 de maio na atualidade

1.2.1 Entre o profano e o sagrado

 A Festa do Castelo no ano de 2008 adquiriu novas facetas pelo facto de estar 

impregnada de um “ambiente medieval”.575  O Presidente da Junta de Freguesia de 
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574  Jornal de Notícias, 5 outubro,  1938. Os versos dizem: A Senhora do Castelo / quer que eu seja a sua 
nora, / só se me der o Menino / que está no altar de fora, / em manguinhas de camisa, / tocando numa viola, / 
a viola “és” de espinho, / e as cordas são de arame, / o Menino é Jesus / já não há quem o engane.
575 A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova elaborou um programa de animação de acordo com o conceito de 
animação das Aldeias Históricas de Portugal. A concretização do “ambiente medieval” é feita por uma 
empresa que se dedica a reconstituições de cenas medievais. O cartaz que anuncia as comemorações, as 
“crónicas da Festa da Divina Santa Cruz”, contém o alinhamento das atividades do dia 3 e 4 de maio, 
apresenta uma versão da lenda do cerco do castelo e fala do ambiente em que decorrerá a Festa [fig. 50].



Monsanto explica as razões da iniciativa: “Estamos a apostar, como o senhor vê aí nesse 

cartaz, nos 700 anos ou 800, 700 anos do Foral da Feira de S. Pedro por D. Dinis. 

Queremos dar um ar de antiguidade, porque é uma coisa rara, uma coisa única e que 

merece todo este tratamento e este esforço.”576 O jornal regional de Castelo Branco Gazeta 

do Interior descreve as festividades do fim de semana em Monsanto, enfatizando a 

atmosfera “medieval”:

 Monsanto viajou este fim-de-semana no tempo. As ruas estavam irreconhecíveis. Centenas de turistas 

tentavam  acompanhar todos os pormenores da Feira Medieval, a primeira que se realiza na Aldeia Mais 
Portuguesa do País. [...].  A cereja em cima do bolo da Feira Medieval foram as Festas do Castelo, que 

realizam a 3 de Maio. A romaria mistura um motivo religioso e profano e é todos os anos razão de visita de 

centenas de pessoas para aquela que é a mais importante festa de Monsanto.577

 Antes do dia 3 de maio, as preocupações das mulheres de Monsanto estavam, 

contudo, noutro nível: os seus discursos tinham que ver com o cumprimento da tradição 

anual, que cada vez se tornava mais difícil já que a população estava a diminuir e a maioria 

das pessoas era velha. Irene  Gregório sumaria esta situação: 

 Agora, há poucochinha gente, mas pronto, ainda as que há ainda vão a ver e outros que venham de fora. E 

ainda não deixamos perder a tradição. E este ano ainda estamos para continuar lá a ir a deitar o pote. Eu por 

acaso, já há dez anos que não vou, faleceu o meu marido, não tenho ido, mas este ano, estou com ideia de ir 
ajudar,  porque são tão poucochinhas,  e vou ajudar um bocadinho as que é da tradição da aldeia que 

costumam ir.578

 Uma outra monsantina expressa o desejo de que “não se deixe perder” a tradição, 

afirmando, com visível emoção: “Eu sempre disse se um dia me vir sozinha em Monsanto 

e ninguém quisesse ir, eu ia lá em cima, nem só que levasse uma flor na mão e atirar com a 

flor do ponto mais alto do castelo para baixo, como se faz com o pote.”579  A mulher que 
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transportou o pote à cabeça até ao castelo fala do interesse dos monsantinos em não 

deixarem terminar aquele costume, que já vem dos seus antepassados:

 Fazemos isto porque isto aqui já é dos nossos antepassados, já vem de muitos anos,  muito atrás. E então a 

gente não queremos perder a tradição que é dos nossos antepassados.  Porque se deixamos morrer isto, 
Monsanto morre também! Porque acho que isto é o símbolo mais antigo que a gente cá tem, é este, é o dia da 

Festa do castelo. Ou seja, o dia 3 de Maio, e então a gente não quer deixar morrer esta tradição.580

 Em relação à designação da festa e ao grau de religiosidade que ela encerra, os 

monsantinos, de modo geral, não manifestam preocupações de coerência: referem-se às 

comemorações de diversas maneiras e não necessitam de incluir na sua prática um 

pensamento estruturado sobre os elementos religiosos e profanos inerentes ao dia 3 e 

domingo seguinte. A este respeito, a visão oficial do Presidente da Junta é bem afirmada: 

“festa da Divina Santa Cruz, também designada por Festa do castelo, porque se realiza no 

castelo. O nome técnico, o nome verdadeiro e real é Festa em Honra da Divina Santa Cruz, 

essa é que é!”; as mulheres de Monsanto vão ao castelo no dia 3 de maio, “no 

cumprimento da tradição, porque esse é que é o dia da festa”. Sobre o cariz religioso ou 

profano, a sua afirmação, que tem somente em conta as realizações do domingo, é 

categórica no sentido de somente admitir que a festa é religiosa, pois, “por isso é que se vai 

lá dizer a missa no domingo; se não fosse uma festa religiosa, então não obrigaríamos o 

senhor padre a um esforço no sentido de ir daqui, da Igreja matriz  para o castelo a dizer a 

missa quando ele a podia dizer na Igreja matriz”.581

 Quando Maria Adelaide Salvado escreve sobre as “festividades da Invenção da 

santa Cruz em Monsanto da Beira”, tem como pano de fundo uma atmosfera de ligação 

entre sagrado e profano que perpassa todas as festividades religiosas de Monsanto e, então, 

não consegue evitar o exagero de colocar esta festa na esfera do culto profundo à Santa 

222

580 Maria Lucinda dos Santos, entrevista, 3 maio, 2008.
581 Adelino Andrade Régio, Monsanto, 14 abril, 2008.



Cruz. Assim, segundo a autora, “a cada 3 de Maio, celebra-se não apenas a festa religiosa 

da Invenção da santa Cruz, mas igualmente uma mítica vitória conseguida sobre 

sitiantes”.582

1.2.2 O dia 3 de maio

 No dia 3 de maio, pela manhã, na rua da Laginha, um pote de barro, já caiado de 

branco, é  cuidadosamente ornamentado com flores vistosas e plantas verdes. Este trabalho 

é realizado por uma ou mais mulheres. À tarde, na hora marcada pela tradição, as pessoas 

que querem subir ao castelo reunem-se na Lajinha.583 Quando tudo está pronto, começam a 

entoar o cântico Divina Santa Cruz. A respeito desta canção, a mais importante do ritual, 

escreve Salvado: 

 Um dos pontos do ritual permanece inalterado é o cântico de louvor à Divina Santa cruz. É ele que inicia 

o cortejo na rua da Lajinha. Exige a tradição que, antes do pote ser levantado do chão e colocado à cabeça, se 
cante à Divina Santa Cruz. É este um dos nossos cânticos que durante a subida ao castelo ecoa pelos 

barrocais, acompanhando o som dos adufes e ritmando a dança das marafonas.584

 Na verdade, este parágrafo contém algumas imprecisões que, pela importância que 

adquirem ao serem tomadas como verdadeiras (e assim passarem ao estatuto de tradição), 

têm de ser esclarecidas. Nem sempre o que “exige a tradição” acontece, isto é, nem sempre 

o pote é colocado na cabeça somente depois de se cantar a referida canção: em 2008, as 

mulheres só começaram a cantar quando o cântaro foi colocado na cabeça da mulher que o 

havia de levar até ao cimo da muralha;585 já no ano de 2011, o pote foi erguido do balcão 

da rua e colocado à cabeça antes de começarem a cantar a segunda estrofe do cântico, 
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582  Maria Adelaide Salvado, A Devoção à santa Cruz na Tradição de Monsanto (Monsanto: Sirgo. Letras e 
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a mulher que o transportou. 



começando o cortejo a caminhada no início desta. Durante o percurso até ao castelo, nos 

anos em causa, este cântico só voltou a ser escutado novamente quando o rancho chegou à 

porta da capela da Senhora do Castelo; durante a subida propriamente dita, este cântico não 

foi repetido.

 À frente do rancho vai a mulher que carrega o pote à cabeça, ladeada por duas 

marafonas (no ano de 2011); de seguida, vão as mulheres que tocam adufe e cantam e na 

cauda vão as outras pessoas que participam no cortejo.586 Em relação à participação das 

marafonas nos dias de hoje, escreve Salvado: “Actualmente, cada uma das mulheres que 

no dia 3 de Maio sobe ao castelo para comemorar a vitória do cerco, leva uma boneca, sem 

olhos, nem boca, uma marafona.”587 Ora esta afirmação nada tem que ver com a realidade: 

por exemplo, em 2008, o cortejo não levou qualquer marafona e em 2011, só participaram 

duas, como já se afirmou.

 A procissão prossegue, cantando, de tempos a tempos, uma canção daquelas que, 

como refere Adriana Azinheiro, “nos lembram por aí acima”.588 Não se vai pelo caminho 

mais curto, porque a Igreja matriz parece ser lugar de passagem obrigatório. Em 2008, 

junto à Igreja matriz deu-se uma ocorrência cheia de significado. Um agente da 

organização da “feira medieval” fez dois pedidos às monsantinas que chefiavam o cortejo: 

se um grupo de música medieval podia integrar o desfile e se elas não se importavam de 

vestir umas capas medievais. Não houve qualquer oposição à participação do grupo; no 

entanto, as mulheres recusaram-se a vestir os trajes medievais, justificando a recusa 

dizendo que a tradição do dia 3 de maio implicava que fossem como estavam vestidas e 

não com outros trajes. Ouviram-se expressões como: “A gente não vestimos isso, porque 

isto é a nossa tradição”; “É a nossa tradição de agora, nós não somos de antigamente!”; 
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“Esta tradição é de toda a vida.”; “Hoje é a nossa tradição. Esta tradição tem que sair 

assim.” A reflexão posterior de uma monsantina sobre este caso resume o grau de 

intromissão que esta prática pode suportar atualmente: 

 Logo, ontem não viu que queriam que vestissemos a roupa, aquela roupa e eu não quis porque a nossa 

tradição era aquela. Não podíamos ir a dar cabo da nossa tradição, não era?  Íamos a vestir aquela roupa, a 
tradição não era, não era aquela. Não, eu, sim senhora, sou muito cumpridora das coisas, mas estas coisas não 

fazem aquilo que querem porque eu não deixo, enquanto eu cá estiver, e eu morrendo, olhe, paciência...façam 
como quiserem.589

 Quando chegam à porta da capela, que se encontra sempre fechada, depois de um 

trajeto de cerca de 30 minutos, o rancho canta, pela segunda vez, a Divina Santa Cruz. De 

seguida, é o tempo para se divertirem com os jogos de roda e a “dança a direitos” 

Margaça.590 Depois, voltam todos à porta da capela e entoam novamente o cântico Divina 

Santa Cruz. Agora, é tempo de subir à muralha; chegados ao lugar do costume, a mulher 

faz descansar o pote na muralha (2008) ou mantém-no à cabeça (2011), cantam, pela 

última vez neste dia, a canção Divina Santa Cruz. No fim do cântico, com a expressão “Lá 

vai o pote!”, gritada em eco por outras pessoas e ao som de gritos de alegria, o cântaro 

cheio de flores é lançado penedos abaixo pela mulher que o carregou à cabeça. De 

imediato se começa a cantar e o cortejo faz o percurso inverso até à “barreira” - local 

próximo da Torre de Lucano. Aqui, dança-se e canta-se e termina o ritual.

 Como vimos em 1.1, a marafona está quase sempre presente nas descrições da festa 

do dia 3 de maio. Hoje em dia, independentemente da sua presença física na Festa do 

Castelo, a marafona é o objeto etnográfico de Monsanto que mais interpretações tem 

suscitado, dando também origem, entre alguns monsantinos, a disputas sobre o seu 

simbolismo. Ao tornar-se produto de artesanato para venda aos turistas, as marafonas terão 
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adquirido novos significados que alguns integraram nos seus discursos, mas que outros 

repudiam com vigor. A própria configuração da marafona, o seu tamanho e trajes, são alvo 

de duras críticas. Uma monsantina exprime desta maneira o seu desagrado pela diversidade 

na produção de marafonas: “Agora, é só bonecas, bonecas. Marafona só há uma. [...] 

Porque só havia uma: eram feitas só do mesmo tamanho.”591 Outra mulher fala dos trajes 

de antigamente e das razões da alteração que sofreram:

 Mas não as vestiam assim como agora estão vestidas! Era com lenço de seda, antigo, é que as vestiam e 

com o fato da gente que nós éramos pequeninos é que vestiam as marafonas, com essa roupa. Com essa 
roupa! É que vestiam as marafonas, não é como agora. Agora isto é uma tradição já, já perdida. É o tira 

dinheiro! Porque na altura ninguém andava a vender marafonas, ninguém fazia nada dessas coisas para 
vender. Agora como isto aqui foi para o turismo e que isto dá dinheiro, e elas fazem, fazem as marafonas 

assim para ganharem o dinheiro.592

 Uma loja de artesanato em Monsanto publicita em cartazes e pequenos papéis as 

faculdades da “Marafona da Santa Cruz”:

 Boneca de trapos feita a partir de uma cruz. / Simboliza a Deusa Maia, Deusa da fecundidade. / Não tem 

olhos, nem boca, nem ouvidos, porque é deitada debaixo da cama / dos noivos na noite de núpcias para trazer 

boa sorte e filhos. / É deitada em cima das camas nos dias de grandes tempestades / e trovoadas, para as 
afastar.593

 Em 1997, num programa de televisão realizado em Monsanto, uma monsantina 

mostra como faz as marafonas e fala das virtudes delas através de uma narrativa construída 

previamente para o meio de comunicação audiovisual. As marafonas prometem fertilidade 

aos casais, protegem das trovoadas e permitem a cura de animais doentes.594  A mesma 
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591 Maria José Pereira, entrevista, Monsanto, 29 maio, 2008.
592 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 4 maio, 2008.
593  A informação é dada também em inglês, francês, espanhol e italiano. Num programa de televisão (RTP, 
Praça da Alegria, 11 janeiro, 2006) em que estão presentes um grupo de adufeiras do RFM, é lido um texto 
similar a este, escrito num pequeno papel que acompanha uma marafona.
594 TVI, Portugal Português,  23 abril, 1997. O repórter que entrevistou a criadora de marafonas introduziu a 
secção do programa relativo à marafona com os dizeres: “Tem a sua função específica: as noivas,  quando 
casam, colocam-na na cama. E elas lá sabem por que é que não têm olhos. As mulheres, quando há trovoada, 
agitam-na no ar para afugentar as trovoadas e as pessoas usam-na também para afastar as doenças do gado.”



mulher, em 2008, resumiu a sua visão sobre os objectos que fabrica com estas palavras: 

“Ai! É uma parvalheira, aqui para nós, é uma parvalheira! Eu não as comprava, nem que 

mas desse. Sei lá! É uma recordação de Monsanto.”595

 Num outro exemplo de construção erudita de significados num meio de 

comunicação audiovisual, o director do RFM, em 2003, aponta capacidades que teve a 

marafona – contribuir para a fertilidade dos casais e exorcizar animais possessos –, e que 

ainda tem, ao proteger das trovoadas.596

 O conflito entre significados tradicionais e os que são criados geralmente por uma 

narrativa erudita são evidentes quando uma monsantina ao mesmo tempo que nega que as 

marafonas são colocadas debaixo da cama dos recém casados para que estes tenham sorte 

em procriar, admite que a marafona é um símbolo de fertilidade como está expresso no 

papel que dá as informações sobre a marafona.597

 Alguns dos discursos populares sugerem que a essência da marafona está na Cruz, 

porquanto, como refere uma monsantina, “se algum valor tem, não é a roupa, é a própria 

Cruz”.598 Adriana Azinheiro insiste também na relação da marafona com o sagrado: “Mas 

isto é...a tradição é assim: a marafona é a ‘significância’ da Santa Cruz.”599  E ambas as 

monsantinas têm na memória que os seus antepassados davam às marafonas o dom de 

proteger o povo das trovoadas que assolavam violentamente Monsanto. É interessante o 

modo como é defendida a crença dos seus avoengos: 

 Assim é que é, não é dizerem que as punham na cama quando se casam e essas coisas todas,  isso é tudo 

uma fantochada, é tudo uma fantochada. Isto era para “ausentar” as trovoadas, os nossos antepassados 
dizíamos isto que era para “ausentar” as trovoadas,  quando vinha uma trovoada punham uma boneca na 
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595 Maria Adosinda Serrana, entrevista, Monsanto, 29 maio, 2008.
596 TVI, Olá Portugal!, 16 abril, 2003.
597 RTP, Praça da Alegria, 30 agosto, 2004.
598  Adriana Lopes, entrevista, Monsanto, 14 abril, 2008. Para avaliar algumas hipóteses colocadas sobre a 
origem das marafonas, ver Salvado, A Devoção à santa Cruz na Tradição de Monsanto, 14-15.
599 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 4 maio, 2008.



cama. Mas isso era por pôr,  não era coisa...mas elas tinham fé com tudo. Não é? As pessoas tinham fé com 
tudo, não era como nós, nós agora já vimos o mundo de outra maneira; pensamos que já sabemos mais,  mas 

às vezes não sabemos, às vezes não sabemos, a gente pensa que sabe mais porque o mundo está muito 
desenvolvido e nós pensamos que sabemos mais, mas não sabemos, não sabemos! Isto é complicado!600

1.2.3 O ritual no domingo

 O pároco de Monsanto entende que os elementos etnográficos típicos desta festa 

são o que a caracterizam e tornam diferente das outras e a supressão desses elementos 

corresponderia à anulação da significação da festa. Por outro lado, na sua opinião, o 

equilíbrio entre o sagrado e o profano não é difícil de conseguir:

 A Festa é profana e também religiosa, não é? Portanto, se nós abolíssemos este cortejo etnográfico, se 
abolíssemos o pote, se abolíssemos o Galo, se abolíssemos os nossos cantares lá em cima,  o lançamento da 

bezerra, e tudo mais, pois, a Festa não tinha, não tinha qualquer espécie de valor.601

 A introdução, no ano de 2008, do “ambiente medieval” não parece ter causado 

qualquer disfunção nas atividades de índole religiosa.602  Como vamos ver, a matriz 

tradicional de funcionamento dos diversos agentes foi capaz de incorporar os novos 

agentes medievais. A festa no domingo, com exceção dos atos puramente religiosos, como 

a missa e a procissão no castelo, é no essencial uma cópia da comemoração do dia 3 de 

maio: o pote é levado à cabeça de uma mulher, em cortejo, até ao castelo; depois do arraial, 

sobe à muralha e é lançado do mesmo modo.

 Como anunciava o programa da festa, cerca das 13 horas, começou o cortejo 

(“procissão de Nossa Senhora do Castelo”) em direcção ao castelo, com os seus membros 

alinhados pela seguinte ordem, partindo da frente: o andor de Nossa Senhora, o padre, a 

bandeira do RFM, o Galo de Prata, os outros membros do RFM, o povo, e um grupo de 
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600 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 4 maio, 2008.
601 Padre Vitor Vaz, entrevista, Monsanto, 15 abril, 2008.
602 Esta discussão diz respeito às festividades do domingo (4 de maio) do ano de 2008.



música da Feira Medieval. Chegados à porta da capela do castelo, o RFM  interpretou o 

cântico Divina Santa Cruz; depois, entraram e começou a missa, que foi transmitida para o 

exterior por uma aparelhagem sonora.

 Os elementos do RFM colocaram-se à volta do altar no topo da capela, o pote foi 

colocado no chão à frente do altar e o Galo de Prata ficou numa extremidade do altar. No 

fim da missa, o RFM cantou o Senhor da Serra; de seguida, realizou-se a procissão à volta 

da capela, enquanto se ouviam cânticos em louvor de “Nossa Senhora”. Nesta parte da 

devoção à Virgem, o RFM também participou, mas o pote ficou dentro da capela. No fim 

da procissão, o padre fez uma pequena prelecção e a cerimónia terminou com o RFM  e o 

povo a cantarem a Senhora do Almurtão, seguida de uma salva de palmas.

 Passado algum tempo e depois do equipamento sonoro estar preparado para a 

atuação do RFM, o vice-presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova anunciou as 

atividades da tarde, que começaram com o desempenho do RFM e o lançamento do pote. 

A apresentação do RFM  demorou cerca de 20 minutos. Pouco depois, em frente da porta 

da capela, o RFM  entoou o cântico Divina Santa Cruz, seguindo de imediato para o cimo 

da muralha, ao som da cantiga Lá acima ao castelo. No mesmo lugar do dia 3 de maio, 

depois de se ouvir novamente a Divina Santa Cruz, o pote rebolou pelo penhasco. O RFM 

cantou uma última canção, a Laranjeira, que marca o fim da encenação.

 A exibição do Rancho Folclórico de Monsanto no arraial foi marcada por um 

contratempo: o grupo não pôde utilizar o acordeão. Os responsáveis pela criação de um 

“ambiente medieval” entenderam que o acordeão destoaria dessa atmosfera que queriam 

dar às festividades. Esta situação desagradou ao RFM, e alguns elementos, com mais ou 

menos veemência, manifestaram a sua opinião sobre a ausência do acordeão no 

espectáculo. Uma das adufeiras falou da importância da presença do acordeão, porque 
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estão habituadas a cantar acompanhadas por ele; e esclareceu a diferença deste dia com o 

dia 3 de maio:

 Hoje querem que nós vamos só com os adufes, aquilo não há-de correr bem; ontem correu bem porque 

aquilo era a outra tradição, mas nós hoje levamos o Rancho. É preciso ver! Temos que cantar as cantigas para 
eles dançarem. E é difícil! Porque nós estamos habituados com o tocador e depois as coisas podem não correr 

bem; mas olhe, como correr é que correm! Temos que nos conformar com o que correr! Porque isto é difícil! 
É difícil!603

2. Cantigas da Festa do Castelo

A Festa do Castelo recria espaços e tempos privilegiados para se ver e escutar a 

interpretação das canções mais populares de Monsanto. Claro que o cancioneiro de 

Monsanto não se esgota com as cantigas dos dias da Festa: recorde-se, por exemplo, o 

tempo Quaresmal com a Encomendação das almas e as Alvíssaras do Sábado de 

Aleluia.604

Na Festa do dia 3 de maio, pode assistir-se à prática popular, mais ou menos 

espontânea, do canto e do toque do adufe para a realização de cantigas de sabor religioso e 

de caráter amoroso. A análise das cantigas do ponto de vista interpretativo tem como ponto 

de partida a performance de Amélia Fonseca. Depois serão avaliados alguns elementos 

importantes presentes na interpretação das canções e no toque do adufe no contexto do 

ritual da festa do dia 3 de maio nos anos de 2008 e 2011.

2.1 Análise das canções

No que diz respeito à construção estrófica, se contarmos a repetição dos versos 

cantados, imperam as estrofes de oito versos. A medida dos versos é na sua grande maioria 
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603 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 4 maio, 2008.
604 O RFM e as AM incluem no seu repertório outras canções.



de sete silabas, com rima consoante e com o esquema de rima abcb. O refrão é constituído, 

muitas vezes, por palavras fónicas e melodicamente deriva dos dois últimos versos que o 

antecede. 

Antes de começarem a cantar, as mulheres com os adufes percutem sempre os 

instrumentos durante um número indeterminado de tempos. Quando uma mulher toca e 

canta sozinha, a duração do prelúdio no adufe depende somente da sua vontade; verificou-

se que não há um padrão no que diz respeito à duração. Quando se trata de um grupo, a 

introdução está sujeita a fatores diversos.605 A interpretação de uma cantiga termina sempre 

com o som do adufe: depois da voz entoar a última sílaba, o adufe continua a ser percutido 

durante alguns tempos.606  O prelúdio no adufe é quase sempre mais longo do que a 

finalização, podendo chegar a ter o dobro ou o triplo dos tempos.

Nos exemplos musicais relativos às canções, as pausas com suspensão servem para 

indicar um número variável de tempos em que o adufe faz interlúdios entre versos ou entre 

estrofes. Na maioria das canções, só se dá a primeira estrofe e refrão, quando este existe.

Divina Santa Cruz

Esta é a cantiga mais importante da Festa do Castelo, sendo com ela que o rancho 

que vai ao castelo inicia o ritual. A melodia corresponde ao par de versos, sendo 

essencialmente a sequência do tipo canção ||:ABAB:||. Para Soeiro de Carvalho e Ferraz de 

Oliveira, esta “melodia de carácter modal sugere uma possível influência do Médio 

Oriente, nomeadamente pela utilização do intervalo de segunda aumentada, que lembra a 

estrutura do Magam Nahawand”; e a relação entre a melodia e as percussões lembra o 
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605 Esta matéria será retomada quando se abordarem as interpretações das AM e do RFM.
606  Foi muito raro encontrar uma adufeira que não terminasse uma canção sem percutir o adufe durante 
alguns tempos.



sistema musical do Médio Oriente “de relacionamento de uma melodia com uma base 

rítmica em ostinato, o Iqa”.607

Exemplo 19. Divina Santa Cruz

1. 
Ó Divina Santa Cruz! 
Para lá vou eu andando; (bis)
Minha alma já lá 'stá,
Meu coração vai chegando. (bis)

2.
Ó Divina Santa Cruz! 
À vossa porta cheguei; (bis)
Tantos anjos me acompanhem
Como de passadas dei. (bis)

Esta canção foi interpretada no andamento aproximado de  = 116. A suspensão 

nas semibreves justifica-se porque a sílaba correspondente é prolongada para além dos 

valores indicados. Depois das primeiras três silabas do segundo verso, há uma longa pausa 

na voz, com valores variáveis, que vão de 8 a 10 tempos. Antes da repetição dos pares de 

versos ou do início de novo par, ouvem-se os adufes durante cerca de uma dúzia de 

tempos, o mesmo acontecendo antes de nova estrofe.

Adufeiras como Irene Gregório e Adriana Azinheiro, que cantaram num andamento 

um pouco mais rápido, fazem as sílabas referidas mais curtas e os interlúdios no adufe são 

muito mais curtos. No que a estes elementos diz respeito, a gravação das AM  é semelhante 

à interpretação de Amélia Fonseca, e o registo contido no CD Musical Traditions of 
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Portugal é similar em relação a estes aspetos. Na tabela seguinte, podem comparar-se o 

andamento e a nota final de algumas interpretações.

    

Tabela 4. Andamento e nota final (Divina Santa Cruz)

adufeiras andamento nota final

Amélia Fonseca 120 Mib

Amélia Fonseca 104 Dó

Adriana Azinheiro 118 Ré

Adriana Azinheiro e Irene Gregório 120 Mib

Irene Gregório 124 Réb

CD Musical Traditions of Portugal 128 Fá

 

  

Marcelada

Esta marcha, fixada aqui em lá maior, tem a estrutura atual definida em grande 

parte pelo texto.608 As estrofes de oito versos (de cinco e sete silabas) são separadas por um 

refrão com fonemas e o verso “Venho de marcelada”. Tem uma estrutura tripartida: a parte 

(A) corresponde aos primeiros dois versos, que são repetidos; a parte (B) canta os dois 

versos seguintes; e a parte (C) diz respeito ao verso “Venho de marcelada”, cantado duas 

vezes. O refrão usa as frases melódicas  de (B) e (C).
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Exemplo 20. Marcelada

Venho de marcelada,
Venho de colher marcela, [bis]
Lá dos campos do castelo,
Daquela mais amarela.
Venho de marcelada!
Venho de marcelada!

[Refrão] 
Ó ló ai lari loléla.
Ó ló ai lari loló.
Venho de marcelada!
Venho de marcelada!

Cada estrofe começa com o verso “Venho de marcelada” que indica a ação descrita 

no verso seguinte; depois vem um verso que tem especial relevância, “Lá dos campos do 

castelo”, não só porque é repetido em todas as estrofes mas também porque começa a 

secção (B).

Antes da utilização do refrão atual, o verso “Venho de marcelada” (sempre cantado 

duas vezes) seria o estribilho, porque se encontrava sempre a rematar cada estrofe. Na 

versão aqui dada, aquele verso, duplicado, acaba por estar colocado no lugar de sempre e 
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constituir também a segunda parte do estribilho propriamente dito – depois das palavras 

fónicas.

A palavra “marcelada”, tantas vezes escutada, deriva de “marcela”, um 

regionalismo que substitui macela. Veja-se também que o termo “marcelada” adquire um 

significado mais amplo do que simplesmente a colheita da macela, acabando por significar 

a apanha de outras plantas.

A suspensão no final da primeira parte é bastante longa: por exemplo, na primeira 

estrofe,  em que o interlúdio do adufe dura 12 tempos, a voz prolonga a sílaba durante oito 

tempos. Antes do estribilho e antes da nova estrofe, o adufe faz um ostinato de 8 tempos. 

A interpretação é feita num andamento de  = 120.

Numa interpretação conjunta de Adriana Azinheiro e Irene Gregório, em sib e num 

andamento  = 122, a pausa no canto depois da parte (A) e antes do estribilho é mais curta. 

Também nas gravações dos Musical Traditions of Portugal e Portugal: Chats et Tambours 

de Beira-Baixa as separações entre as secções referidas são mais curtas do que na 

execução de Amélia Fonseca. A partir da secção (C), quando o número de pessoas é 

suficiente, batem-se palmas a marcar o tempo, nalguns casos até ao início de nova estrofe.

Na tabela seguinte, indicam-se o andamento e tonalidade de alguns desempenhos 

desta cantiga.

   Tabela 5. Andamento e tonalidade (Marcelada)

adufeiras andamento tonalidade

Amélia Fonseca 120 Fá M

Amélia Fonseca 120 Lá M

Adriana Azinheiro e Irene Gregório 122 Sib M

CD Musical Traditions of Portugal 130 Lá M

CD Portugal: Chats et Tambours de 
Beira-Baixa (Adriana Azinheiro)

126 Láb M
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Lá cima ao castelo

A poesia desta cantiga organiza-se basicamente na forma leixa-prem: cada par de 

quadras está ligado de modo que o primeiro verso da segunda quadra é igual ao último da 

primeira, repetindo-se este padrão. Os versos são pentassilábicos, assim como os do refrão 

intercalado entre cada par de estrofes. O refrão faz alusão ao vinho que se venderia na 

festa; o resto da poesia é um dialogo entre um rapaz e uma rapariga: aquele pergunta 

insistentemente pela “anágua” – uma saia branca interior -, e a rapariga responde-lhe entre 

o desprezo e a provocação. Contudo, tendo em conta os dados já apontados, é impossível 

ter a certeza se a poesia inicial desta canção esteve centrada no texto erótico presente no 

dialogo entre o rapaz e a rapariga.609

 Exemplo 21. Lá cima ao castelo
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1.
Lá cima ao castelo,
Há de tudo à venda.
Diga-me, ó menina,
Se a anágua tem renda!

Se a anágua tem renda,
Mas deixai-a ter!
O que você qu'ria
Era a anágua ver!

[Refrão] 
Já não há não há,
Já não pode haver
Vinho na caneca
Prà gente beber.

Prà gente beber,
Prà gente pagar,
Já não há não há
Quem mande deitar.

 

 Esta cantiga tem duas grandes secções, cada uma correspondente a uma quadra, 

terminando a primeira parte na tónica e a segunda na dominante. Cada uma das partes é 

constituída por linhas musicais equivalentes a dois versos; estes fragmentos têm um perfil 

similar e colocam-se sucessivamente de forma descendente. Soeiro de Carvalho e Ferraz 

de Oliveira vêem na organização tonal desta cantiga uma inversão do processo habitual, 

apresentando a seguinte explicação: “O facto de terminar em forma aberta sugere, ainda 

que a um nível abstracto, a associação da música ao sentido do texto: assim, a atitude de 

provocação pode relacionar-se com a ambiguidade final da melodia.”610  No entanto, a 

explicação para a estrutura desta canção pode ser mais simples: como se viu no capítulo II, 

esta terá sido uma canção modal, com o início e fim na nota final do modo.611 

 Em todas as versões gravadas, a canção nunca começa com o refrão, mas coisa 

inversa escutou Soeiro de Carvalho e Ferraz de Oliveira em 1985.

 A relação do ritmo marcado pelos adufes, que coincide com as silabas fortes da 

poesia, com o ritmo da melodia é interessante, não só porque esta se encontra numa 

métrica quaternária mas também por causa do ritmo sincopado que percorre todas as frases 

melódicas. 
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Esta marcha foi interpretada num andamento alegre (  = 114), com uma suspensão 

na última nota e com 8 e 6 tempos depois do refrão.

Na gravação para o CD Portugal: Chats et Tambours de Beira-Baixa, Adriana 

Azinheiro introduz algumas matizes, que nunca se escutaram noutros contextos: as mais 

relevantes são a redução do refrão a uma quadra e a separação da estrofe e do refrão com a 

percussão de 4 tempos no adufe. 

Tabela 6. Andamento e tonalidade (Lá cima ao castelo)

adufeiras andamento tonalidade

Amélia Fonseca 112 Si m

CD Musical Traditions of Portugal 124 Fá# m

CD Portugal: Chats et Tambours de 
Beira-Baixa (Adriana Azinheiro)

126 Fá m

Eras tão bonita

Esta canção fala do amor arrebatado, escutando-se em todas as estrofes “Eras tão 

bonita, mas já te não quero!”. Cada estrofe tem oito versos de sete sílabas, com exceção do 

verso referido, que tem onze silabas. 

238



Exemplo 22. Eras tão bonita

Se os teus olhos se vendessem
Eras tão bonita, mas já te não quero!
Eu comprava-os por dinheiro. [bis]

Para os pôr na minha sala
Eras tão bonita, mas já te não quero!
A servir de candeeiro. [bis]

[Refrão]

Ó ló ai lari lólela
Ó ló ai lari loló

A cantiga tem uma estrutura musical em duas partes, correspondente à quadra; a 

melodia é repetida para a segunda quadra. O refrão, de palavras fónicas, é cantado com a 

segunda parte da composição. A primeira parte termina na dominante e a segunda na 

primeira nota da escala.

Em cada estrofe, a separar os dois primeiros versos do seguinte, que é repetido, o 

adufe é percutido durante 6 ou 7 tempos; antes do estribilho, há um intervalo preenchido 

com os batimentos do adufe (entre 3 a 5 tempos); o refrão é encadeado com a estrofe 
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seguinte por meio de 6 ou 7 tempos percutidos no adufe. Esta canção foi interpretada num 

andamento de  = 78.

Velhinha

 Esta “imortal declaração de amor” – como lhe chama António Joyce – é constituída 

por estrofes de oito versos (cada um dos três primeiros é repetido). A melodia tem um 

caráter modal (próximo do frígio) e a estrutura da composição divide-se em duas grandes 

secções, ambas terminando na nota inicial da escala: a primeira parte corresponde ao 

primeiro verso e a segunda parte ao segundo verso; este esquema é repetido para abarcar os 

restantes versos. Assim, para se cantar uma estrofe, têm de se repetir todas as frases 

melódicas. O refrão, com fonemas, é entoado com a segunda parte da composição musical.

Exemplo 23. Velhinha
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Quando eu era pequenina, [bis]
Acabada de nascer, [bis]
Inda mal abria os olhos, [bis]
Já era para te ver,
Acabada de nascer.

[Refrão]

Ó ló ai lari lólela
Ó ló ai lari lóló

Realizaram-se duas gravações desta cantiga em anos consecutivos e a adufeira 

monsantina executou a cantiga com andamentos próximos (  = 73 e 76) e em registos 

vocais separados por meio-tom. Os tempos tocados no adufe a separar os versos e tocados 

antes e depois do estribilho têm durações próximas em ambas as versões. A tabela seguinte 

mostra o número de tempos em cada ano: os números da primeira linha indicam os tempos 

depois de cada parte da estrofe e o número da segunda linha indica os tempos depois do 

refrão.

Tabela 7. Número de tempos dos interlúdios

versão 1versão 1versão 1 versão 2versão 2versão 2

4
5

6
4

6
4

4
3

4
4

4
4

7 6 6 6

  

 A versão captada para o CD Portugal: Chants et Tambours de Beira-Baixa, 

realizada por Adriana Azinheiro, está no mesmo registo do exemplo acima, num 

andamento um pouco mais movimentado (  = 80). Os intervalos instrumentais que 

separam os versos são muito mais curtos, havendo quase uma continuidade entre as 

diversas partes do poema.
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Laranjeira

A organização das estrofes é feita utilizando o artifício leixa-prem. Em todas as 

estrofes é repetido o verso “Debaixo da laranjeira, oh ai!”. A poesia desta cantiga sintetiza 

uma história de amor – do namoro ao casamento - que ocorre, como diz o verso repetido, 

debaixo da laranjeira. Também nesta canção, a natureza serve de enquadramento para o 

desenvolvimento da temática amorosa.

Exemplo 24. Laranjeira

Esta cantiga tem uma estrutura musical essencialmente em duas partes, que 

correspondem à quadra: a primeira parte termina na dominante e a segunda na tónica. A 

segunda parte é repetida depois de uma pausa na voz durante a qual se ouvem os adufes e 

que é mais ou menos longa em função dos intérpretes.  Amélia faz uma interpretação no 

andamento  = 78, e separa a quadra da repetição dos dois versos com 2 ou 3 tempos, 

duração que utiliza também para separar cada estrofe.

 No CD Portugal: Chants et Tambours de Beira-Baixa, é oferecida uma gravação 

que contém alguns elementos interessantes, que nunca foram escutados noutros contextos, 

nomeadamente durante o trabalho de campo: as estrofes são cantadas sem qualquer 
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separação (e não há repetição de versos) e a narrativa é finalizada com oito compassos de 

uma cantilena de palavras fonéticas.

Margaça

 Esta cantiga é constituída por quadras de versos repetidos, resultando, na prática, 

estrofes de oito versos heptassilábicos, separadas por um refrão de fonemas. O terceiro e 

quarto versos adquirem sentido a partir dos dois primeiros. Cada estrofe é autónoma na 

criação de significado. A riqueza poética é conseguida através da metáfora e dicotomia; 

repare-se, por exemplo, na beleza da primeira estrofe em que a margaça é uma erva má 

comparável à maldade, só que uma pica na mão e a outra no coração.

 

Exemplo 25. Margaça

 A estrutura musical desta canção no modo maior é muito simples: cada verso é 

repetido com uma frase musical, bastando assim os dois primeiros versos para definir a 

forma; a primeira parte vai à dominante e a segunda parte finda na tónica. Entre cada 

estrofe há um refrão de palavras fónicas, cuja melodia é a da segunda parte da canção. 
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A versão de Amélia Fonseca foi realizada no andamento  = 76. A separar cada 

par de versos e antes do estribilho, o adufe foi tocado durante 4 tempos; antes de nova 

estrofe, escutou-se o adufe durante 9 tempos.

Numa versão realizada por Adriana Azinheiro e Irene Gregório, com um 

andamento similar (  = 80), em Mi b, as pausas entre os versos e entre as estrofes são 

mais curtas. Na versão que Adriana Azinheiro cantou para o CD Portugal: Chants et 

Tambours de Beira-Baixa (Dó M e = 82) o texto poético desenvolve-se também com 

pausas mais curtas do que a versão de Amélia Fonseca.

Arvoredo

 Esta canção é constituída por estrofes de oito versos, sendo o último a repetição do 

segundo. No primeiro verso o ser enamorado confidencia ao arvoredo o seu estado de 

alma; ao longo da poesia, são construídas metáforas, onde estão sempre presentes 

elementos naturais e cósmicos, para ilustrar o sentimento amoroso. A composição de cada 

estrofe é feita a partir dos dois primeiros versos.

Exemplo 26. Arvoredo
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 A cantiga está na tonalidade de Fá maior e a sua estrutura musical corresponde à 

unidade poética dos primeiros quatro versos, cada um deles repetido sequencialmente. 

Cada verso é cantado com uma frase melódica: a primeira finda na dominante, sendo o seu 

caráter suspensivo enfatizado pela pausa que se segue; a segunda frase, que tem algumas 

semelhanças com a primeira, termina também de modo suspensivo, na segunda nota da 

escala; o terceiro verso, que se inicia na mediante como os anteriores, faz cadência 

autêntica à tónica; e o último verso, igual ao anterior, termina na quinta nota da escala. 

Cada estrofe é separada por um refrão de palavras fónicas, cuja melodia é a dos dois 

últimos versos.

 A interpretação de Amélia foi feita com  = 78. No que concerne à separação entre 

as diversas partes da canção, a adufeira deixou 4 ou 5 tempos após a primeira intervenção, 

depois da primeira metade da estrofe, esperou entre 4 a 6 tempos, e a seguir ao refrão, 

percutiu o adufe durante 7 ou 8 tempos.

 Irene Gregório ofereceu uma versão desta cantiga com o andamento muito próximo 

ao de Amélia Fonseca, e juntamente com Adriana Azinheiro, pouco tempo depois, cantou 

novamente, sendo a execução destas adufeiras em conjunto feita num andamento mais 

rápido ( = 84). A diferença essencial destas duas interpretações em relação ao 

desempenho de Amélia Fonseca tem que ver com a duração do tempo que separa as 

secções da cantiga, sendo maior na execução de Amélia Fonseca. Também a versão do CD 

Musical Traditions of Portugal (  = 84, láb maior) mantém as várias secções mais 

próximas no tempo, fazendo o mesmo Adriana Azinheiro no CD Portugal: Chats et 

Tambours de Beira-Baixa (  = 80; sol maior).
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Oh, És tão linda!

Embora algumas estrofes se desviem da temática do amor, a repetição do verso 

“Oh, és tão linda” remete-nos sempre para a esfera amorosa, que deve ter estado na base 

do texto desta canção. A poesia é composta de estrofes de dez versos, heptassílabos, com 

exceção do verso que dá o titulo à canção, que tem quatro silabas. Os versos 3, 5, 8 e 10 de 

cada estrofe rimam. 

Exemplo 27. Oh, És tão linda!

A forma musical equivale a metade da estrofe: o primeiro verso, que é repetido, 

corresponde à parte (A), o terceiro e quarto versos formam a parte (B) e o quinto verso, 

que é a repetição do terceiro, forma a parte (C).

Na interpretação de Amélia Fonseca, com o andamento  = 78, as partes (B) e (C) 

são separadas com 4 ou 5 tempos e a seguir a (C) o adufe é percutido entre 3 a 5 tempos. 
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Senhor da Serra

A poesia atual desta cantiga tem como tema central o lamento da rapariga que não 

foi convidada pelo rapaz a ir à romaria. A poesia é formada por estrofes de oito versos, e 

cada uma encerra um sentido próprio, embora se relacione com as outras.

Exemplo 28. Senhor da Serra

A estrutura musical da cantiga tem como unidade a quadra; o primeiro verso é 

cantado duas vezes, depois do segundo verso, canta-se “Oh ai!” e novamente o segundo 

verso. Este esquema é repetido para os dois versos seguintes. A melodia progride em torno 

de sol maior: a primeira secção abarca o primeiro verso e a sua repetição, e termina na 

segunda nota da escala, a segunda secção diz respeito aos dois versos seguintes e parte da 

nota sol para terminar na terceira nota da escala. O refrão, com palavras fónicas, começa 
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com a música do final da parte (A), com uma pequena variação no início, e continua com a 

parte (B).

Amélia Fonseca cantou num andamento  = 78. O lapso de tempo entre a primeira 

quadra e a segunda de cada estrofe e entre as estrofes corresponde a 4 ou 5 tempos; antes e 

depois do estribilho, a adufeira percute o adufe também durante 4 ou 5 tempos. Adriana 

Azinheiro e Irene Gregório fizeram uma interpretação no andamento  = 80, num registo 

meio-tom mais agudo; o interlúdio entre as quadras de cada estrofe foi um pouco mais 

pequeno. 

Maria da Conceição

O assunto desta canção também é o amor, à volta de um nome feminino que deu o 

titulo à canção. Há uma narrativa, embora sem total coerência, conduzida pelo dialogo 

entre os apaixonados.

Exemplo 29. Maria da Conceição

É uma cantiga no modo maior, com uma estrutura muito simples: cada par de 

versos repetido dá forma a uma secção que termina na tónica. Embora a primeira parte se 

subdivida em duas frases melódicas, cada uma relativa a um dos versos, a estrutura geral 

pode ser esquematizada deste modo: ||:A:||:B:||.
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Esta marcha foi interpretada num andamento alegre:  = 116 com Amélia Fonseca 

e  = 120 com o par Irene Gregório e Adriana Azinheiro. No fim de cada secção, a 

primeira adufeira esperou sempre um pouco mais de tempo antes de repetir, ouvindo-se o 

som do adufe entre 6 e 10 tempos.

Senhora do Almurtão

 A variante atual tem uma estrutura musical muito simples: começa e termina na 

tónica, sendo que a parte (A), no modo maior, serve o primeiro verso e com a parte (B), em 

menor, é cantado o segundo verso; o esquema mantém-se para o resto da estrofe. O 

estribilho, no modo maior, começa na dominante e termina na tónica.

Exemplo 30. Senhora do Almurtão

2.2 O lugar das cantigas na prática festiva

 No dia 3 de maio, a substância do ritual para celebrar um acontecimento 

memorável para os monsantinos é formada, em grande medida, pelas canções e pelo toque 
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do adufe, que se escutam ao longo do caminho percorrido pelo rancho de pessoas que vão 

da Lajinha ao castelo e voltam à Barreira.612  Escutam-se somente as cantigas de 

Monsanto, como explica Irene Gregório: “Mas é só as que pertencem a Monsanto. E foram 

todas do Concurso do Galo de Prata de 1938.”613  Escutaram-se cantigas acompanhadas 

com o toque de passo e com o toque de roda; as canções acima analisadas foram 

interpretadas num ou noutro dos anos, não havendo uma sequência totalmente predefinida. 

Há, contudo, como vamos ver, algumas cantigas que são interpretadas sempre no mesmo 

local, como vimos com a canção Divina Santa Cruz.

  Em 2011, na subida para o castelo, algumas canções foram precedidas pela 

execução do adufe, em andamento e durante algum tempo, no toque da canção que se viria 

a escutar de seguida. Esta prática teve como resultado a audição do som puro do adufe 

durante mais tempo; parece ter havido uma vontade consciente de sonorizar o caminho 

também com os sons do toque do adufe. Ainda no que diz respeito à sonorização da Festa, 

na romagem de 2008, o som do adufe também se ouviu isolado antes de uma ou outra 

canção, mas o que contribuiu para a criação de novas sonoridades foi, sobretudo, a junção 

de um grupo de música medieval, que acompanhou o rancho desde a Igreja até ao 

castelo.614 Como vimos, as mulheres de Monsanto permitiram a incorporação do grupo de 

música medieval, embora não soubessem qual o papel que este novo elemento iria 

desempenhar. É muito provável que, inconscientemente, tenham entendido que essa 

mudança não fosse introduzir qualquer disfunção na tradição que estavam a cumprir. 

Durante o percurso, o grupo de música medieval foi atuando alternadamente com o rancho 
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612 A Barreira fica perto da Torre de Lucano e é sempre referida como local onde termina a Festa do Castelo; 
fica perto do local de partida, a rua da Lajinha.
613 Irene Gregório, entrevista, Monsanto, 3 maio, 2008.
614  Um dos homens que se juntou ao grupo da Laginha acompanhou excertos de algumas cantigas com uma 
harmónica.



que partiu da Laginha e não se percebeu qualquer conflito. Uma tradição permite 

naturalmente a inclusão de novos agentes na medida em que é suficientemente forte.

 Na tabela seguinte, estão algumas das canções interpretadas em 2008 e 2011, com a 

indicação do andamento, da tonalidade e do local onde foram executadas.

Tabela 8. Referência a algumas cantigas do dia 3 de maio  

20082008 20112011 local

Divina Santa CruzDivina Santa CruzDivina Santa CruzDivina Santa Cruz

 = 120
(Fá)

 = 115
(Ré b) Rua da Laginha

 = 116
(Fá)

 = 120
(Ré b) porta da capela (castelo)

 = 114
(Fá)

 = 118
(Ré b) porta da capela (castelo)

 = 116
(Mi b)

 = 122
(Ré) muralha (castelo)

MarceladaMarceladaMarceladaMarcelada

 = 122
Dó M

 = 126
Sol M subida para o castelo

Lá cima ao casteloLá cima ao casteloLá cima ao casteloLá cima ao castelo

 = 126
Mi m

 = 120
Dó # m subida para o castelo

 = 126
Mi m

 = 124
Dó # m a entrar no castelo

 = 126
Mi m

 = 120
Dó # m a subir à muralha

LaranjeiraLaranjeiraLaranjeiraLaranjeira

 = 84
Si b M

 = 78
Lá M depois do lançamento do 

pote (na muralha)

MargaçaMargaçaMargaçaMargaça

 = 80 Mi b M  = 83
Ré b M no arraial do castelo

 = 82 Mi b M  = 84
Ré b M na Barreira

Eras tão bonitaEras tão bonitaEras tão bonitaEras tão bonita

 = 80
Dó m subida para o castelo

 = 82
Si b m  descida para a Barreira

Maria da ConceiçãoMaria da ConceiçãoMaria da ConceiçãoMaria da Conceição

 = 120
Fá M

 = 120
Mi M  descida para a Barreira
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 Como podemos observar, as canções repetidas (no mesmo ano e em diferentes 

locais ou contextos) são interpretadas em andamentos próximos ou no mesmo andamento e 

no mesmo registo ou em registos próximos. Se compararmos os dois anos, verificamos que 

as diferenças de andamento não são assinaláveis, mas nota-se que em 2011, todas as 

canções referidas foram interpretadas num registo mais grave. Esta última distinção é mais 

evidente em duas cantigas: Marcelada (com a diferença de 4ª perfeita) e Lá cima ao 

castelo (com a diferença de uma terceira menor). Estas dissemelhanças na execução das 

cantigas entre os dois anos, assim como outras que vamos examinar mais à frente, são 

justificadas pela constituição do grupo de cada um dos anos e principalmente pela 

monsantina que dirigia a interpretação das canções. A assunção de uma função especial de 

liderança não é feita com um protocolo facilmente visível: não há ensaios e não atribuem 

ou assumem aquela função quando se juntam para dar início ao cortejo. A liderança parece 

resultar de um ato natural, mas ela tem que ver com a posição social dos intervenientes, 

com a sua capacidade de decidir. Em cada ano, não parece haver qualquer conflito, porque 

o desempenho decorre de acordo com as pessoas presentes e cada um parece saber ocupar 

o seu lugar. No entanto, como vimos no capítulo anterior, em 2010 e 2011, surgiu um 

momento crítico quando um homem queria participar no desfile com a mesma prerrogativa 

das monsantinas que tocam adufe.

 Algumas canções têm destaque no ritual do 3 de maio: a Divina Santa Cruz 

(cantada na Lajinha, depois à porta da capela, quando o cortejo chega ao castelo e 

novamente depois dos jogos e danças, e, por fim, no cimo da muralha, antes do lançamento 

do pote); Lá cima ao castelo (cantada no caminho para o castelo, depois, à chegada ao 

castelo e também quando o desfile se dirige para a muralha); Laranjeira, que foi cantada 
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nos dois anos depois do lançamento do pote,  ainda no cimo da muralha; Margaça, que é 

cantada e dançada no arraial do castelo e na Barreira.615

 Na análise de algumas canções, vimos que a separação de versos ou de estrofes 

numa cantiga é feita com a execução de mais ou menos toques no adufe. Quando se 

examina o que acontece na interpretação de uma determinada canção nos dois anos, 

verificamos que em 2011 o adufe é usado mais tempo naquela função, isto é, os interlúdios 

entre os versos ou estrofes são mais longos. 

 Como já se percebeu, a cantiga Divina Santa Cruz é a composição musical mais 

importante da Festa do Castelo, não só pela sua repetição em espaços e momentos fulcrais 

do cerimonial mas também por ser a canção que tem um vinculo mais forte, mesmo que só 

do ponto de vista simbólico, com o ritual comemorativo da vitória monsantina sobre o 

inimigo que cercava o castelo. A partir do exame da interpretação desta canção nos anos de 

2008 e 2011, podemos entender como muitos elementos da prática performativa estão 

dependentes do grupo de pessoas em causa.

 Em 2008, na rua da Lajinha, o grupo, guiado por Adriana Azinheiro, canta três 

estrofes da Divina Santa Cruz, começando de seguida com a Marcelada. O pote está desde 

o início na cabeça da mulher, que meneia o corpo ao ritmo da canção. Em 2011, cantam-se 

duas estrofes (as primeiras duas de 2008); depois da primeira estrofe, o pote é colocado à 

cabeça. O grupo, coordenado por Amélia Fonseca, começa a andar depois de cantarem pela 

primeira vez os dois primeiros versos da segunda estrofe. As duas mulheres que levam as 

marafonas recebem indicação de Amélia Fonseca e da mulher do pote para se colocarem 

uma de cada lado do pote. Quando termina a Divina Santa Cruz, os adufes continuam 

cerca de um minuto para encadear com Lá cima ao castelo.
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615  Em 2008, quando parecia que o divertimento na Barreira ia terminar com a Margaça, Irene Gregório 
começou a cantar a Senhora do Almurtão.



 Os exemplos e tabelas seguintes retratam a interpretação da Divina Santa Cruz, no 

início da jornada, no que concerne à duração de algumas sílabas, nomeadamente a terceira 

sílaba do segundo verso, ao número de tempos percutidos no adufe depois desta terceira 

sílaba e até começar o resto do verso, e também aos interlúdios entre os versos e entre as 

estrofes. A análise das tabelas relativas aos dois anos indica que o número de tempos 

percutidos nos interlúdios do adufe não é constante, não se podendo estabelecer uma regra 

que determine aquelas durações. Esta realidade é comprovada com o estudo feito a outras 

canções, algumas das quais apresentadas em 2.1.

 A comparação entre as performances de 2008 e 2011 evidencia de imediato duas 

grandes diferenças: a terceira sílaba do segundo verso é mais longa na interpretação de 

2011 e as partes do adufe solo também têm uma maior duração no ano de 2011. Nos dois 

anos, a canção foi interpretada com andamentos similares, mas a versão de 2011 é mais 

longa por força daquelas decisões. Por exemplo, a primeira estrofe, cantada na Lajinha e à 

porta da capela tem, em 2011, uma duração acrescida de cerca de 41% e 37%, 

respetivamente. 

Exemplo 31. Divina Santa Cruz (2008)
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 Tabela 9. Tempos percutidos entre versos e entre estrofes (2008)

1ª estrofe1ª estrofe 2ª estrofe2ª estrofe 3ª estrofe3ª estrofe

(a) 2 (a) 3 (a) 3

(b) 1 (b) 1 (b) 2

(a) 4 (a) 3 (a) 3

(b) 1 (b) 1 (b) 0

(a) 5 (a) 3 (a) 3

(b) 1 (b) 2 – –

(a) 4 (a) 3 – –

(b) 3 (b) 13 – –

 

Exemplo 32. Divina Santa Cruz (2011)

Tabela 10. Tempos percutidos entre versos e entre estrofes (2011)

1ª estrofe1ª estrofe 2ª estrofe2ª estrofe

(a) 10 (a) 6

(b) 15 (b) 13

(a) 10 (a) 8

(b) 11 (b) 8

(a) 8 (a) 6

(b) 11 – –

(a) 10 – –

(b) 23 – –
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 O que acontece nesta canção em relação à duração dos interlúdios do adufe 

confirma-se na maior parte das canções sujeitas a comparação de interpretações entre os 

dois anos. Um exemplo de um caso esporádico em que determinadas passagens do adufe 

foram similares nos dois anos pode ser dado com a Margaça. Mas, de facto, a norma é as 

durações das secções em que o adufe intervém sózinho serem mais longas nos 

desempenhos de 2011. O que determina estas diferenças nas interpretações das cantigas? O 

que faz com que algumas pessoas produzam uma sílaba mais longa e outras pessoas a 

cantem mais curta? E como explicar as diferenças, às vezes grandes, nos interlúdios 

percussivos do adufe? Em relação ao maior ou menor prolongamento de uma sílaba, como 

na terceira sílaba do segundo verso da Divina Santa Cruz ou da sílaba final de cada par de 

versos da mesma canção, a justificação está na maior ou menor dificuldade em prolongar o 

canto, como é notório no caso em apreço. Constatou-se que enquanto Amélia Fonseca tem 

facilidade em entoar detidamente (prolongando as sílabas), outras monsantinas, como 

Adriana Azinheiro e Irene Gregório, revelam mais dificuldade em manter sons longos. 

Noutros casos, é muito provável que a duração de uma sílaba esteja condicionada 

simplesmente por razões de gosto, já que não está em causa qualquer dificuldade técnica. 

Amélia Fonseca revela uma preferência pelo prolongamento das sílabas, sempre que a 

estrutura musical o permite.

 No que diz respeito ao número de tempos dos interlúdios, durante os quais se 

percute somente o adufe, não se pode, na verdade, apresentar uma explicação racional. A 

partir das discussões sobre estas matérias com algumas monsantinas e da observação e 

análise de muitas performances, a conclusão mais próxima da realidade das intérpretes é 

que as suas escolhas são determinadas por fatores estéticos.

 Em 2008, depois de cantarem a segunda estrofe da Divina Santa Cruz, Adriana 

Azinheiro já se preparava para avançar (e chega a dar indicação à mulher do pote para 
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iniciar a caminhada) quando a monsantina que de manhã havia decorado o cântaro 

interrompe o processo, ao aproximar-se do pote para arranjar uma parte da decoração que 

lhe parecia estar a cair. Nestas condições, as mulheres continuam a tocar adufe (os 13 

tempos assinalados na tabela 9) e Adriana Azinheiro acaba por começar a terceira estrofe. 

Em 2011, entre a primeira e a segunda estrofe há um interlúdio de 23 tempos (assinalado 

na tabela 10), que foi necessário para dar tempo do pote ser colocado à cabeça da mulher; 

só então começaram a segunda estrofe. O número de batimentos no adufe antes do início 

de uma canção não está previamente estipulado, dependendo de diversos fatores, 

nomeadamente o contexto em que é entoada a cantiga (por exemplo, maior ou menor 

solenidade do ato em que se insere), o número de pessoas envolvida na sua realização, o 

tempo necessário para o grupo se preparar e o modo como é feita a sequência de canções 

(quando são encadeadas duas ou mais cantigas).
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CAPÍTULO V

O Rancho Folclórico de Monsanto
 

 Devido à escassez de documentos, não é possível fazer a história minuciosa dos 

agrupamentos folclóricos (ranchos folclóricos) que existiram em Monsanto.616 Todos os 

textos que esboçam algumas linhas sobre o RFM remetem o seu início para o Concurso do 

Galo de Prata e para os anos de 1938/1939.617 Nuns apontamentos históricos esboçados em 

1978, é apontado 1938 como o ano da sua fundação e é dito que a partir de 1937/1938, “o 

Rancho encontrou a sua estrutura organizativa”, tendo atuado pela primeira vez em 4 de 

fevereiro de 1939.618 No folheto do CD do RFM, pode ler-se que este grupo é “tetraneto do 

Agrupamento Folclórico, que foi fundado em 1938/39, para ir a Lisboa, ao Teatro Nacional 

Almeida Garret, receber o prémio ‘Galo de Prata’, atribuído a Monsanto como Aldeia 

vencedora no concurso”.619 No entanto, é certo que a ida a Lisboa não foi protagonizada 

por um RFM, mas sim por um conjunto grande de aldeões.

 Apesar da falta de informação, percebe-se que houve, desde 1939, a tentativa de 

manter, algumas vezes casualmente, um agrupamento que pudesse atura quando fosse 

solicitado. É a história possível que se vai apresentar nesta parte. Mas é sobretudo a 

caracterização do grupo atual que é o foco da atenção: a sua constituição e o seu 
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616  Por uma questão de clareza, será utilizada a denominação Rancho Folclórico de Monsanto (RFM) para 
designar os agrupamentos folclóricos que existiram em Monsanto desde finais da década de 1930 do século 
passado.
617 Ver Salwa Castelo-Branco, “III.  Canto ritual do centro leste: Monsanto”, 65 (brochura) Musical Traditions 
of Portugal. Smithsonian/Folkways Recordings SF40435, 1994, CD; ao referir-se às mulheres de Monsanto 
que participam no CD, escreve: “As referidas cantadeiras integram o Rancho de Monsanto, um grupo 
formalmente estruturaddo, fundado em 1938 a fim de participar no concurso [...]”.
618  Monsanto (1938-1978): 40º aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do “Galo de 
Prata” e da vida literária de Fernando Namora,  36, 38. As datas da fundação e organização são mantidas na 
publicação Monsanto (1938-1988).  É provável que os anos apontados para a sua organização sejam um lapso 
de escrita, pretendendo ser 1938/1939. De qualquer maneira,  permanece a ligação ao Concurso do Galo de 
Prata.
619 Rancho Folclórico de Monsanto. Sonovis, 17601, 2000, CD.



desempenho como agente de preservação e divulgação das danças e cantares da tradição 

monsantina.

1.  A “gravura animada de Monsanto” e a génese do Rancho Folclórico de                                          
  Monsanto

 Como vimos no capítulo I, Sales Viana teve um papel destacado na preparação do 

espetáculo para a noite de 4 de Fevereiro de 1939 no teatro Nacional. Também o 

envolvimento total dos grupos de monsantinos e daqueles que os orientaram terá sido 

decisivo para o sucesso da jornada.620 

 Na madrugada de 1 de fevereiro, deu-se a partida para a capital; e o sentimento da 

embaixada foi percecionada pelo repórter de A Beira Baixa nestes termos: “Àquela hora 

estavam todos presentes; nenhum dos componentes faltava e todos estavam compenetrados 

da grave responsabilidade do cometimento a que se iam abalançar.”621  Nas estações de 

combóios de Abrantes, do Entroncamento e de Santarém, os grupos das danças mostraram 

excertos do seu repertório.

 Depois da receção a que tiveram direito na estação de Lisboa, colocou-se “em 

marcha o grupo de Monsanto, por entre enorme multidão, a cantar a ‘Maria da Conceição’ 

ao ritmo certo dos adufes”. Por onde passavam, os monsantinos interrompiam o trânsito: 

“Conquista-se LISBOA.” Um pouco mais tarde, a comitiva de Monsanto dirigiu-se à sede 

do SPN, “sempre ao som dos adufes e da ‘Maria da Conceição’”, e exibiu ali algumas das 

suas canções e das suas danças. À noite, foram cantar as Janeiras nas redações dos 
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620 A Beira Baixa,  11 fevereiro,  1939. Como dirigentes dos grupos são citadas as seguintes individualidades: 
as professoras Etelvina de Lemos Viana e Maria José de Albuquerque, o professor Sebastião da Costa 
Carvalhão, Celeste Pinto, Maria de Lourdes Correia e Joaquim Bernardo Mendonça. Ao tenente Urbano 
Escoto coube a função de aderecista; o prior de Monsanto, José Augusto Ribeiro, coordenou todos os 
trabalhos.
621 Ibid.



periódicos O Século e Diário de Notícias; em casa de António Ferro, executaram alguns 

números do seu repertório, nomeadamente o jogo de roda Taipum e a Marcelada.

 Como já se referiu, António Ferro fez uma apresentação do espetáculo que os 

monsantinos levaram ao palco do Teatro Nacional condizente com a imagem que o seu 

discurso de gala desejava criar sobre a aldeia vencedora do Concurso do Galo de Prata. No 

entanto, para se atingir o nível artístico projetado pelas pessoas ilustradas que 

acompanharam os camponeses na jornada foi necessário muito trabalho, até ao último dia. 

O corolário do esforço foi um grandioso espectáculo, relatado por diversos jornais como 

uma “magnifica apresentação do grupo monsantino, admirável espectáculo de arte”.622 

 Em relação ao programa previsto, não se terá cantado a cantiga Lá cima ao castelo 

e acrescentou-se a canção Oh, és tão linda.623  O periódico de Castelo Branco A Beira 

Baixa procurou descrever aos seus leitores a sequência dos diversos números, que fizeram 

a assistência aplaudir, bradar e chorar. A crónica sublinha os cenários, o realismo das cenas 

e a performance dos aldeões em palco: “Os cenários de Roberto de Araújo eram sintéticos 

e maravilhosos, e as cenas vivas passaram-se dentro do realismo mais puro, tudo 

desempenhado com uma naturalidade que só artistas de Teatro consagrados serão capazes 

de exceder.” No entanto, reconhece que só quem  presenciou atentamente o sarau 

folclórico pode formular uma noção exata do seu valor: 

 Pelo que aqui fica escrito, notas rápidas e pobres para o espectáculo memorável e grandioso a que 

tivemos o prazer de assistir,  não podem, certamente, os nossos leitores fazer, sequer, uma pequena ideia da 
magestade do festival. Essa ideia só a tem quem, sentindo, pôde a ele assistir – vendo e ouvindo.624

Os periódicos da capital que fizeram a reportagem da noite de 4 de fevereiro 

deixaram elogios à prestação dos grupos de Monsanto. E alguns desses jornais imprimiram 
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622 Diário da Manhã, 5 fevereiro, 1939.
623 A Beira Baixa, 11 fevereiro, 1939.
624 Ibid.



uma foto em que se destacam o Presidente da República, o Presidente do Conselho, o 

Ministro da Educação Nacional, António Ferro, os escritores que receberam os prémios e 

os representantes da aldeia de Monsanto com o Galo de Prata.625 Para o Diário de Notícias, 

a exibição dos monsantinos permitiu a confirmação  pela audiência da decisão do júri do 

concurso:

 A execução, diga-se desde já, excedeu toda a expectativa da assistência. E o júri que deu o seu voto de 

primazia a Monsanto pôde ver ontem, no teatro Nacional, o seu veredicto confirmado por uma plateia 
escolhidíssima, exigente e plenamente satisfeita. Verdade seja que os monsantinos portaram-se 

admiravelmente. E os seus cantos, modas de balhar, jogos de roda e coros maravilharam, pela sua pureza, 
espontaneidade  e beleza.626

Foi concebido, evidentemente, um espetáculo para um público elitista, em que os 

números obedeceram a uma sequência predefinida, foram contextualizados por cenários e 

coreografados. Assim, houve quem visse um “conjunto orfeónico e coreográfico” e tenha 

percebido que as cantigas, jogos e danças estavam “enquadrados em cenários sintéticos e 

de muito bom gosto”, mas ao mesmo tempo procurasse depurar o espetáculo de grandes 

complexidades teatrais: “As honras da noite couberam, no entanto, ao grupo de 

camponesas e camponeses de Monsanto, cuja apresentação simples, despida de preparação 

e de efeitos teatrais premeditados, resultou de uma singeleza encantadora.”627

 A apreciação feita pelo articulista do Diário da Manhã, independentemente da 

subjetividade da sua avaliação, não mistifica os fatores que contribuíram para o êxito do 

espetáculo. Os exemplares do folclore foram dados com 

 [...] tão perfeita naturalidade, com tão graciosa harmonia em todos os seus gestos e passos e com um tão 

elevado sentido de selecção dos números apresentados, que pode afirmar-se sem reservas ser a mais cuidada 
e a mais agradável demonstração daquele género de folclore feita até hoje em palcos de Lisboa.628
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625 Diário de Notícias, 5 fevereiro, 1939; Diário da Manhã, 5 fevereiro, 1939; O Século, 5 fevereiro, 1939.
626 Diário de Notícias, 5 fevereiro, 1939.
627 O Século, 5 fevereiro, 1939.
628 Diário da Manhã, 6 fevereiro, 1939.



E é enfatizado o papel do cenógrafo, cuja arte permitiu a criação de ambientes 

rurais no Teatro da capital, levando os distintos espetadores a viver trechos da vida aldeã 

recriados e representados:

 Com a preciosa colaboração do cenógrafo, que adaptou sintética mas admiravelmente a sua arte á dos 

quadros regionais, estes resultaram um encanto, dando-nos a expressão exacta do intimismo rural beirão. As 
“Janeiras”, autêntica tela de pinceladas sombrias, são duma flagrante realidade.  As danças de roda, com o 

colorido vivo e variado dos saiotes das raparigas jeitosas,  enchiam a sala de saudável alacridade. A “canção 
da azeitona”, o coro religioso da “Senhora do Almurtão”, “A Margaça”, o “Manel Chané”,  que amiráveis 

trechos de regionalismo folclórico, ora folgazão, ora sentimental!629

Quando chegam a Castelo Branco, no retorno à sua aldeia, os monsantinos são 

recebidos num ambiente de festa, assinalando-se também aqui a valentia que lhes permitiu 

receber o Galo de Prata. Agora, o prémio simbólico do concurso já faz parte do folclore de 

Monsanto: 

 No ar estralejaram centenas e centenas de foguetes e os Monsantinos,  o Galo de Prata á Frente, á cabeça 

duma gentil rapariga, seguiram a cantar a “Maria da Conceição” e a “Marcelada” a caminho do café Arcádia, 

onde os esperava uma merenda gentilmente oferecida pelo Senhor Governador Civil e pelo Senhor 
Presidente da Câmara.630

 Os representantes da aldeia de Monsanto chegaram a casa à noite e foram recebidos 

em festa pelos seus conterrâneos. Mais tarde ou mais cedo, todos retomaram o ciclo de 

vida normal de trabalho e oração, mas agora numa aldeia convertida na “aldeia mais 

portuguesa de Portugal”. É provável que o percurso individual de cada habitante tenha 

seguido sem grandes alterações, mas a aldeia foi obrigada a carregar uma qualidade 

atribuída pelo poder político da nação. Depois da confirmação da vitória e da receção do 

Galo de Prata, depois da exibição dos grupos de folclore no Teatro Nacional perante o 

262

629 Diário da Manhã, 6 fevereiro, 1939.
630 A Beira Baixa, 11 fevereiro, 1939.



chefe da nação, Monsanto já não era uma aldeia semelhante às outras aldeias da sua 

província. 

 A partir daqui, seria difícil imaginar que as tradições folclóricas de Monsanto não 

passassem a ser representadas: já haviam experimentado o maior palco da nação e já 

tinham sido aplaudidas pelas elites, e um símbolo do poder tornado objeto etnográfico – o 

Galo de Prata – podia ser a sua marca privilegiada. A formalização de um Rancho 

Folclórico deve ter sido um passo natural, tornando-se no grande embaixador da “aldeia 

mais portuguesa de Portugal”.

 A primeira referência que se encontrou a um grupo folclórico de Monsanto 

formalmente organizado é de maio de 1939. No âmbito das festividades da benção do 

estandarte e da inauguração do quartel da “Legião” em Penamacor, em finais de Abril ou 

início de maio, esteve presente na “récita de gala” o Rancho Folclórico de Monsanto, 

constituído por 50 elementos. O seu diretor, Francisco Barbosa Correia, fez a apresentação 

do grupo. Na opinião do jornalista que fez a cobertura do acontecimento, a apresentação do 

“grupo folclórico de Monsanto” era desnecessária por dois motivos: em primeiro lugar, 

devido à familiaridade dos monsantinos com os habitantes de Penamacor, e porque “a 

apresentação do ‘grupo’ já foi feita pela imprensa e pela Rádio a tôdas as terras de Portugal 

e até ao mundo, desde que o Júri do S. P. N. a arrancou ao encanto”.631 O jornal cita as 

palavras usadas pelo diretor do Rancho para caraterizar o agrupamento, que é qualificado 

como “um modesto grupo folclórico, constituído por rapazes e raparigas que deixaram os 

seus trabalhos agrícolas para virem passar umas horas com os penamacorenses”.632  Do 

repertório exibido, foram apontados alguns números, que mereceram breves comentários: 

Taipum, “canção das Ceifeiras”, Marcelada, “canção do berço”, Lavrador da Arada. O 
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631 A Beira Baixa, 13 maio, 1939.
632 Ibid.



espetáculo parece ter agradado, já que foi repetido numa outra noite, a pedido dos 

penamacorenses.633  A arte com que os monsantinos interpretaram as canções é bem 

sublinhada pelo diretor do RFM, realçando desde logo a ligação umbilical entre o povo e 

os seus cantares, que “embora não sejam entoados por artistas habituados às lides teatrais, 

teem, contudo, a verdadeira arte, que só o povo sabe imprimir ao que canta porque o faz 

sem sacrificios, sem composição, isto é, quasi fria de toda a regra”.634 Noutro momento, 

Francisco Barbosa Correia adapta um excerto do discurso de António Ferro proferido na 

cerimónia da entrega do Galo de Prata, cerca de 3 meses antes, para se referir à “arte” do 

seu Rancho Folclórico:

 Não são artistas que ides a apreciar; são pobres camponezes que nunca cantaram em palcos, que vos vão 

mostrar o seu folclore despretenciosamente, sem enfeites, sem quasi misencene,  porque o verdadeiro senário 
dêstes quadros, não o podemos trazer: são os nossos campos, os nossos penhascos e, numa palavra, o nosso 

castelo.635

Num artigo publicado no jornal Raiano, intitulado “Monsanto e as tradições 

musicais”, é apontado o padre José Ribeiro como o responsável pela implementação, na 

década de 40, de um grupo folclórico minimamente estruturado. O texto evidencia uma 

interpretação dupla da organização do grupo, referindo que o padre José Ribeiro 

“enquadrou algumas mulheres e homens do povo, numa informal estrutura organizativa 

chamada ‘Rancho’ e do qual viria a ser o seu primeiro orientador e responsável”. O artigo 

menciona algumas personalidades que ocuparam cargos diretivos, sem, contudo, situar a 

sua ação no tempo: Etelvina Carvalhão, Sebastião Carvalhão, Joaquim Bernardo, Eurico 

Sales Viana e José Augusto Rocha.636
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634 A Beira Baixa, 13 maio, 1939.
635 Ibid.
636 Raiano, dezembro, 2005.



As notícias colhidas sobre a atividade do RFM até ao início da década de 70 são 

esparsas e em pouca quantidade, não refletindo muito provavelmente a real vida do 

agrupamento.637  Encontramos o Rancho Folclórico de Monsanto a desfilar na “Parada 

regional folclórica” das Festas provinciais da Beira Baixa de 1940, em Castelo Branco.638 

Em outubro de 1948, o agrupamento de Monsanto participou num espectáculo em honra 

do Presidente da República, em Castelo Branco.639  No dia 30 de junho de 1951, tomou 

parte no cortejo dos santos populares de Lisboa; a notícia descreve os elementos 

constitutivos do Rancho:

 Logo a seguir vai Monsanto – a “aldeia mais portuguesa de Portugal” com uma esbelta rapariga que leva 
em suas mãos o “Galo de Prata” – trofeu da sua victória inolvidável no concurso promovido pelo S. N. I., 

seguida por duas mulheres que levam à cabeça os potes simbólicos e floridos que representam o ardil 
empregado pelos sitiados do Castelo de Monsanto em eras remotas. Depois o seu agrupamento folclórico a 

cantar a “Senhora do Almurtão” com seu alegre estribilho, a “Marcelada” e o “Combóio da Beira Baixa” e a 
dançar o fandango arraiano e outras modas castiças. Nas mãos vão adufes e ao colo as “marafonas” das 

Máias.640

Numa carta dirigida aos participantes neste evento, Sales Viana refere 

relativamente a Monsanto os seguintes “dirigentes locais”: Etelvina de Lemos Viana, 

Maria Angélica Ramos Rocha, Maria Adélia Baptista de Andrade, Sebastião da Costa 

Carvalhão e José Augusto Rocha.641

Em junho de 1963, a Orquestra Típica Albicastrense organizou o I Festival 

Folclórico da Beira Baixa, em Castelo Branco. A extensa reportagem do jornal Beira Baixa 

sobre este evento, além de uma fotografia com a Orquestra de Castelo Branco, é ilustrada 

com uma fotografia do RFM que tem a seguinte legenda: “O Rancho de Monsanto, a 
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637  A retrospetiva dada aqui é baseada nas poucas informações que se puderam recolher junto de alguns 
monsantinos e, sobretudo, na imprensa local. Não há conhecimento da existência de qualquer arquivo 
relativo à atividade do RFM.
638 A Beira Baixa, 7 setembro, 1940.
639 Beira Baixa, 16 outubro, 1948.
640  Beira Baixa, 30 junho, 1951. Aqui se encontrou a única referência à cantiga com o nome “Combóio da 
Beira Baixa”; e que danças seriam efetivamente o “fandango arraiano e outras modas castiças”?
641 Beira Baixa, 7 julho, 1951.



aldeia mais portuguesa de Portugal, impôs-se pela originalidade do seu folclore e beleza 

dos seus trajos”. Não se pode adivinhar que critério presidiu à escolha da fotografia do 

RFM, mas a sua impressão no periódico não deixa de ter significado, porque segundo o 

repórter, o agrupamento folclórico mais aplaudido foi o Rancho de Aranhas (com mais 

veemência quando interpretou a dança “Mata Aranha”).642 As palavras que a reportagem 

dedica ao RFM incidem sobre os adufes, os trajes e o desempenho no palco:

 Vem então Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, com os seus tradicionais adufes e a riquesa 

policroma dos seus trajos.
 Desde “Murtanheira” (Contradança até ao “Vira do Coração”, o Rancho de Monsanto impos-se pela 

harmonia dos seus cantares e pela alegria e movimento dos seus dançares. 643

Sobre a participação da Beira Baixa no II Festival do Algarve, em agosto de 1965, 

o título da notícia publicada pelo semanário Reconquista, diz: “O folclore da Beira Baixa 

fez sensação no II Festival do Algarve”. Da Beira Baixa estiveram presentes os grupos da 

Lousa para a exibirem a Dança das Virgens e a Dança dos Homens, e um grupo de 

Monsanto que presenteou a audiência com cantigas de roda, de adufe e de romaria e com a 

encenação da cerimónia do lançamento do cântaro. De acordo com o jornal, “toda a 

representação foi dirigida pelo ilustre etnógrafo Eurico de Sales Viana”.644  Segundo a 

notícia, em Monsanto, a organização esteve a cabo de João Rocha.645 

Na secção “Notícias de Monsanto” do jornal Beira Baixa de 31 de outubro de 1965, 

um monsantino faz um apelo aos conterrâneos para que ajudem o RFM  a ganhar maior 
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642 Como se verá adiante, esta dança é atualmente feita pelo RFM, sendo uma das danças mais amadas pelos 
seus membros.
643 Beira Baixa, 7 julho, 1963.
644 Reconquista, 26 setembro, 1965. O trabalho de Sales Viana é elogiado pelos jornais nacionais citados pelo 
periódico de Castelo Branco.  O semanário Reconquista faz-lhe um elogio com as seguintes palavras: “Um 
abraço de parabéns ao nosso grande etnógrafo Eurico de Salles Viana que conseguiu elevar tão alto o nosso 
folclore.” Um excerto da citação do Diário da Manhã tece os seguintes comentários sobre a representação da 
Beira Baixa: “Pelo seu raro interesse etnográfico, pela pureza e autenticidade das suas manifestações, pela 
sóbria e por vezes hierática dignidade da sua arte, tão genuinamente popular foi sem dúvida a representação 
da Beira Baixa que apresentou motivos cujo ineditismo lhe deram fóros de sensacional, a parte mais 
interessante do espectáculo.”
645 Por lapso, terá o periódico substituído o já mencionado José Augusto Rocha por este nome?



visibilidade, assim como o folclore da aldeia. Este artigo faz um ponto da situação da 

atividade do Rancho. É dito que o RFM  não tem recebido os apoios necessários; afinal, 

este não é “um agrupamento artístico qualquer, mas sim um digno representante do 

folclore nacional”. A crónica começa deste modo: 

 Para quando uma digna expansão do folclore monsantino e a maior popularidade do seu Rancho, caros 

amigos? Até que altura permanecerão os nossos cantares, trajes e tradições, semi-esquecidos no rolar dos 
tempos? – esses cantares, trajes e tradições que orgulham o povo e que fizeram de Monsanto a “Aldeia mais 

Portuguesa”, quando do respectivo concurso!?646

No que concerne à atividade do RFM, são citados os nomes de alguns 

organizadores (o professor Sebastião Carvalhão e a sua esposa, Sales Viana e José Augusto 

Rocha), que tiveram um papel limitado, dando “regularidade aos grupos, esporadicamente 

formados, por ocasião das festas tradicionais e dos convites que se lhe dirigem”. Apesar 

destes  e outros constrangimentos, como a falta de um guarda roupa permanente, o Rancho 

havia atuado em diversas localidades de Portugal (Lisboa, Coimbra, Viseu, Abrantes, 

Campo de Besteiro, Albufeira, etc) e tinha recebido convites para se exibir no estranjeiro 

(tendo declinado os convites por falta de condições). Segundo o articulista, o repertório do 

RFM  é vasto – referindo a Senhora do Almurtão, Oh, és tão linda, Marcelada, “Ó José 

Embala o Menino”, Papagaio, olha a rola, Meu benzinho, “balhar a dereto” e Divina Santa 

Cruz - e dele se deve fazer uso mais vezes.647

Em maio de 1972, o “Rancho Típico de Monsanto” cantou e dançou por ocasião da 

visita do Chefe do Governo a Monsanto.648  No ano de 1974, O RFM suspendeu as suas 

atividades. Cerca de um ano mais tarde, a casa do Povo de Monsanto fundou “legal e 
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646 Beira Baixa, 31 outubro, 1965.
647 Ibid.
648 Beira Baixa, 27 maio, 1972.



juridicamente” o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto.649 Este agrupamento 

foi sócio-fundador da Federação do Folclore Português. Nos quinze anos seguintes, o 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto teve uma intensa atividade, atestada 

pelo número de espetáculos em que participou, tendo deixado em muitos monsantinos uma 

marca na memória sobre a representação do folclore da sua aldeia, sobretudo em 

acontecimentos fora de portas.650 A este propósito, escreveu Joaquim Fonseca, diretor do 

Rancho naquela altura, que o grupo “representou sempre, com muita dignidade, a aldeia de 

Monsanto, em centenas de actuações no país e no estrangeiro, nomeadamente no XII 

Festival Internacional de Folclore da Jugoslávia, em 1977” e “conquistou para o seu 

honroso historial dezenas de Diplomas de Mérito, Taças, Salvas de Prata e Placas 

Comemorativas e outras memórias de Festivais nacionais”.651 Já em 1978, era feito um 

auto-elogio do departamento da Casa do Povo responsável pelo RFM, cuja ação tinha 

permitido inclusivamente a já citada internacionalização: 

 A coroar os esforços desta comissão, sempre animada do mais genuíno propósito de acautelar a pureza da 
arte popular, o Rancho Folclórico conseguiu,  inclusivamente, a sua internacionalização, com a participação, 

brilhante,  no XII Festival Internacional de Folclore de Zagreb (Jugoslávia), realizado de 24 a 31 de Julho de 
1977.652

A presença na rádio e na televisão foi continuamente procurada e o Rancho 

granjeou “sempre as melhores referências da imprensa e de etnógrafos, considerando-o o 

mais fiel interprete das danças, cantares e trajes da Beira Baixa”.653
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649 Raiano, dezembro, 2005. A Comissão Cultural e Educativa, presidida por Joaquim Manuel da Fonseca, foi 
a responsável pela organização do novo Rancho Folclórico. O artigo do jornal Raiano foi escrito pelo 
presidente da citada comissão.
650  Durante o trabalho de campo, alguns habitantes de Monsanto referiram-se direta ou indiretamente a este 
período como uma época de grande atividade e esplendor do seu Rancho Folclórico. 
651  Raiano, dezembro, 2005. O texto evidencia a função diretiva de Joaquim Fonseca e o seu papel de 
“Conselheiro Técnico Distrital da Federação do Folclore Português”. É dito, também, que todo o espólio de 
memórias da ação do Rancho será exposto num “Núcleo Museológico” a estabelecer brevemente na Casa do 
Povo de Monsanto.
652  Monsanto (1938-1978): 40º aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do “Galo de 
Prata” e da vida literária de Fernando Namora, 36-37.
653 Raiano, dezembro, 2005.



Em 1978, foi publicada a lista que compunha o repertório do Rancho, com a 

seguinte introdução: “As danças e cantares, exclusivamente de Monsanto e da Beira Baixa, 

são em grande número e muito antigas.” As danças são: Senhor da Serra, Papagaio olha a 

rola, Vai-te embora meu benzinho, Margaça, Manuel Chané, Limão, Vira do Coração, 

Taipum, Moreninha, e Tum tum arraial. As cantigas são: Senhora do Almurtão, Janeiras, 

Encomendação das Almas, Divina Santa Cruz, Azeitona, Lá Cima ao Castelo, Maria da 

Conceição, Os Ceifeiros, Ó... Ó, Eras tão bonita, Velhinha, Ó és tão linda, Marcelada, 

Padeirinha, Lavrador d’Arada, D. Silvana, D. Flores, Ó que noite tão escura, O arvoredo 

fechado e Laranjeira.654

O RFM  tinha o Prof. Joaquim Manuel da Fonseca como “Director ou responsável” 

e José Augusto Rocha como “Orientador Técnico ou ensaiador”.655

Este período do Rancho chegou ao fim em 1990; por causa de uma “grave crise 

directiva”, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto é, como refere o diretor de 

então, “formalmente extinto”. Em 1995, constituem-se o Rancho Folclórico de Monsanto e 

as Adufeiras de Monsanto. Não foi possível conhecer os motivos que conduziram à 

cessação do Rancho em 1990, pois trata-se de um assunto sobre o qual permanece uma 

certa interdição de ser falado. No entanto, duas monsantinas referiram que se tratou de uma 

questão “política”: as querelas não tinham acontecido entre as adufeiras, mas sim ao nível 

da direcção.656 Uma delas, membro do RFM, expressa, de modo muito pessoal, o desgosto 

que lhe causou a desagregação do Rancho e depois a formação de dois agrupamentos numa 

aldeia tão pequena: “Foi uma pena, a nossa terra; olhe, digo-lhe já: para mim é como que 

me deram aqui uma facada. Porque isto era, somos poucas e estamos desunidas e éramos 
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654  Monsanto (1938-1978): 40º aniversário do Rancho Folclórico de Monsanto, da conquista do “Galo de 
Prata” e da vida literária de Fernando Namora, 38-39.
655 Ibid., 36
656 O termo “política” foi utilizado por alguns monsantinos para referirem problemas de ordem institucional, 
ao nível da esfera da gestão do agrupamento.



poucas [...].”657  Apesar das pessoas mais relevantes das Adufeiras de Monsanto – o 

agrupamento  que se formou a par do RFM  – terem feito parte do Rancho anterior a 1990 e 

de algum modo terem sido agentes “políticos” do processo de extinção do Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Monsanto, Adriana Azinheiro reconhece-lhes qualidades 

de liderança adequadas para gerir o Rancho e lamenta que presentemente o seu RFM não 

tenha um guia à altura dos desafios que o RFM enfrenta:

 Até porque não havia cá ninguém mais competente do que eram eles de andar com o Rancho. 
Infelizmente,  nem pessoa temos competente de andar connosco no Rancho; nós somos um Rancho sem 

pastor, não temos pastor. Temos o pastor, mas o pastor, coitado, pronto,  não há melhor, temos que nos 
compor com o que há.658

O Rancho Folclórico de Monsanto estreou-se na Festa do Castelo no ano de 1995, 

no dia 7 de maio.659  A notícia da sua reativação foi dada na imprensa nas vésperas das 

festividades: o Rancho tinha começado as suas atividades há cerca de um mês, pois não 

queria “perder a oportunidade de se apresentar em data tão nobre para a freguesia.”660

A sua atividade não se tem limitado às atuações nas festas populares locais; nos 

últimos quinze anos, o RFM participou em diversos festivais de folclore e esteve presente 

em programas dos canais das televisões portuguesas.661 O folheto do CD do RFM informa 

que este agrupamento percorreu Portugal de norte a sul, atuou na Expo 98, e ainda que o 
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657 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.
658 Ibid.
659 Raiano, dezembro, 2005. Joaquim Fonseca,  na sua crónica intitulada “Monsanto e as tradições musicais”, 
além de dar esta informação, deixa bem claro o contrato que tinha sido firmado entre o novo agrupamento e a 
Casa do Povo relativamente ao espólio cedido ao RFM por esta agremiação: “Este recém-nascido Rancho 
actuou pela primeira vez, em público,  na Festa do Castelo de Monsanto,  no dia 7 de Maio de 1995, com 
trajos cedidos, a título de empréstimo, pela a Casa do Povo, ficando, no entanto, em documento assinado, 
ressalvado, e, implicitamente, aceite por ambas as partes que, na eventual dissolução ou cessação de 
actividade da nova Associação, os trajes e demais espólio cedidos, voltarão para a posse da proprietária,  a 
Casa do Povo de Monsanto, não podendo, em caso algum, ser vendidos ou transferidos para outrem...”
660 Reconquista, 5 maio, 1995.
661  Apesar do RFM não ter qualquer arquivo organizado sobre a sua atividade, foi possível obter gravações 
audiovisuais da exibição do agrupamento nalguns programas de televisão. A primeira referência é feita numa 
pequena peça noticiosa (SIC, Campanha eleitoral de Jorge Sampaio, 7 janeiro, 1996); Conseguiu-se também 
as seguintes gravações de programas de televisão: TVI, Portugal Português, 1997; TVI,  Olá Portugal, 14  
março, 2003; RTP2, Iniciativa, 12 abril, 2003; RTP1, Praça da Alegria, 30 agosto, 2004.



“Centro Cultural de Belém e outras instituições congéneres receberam, por várias vezes em 

apoteose, o Rancho Folclórico de Monsanto”.662  Em fevereiro de 2003, esteve na Feira 

Internacional de Turismo, em Madrid, imbuído de uma missão assim relatada na imprensa 

local: “Nessa altura representámos não só Monsanto e o Concelho, mas coube-nos a honra 

de representar Portugal, porque fomos o único Rancho Folclórico português presente, entre 

Ranchos e outros agrupamentos de quase todo o mundo.”663 Em 2006, O RFM  foi um dos 

agrupamentos que participou no espectáculo A Toque do Adufe, a que já se aludiu.664

Nas ocasiões em que o RFM não se pode formar com todos os seus membros para 

atuar, um grupo de mulheres junta-se e dá corpo ao agrupamento geralmente apelidado de 

Adufeiras do RFM. Não foi possível apurar com certeza absoluta se esta é uma prática que 

vem do início, mas pelo menos desde o princípio da década de 2000, as Adufeiras do RFM 

fizeram vários espectáculos, existindo registos da sua participação em espectáculos de 

televisão.665 

2. O perfil do Rancho Folclórico de Monsanto

 O RFM tem características comuns com o tipo de agrupamento popular 

denominado rancho folclórico, constituído habitualmente por cantores, instrumentistas e 

dançarinos, e, no início deste século, fazia parte dos mais de dois milhares de grupos 

existentes no nosso país.666  O que vamos analisar são as suas particularidades de 

organização como grupo folclórico, a importância dos elementos que o constituem, a 
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662  “Rancho Folclórico de Monsanto” (brochura) Rancho Folclórico de Monsanto. Sonovis, 17601, 2000, 
CD.
663 Raiano, abril, 2003.
664 Cf. capítulo 3, pp. 179-180.
665 SIC, "Monsanto", Verão Quente,  19 julho, 2001; SIC, "Grupo de Adufeiras - Aldeia de Monsanto", Rotas 
de Verão, 6 agouti, 2003; RTP2, Portugal â Vista (Idanha-a-Nova), 12 junho,  2004; RTP1, Praça da Alegria, 
11 janeiro, 2006; RTP1, Missão ajudar Idosos, 30 março, 2006; RTP1, Praça da Alegria (Dia da Mãe), 6  
maio, 2006.
666  Para uma panorâmica geral sobre o Rancho Folclórico em Portugal, ver Salwa Castelo-Branco et al., 
“Rancho folclórico,” in Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, dir. Salwa El-Shawn Castelo-
Branco (Lisboa: Círculo de Leitores, 2010), P-Z: 1097-1101.



missão que lhe é atribuída, o repertório que é seleccionado para os seus espectáculos e os 

contextos de representação.

2.1 A configuração do Rancho Folclórico de Monsanto

 O RFM tem um conjunto de elementos e uma estrutura basilares que lhe conferem 

uma identidade própria: as adufeiras e cantadeiras, o acordeonista, os pares de dançarinos, 

os objetos simbólicos, a bandeira, a pastora e outros membros da aldeia trajados a rigor. A 

observação do RFM em diferentes espectáculos permitiu verificar que os elementos 

essenciais estão sempre presentes, podendo, no entanto, alguns deles variar em número.667 

Estão sempre presentes as adufeiras (entre 3 e 6), um ou dois acordeonistas, 4 a 6 pares de 

dançarinos, a figura da pastora, membros da aldeia (em número variável), a bandeira e os 

elementos simbólicos (o Galo de Prata, o pote e uma ou duas marafonas). Na Festa do 

Castelo de 2008, o RFM contou com 23 elementos e no Festival patrocinado pelo Rancho 

nesse mesmo ano, estiveram presentes 28 elementos. Na Festa do Castelo, só estiveram 

três adufeiras e o acordeonista não pôde tocar, enquanto no Festival participaram 6 

adufeiras e dois acordeonistas. Nas exibições analisadas (que ocorreram entre 1996 e 

2011), não houve uma grande variação no número total de elementos do agrupamento. Um 

dos grandes problemas que o RFM  enfrenta é a dificuldade em conseguir dançarinos, 

porque em Monsanto a população está envelhecida.668 Contudo, apesar desta condição, o 

agrupamento tem conseguido manter a sua configuração essencial.

 As pessoas que atualmente participam no agrupamento não vivem todas em 

Monsanto; e como refere o folheto que acompanha o CD gravado em 2000, o Rancho “é 

272

667  Para a verificação destes aspetos, analisaram-se catorze atuações realizadas entre 1996 e 2011; as 
representações ocorreram em festas populares,  na televisão e em programas realizados em Monsanto para a 
televisão,  na Festa do Castelo de 2008, no Festival de 2008 (Monsanto) e na Feira Raiana de 2011 (Idanha-a-
Nova).
668 José Mendonça, entrevista, Monsanto, 29 março, 2009.



composto por homens e mulheres do campo, estudantes e alguns funcionários públicos”.669 

Já se referiu que a falta de jovens para integrar o Rancho, sobretudo para o corpo de 

dançarinos, é uma dificuldade que o agrupamento vai vencendo; outra dificuldade 

assumida é a falta de dinheiro para os transportes do Rancho para fora da aldeia. Mas um 

dos maiores problemas que tem sentido nos últimos anos é arranjar um acordeonista, 

porque em Monsanto ninguém é capaz de desempenhar aquela função. Deste modo, o 

elemento verdadeiramente considerado exterior à povoação é o tocador de acordeão. Em 

2008, o tocador de acordeão do RFM tocava em mais três agrupamentos, sendo contratado 

somente quando a sua presença era indispensável.670 O seu desempenho no RFM estava 

condicionado por este estado de coisas; o esquecimento parcial das canções redundava 

muitas vezes numa interpretação instrumental deplorável. 

 A propósito da vitalidade do Rancho, uma adufeira do agrupamento, ao exprimir a 

sua visão pessimista sobre o futuro, centra a sua atenção no acordeonista, porque sem ele é 

muito difícil a realização das danças: 

 Agora morreu o tocador, não temos tocador. Estamos atidos a outro tocador, o outro tocador tem três 
Ranchos. Os garotos não podem dançar só com os nossos adufes, têm que dançar com o acordeão. Nós temos 

um Rancho muito lindo, são novinhos, mas aquilo, é mesmo lindo o Rancho. Os garotos sabem muito bem 
dançar.671 

 Já no capítulo anterior, esta mesma adufeira manifestou o seu desagrado pelo facto 

dos organizadores da Festa do Castelo não quererem a participação do acordeão. Num 

outro momento em que aborda novamente o assunto, fica mais claro que a presença do 

acordeão não só é desejada porque há dançarinos mas também porque o Rancho se 

habituou a cantar acompanhado com o som do acordeão - adquirindo este um papel ativo 
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669 Rancho Folclórico de Monsanto. Sonovis, 17601, 2000, CD.
670 No Festival de 2008, o acordeonista oficial esteve acompanhado pelo seu sobrinho, que se estava a iniciar 
na arte de tocar acordeão.  Os responsáveis do RFM pretendem ter um acordeonista a tempo inteiro e tinham 
esperança que esta estratégia consiga bons resultados.
671 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.



na interpretação das canções: 

 Os garotos hão-de lá dançar...os miúdos hão-de lá dançar, acho que sim, que devem dançar; nós temos 
que cantar,  nós...para eles dançarem. Só que é complicado, sabe? É complicado, porque nós estamos 

habituados com o tocador. Quando o tocador enfia,  nós enfiamos também! Isto é complicado! Mas pronto! 
Há-de correr como correr, olhe....672

 Na Festa do Castelo de 2008, a apresentadora do RFM não pôde deixar de fazer 

referência à ausência do acordeão, circunstância que iria implicar um desempenho invulgar 

do agrupamento; note-se também o alerta para “algum engano”:

 Nós não trouxemos o acordeão. Daí que vai ser uma atuação diferente daquela que vocês estão 

habituados a ver no vosso Rancho de Monsanto. Mas como o nosso propósito é não deixar morrer a tradição 
fizemos questão de estar presentes de qualquer das formas. Por isso mesmo, sem acordeão, vamos,  de 

qualquer das formas, tocar e dançar para vocês. [...]. Desde já, pedimos desculpas por algum engano que 
possa eventualmente surgir.673

 Um outro membro do Rancho coloca a relevância do acordeão no facto deste 

instrumento ajudar no canto, sobretudo porque permite dissimular qualquer falha: “[...] O 

acordeão é um mais à vontade, ou seja, um tapa-buracos.”674 Apesar do Rancho já ter feito 

exibições sem o acompanhamento do acordeão, este elemento do grupo sublinha que se 

torna difícil atuar sem acordeão; e informa que quando os espetáculos são feitos somente 

pelas adufeiras, sobretudo quando são poucas, elas pedem para serem acompanhadas pelo 

acordeonista.

 O modo de trajar do RFM é explicado da seguinte forma no folheto do CD:

 Nos seus trajes, ainda se consegue apresentar a Noiva com traje mantilha, usado no acto do casamento e 
que servia também para cerimónias religiosas. O traje de Capucha era usado pela pastora. Os restantes 

homens e mulheres vestem-se de “Arraianos” – traje que antigamente era usado nas romarias e nos bailes.675
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672 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 4 maio, 2008.
673 Célia Dias, comunicação pública, Monsanto, 4 maio, 2008.
674 José Mendonça, entrevista, Monsanto, 29 março, 2009.
675 Rancho Folclórico de Monsanto. Sonovis, 17601, 2000, CD.



 São destacadas as “cores garridas” e os “bordados à mão” nos xailes, aspetos que 

dão ao RFM uma marca muito própria.676 Os trajes pretendem cristalizar o modo de vestir 

em certos contextos da vida das gentes de Monsanto no final do século XIX e início do 

século XX. Uma particularidade da indumentária tem que ver com a colocação nos 

chapéus dos homens de uma pequena estampa da Senhora do Almurtão pelo facto de esta 

ser, segundo opinião de um antigo membro da direcção do agrupamento folclórico, o 

“símbolo da Beira Baixa”.677 Em relação a este pormenor da ornamentação do chapéu, José 

Mendonça aventa a hipótese de que o pequeno papel com a imagem da santa, oferecido na 

capela nos dias das festividades em troca de uma “esmola”, tenha começado a ser usado 

pelo Rancho por imitação do que fazem os “velhotes” que colocam a imagem no seu 

chapéu. Por outro lado, na opinião deste membro do RFM, há que ter em conta a 

importância da Senhora do Almurtão: “A Senhora do Almurtão acaba por ser a nossa 

padroeira.”678

 Do RFM  fazem parte essencial alguns objetos que carregam uma simbologia 

especial para os monsantinos: o Galo de Prata, o pote ornamentado com flores e as 

marafonas. Estes símbolos são, sempre que é possível, apresentados nas atuações públicas. 

Ao falar do evento que havia ocorrido em Idanha-a-Nova, em 2006, e que tinha juntado 

cerca de 130 adufes, Adriana Azinheiro enfatizou a importância do Galo de Prata e do pote 

para a caraterização e valorização do seu Rancho: “Só nós é que levávamos o pote e o Galo 

de Prata, porque ninguém levou ‘santificado’ nenhum senão nós. Só nós é que levamos 

estes ‘santificados’, o pote e o Galo que ganhamos em 1936 ... 1938.”679 O significado da 

palavra “santificado” foi explicado por outra monsantina: “O ‘santificado’ é uma coisa 
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676 RTP, Praça da Alegria, 30 agosto, 2004.  
677 TVI, Portugal Português, 1997.
678 José Mendonça, entrevista, Monsanto, 29 março, 2009.
679 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.



muito antiga da nossa tradição.”680  E no seguimento, acrescentou Adriana Azinheiro: “Os 

outros Ranchos não tinham ‘santificados’ nenhuns, nós tínhamos aquelas coisas antigas e 

eles não!”681

 Adriana Azinheiro recorda que há uns anos, um rapaz fazia um bezerro de madeira 

que era ornamentado com flores.682  Ao descrever as “cerimónias de Maio” do início da 

década de 1960, Veiga de Oliveira escreve que estas consistiam no “transporte 

processional, até ao ponto mais alto do Castelo, de enormes potes de barro, pintados de 

branco e cobertos de flores, e da figuração, também florida, de uma vitela”.683 Seria esta 

“figuração” uma bezerra de madeira? Como já se referiu no capítulo anterior, da Festa de 

1964, fez parte uma imitação de uma bezerra, supondo-se também que seria feita de 

madeira.684

 Nem sempre é possível reunir todos os elementos do RFM para a realização de 

representações; nestes casos, um grupo mais reduzido, denominado geralmente Adufeiras 

do RFM, apresenta-se em palco. É um agrupamento constituído por um número variável de 

elementos, entre 7 e 9 (tendo em conta as exibições avaliadas), com 4 ou 5 adufeiras, com 

o Galo de Prata, o pote e uma ou mais mulheres com marafonas; curiosamente, em duas 

ocasiões, o Galo de Prata esteve ausente.685 

2.2 Os objectivos do grupo 

 Nos discursos oficiais produzidos sobre os objectivos do RFM aparecem quase 

invariavelmente os conceitos de preservar e divulgar. No entanto, o percurso do Rancho é 
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680 Irene Gregório, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.
681 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.
682 Ibid.
683 Oliveira, Instrumentos musicais, 119-120.
684 Cf. Capítulo 4, p. 214.
685  A falta do Galo de Prata foi justificada com o facto de o seu guardião, membro do RFM e elemento da 
Junta de Freguesia, estar ausente da aldeia.



feito pelos seus elementos, que não são sempre os mesmos, e também por agentes sociais 

que com ele interagem. Deste modo, aos propósitos oficiais, plasmados nos estatutos de 

1995 (“execução e divulgação do cancioneiro e danças da Aldeia de Monsanto”) são, 

naturalmente, acrescentados objectivos pessoais dos seus membros, podendo estes 

incorporar ambições de agentes exógenos. A razão de ser do RFM não se encontra ou 

formula num enunciado simples, mas sim numa miscelânea de intenções, que se vai 

alterando no tempo.

 No texto do folheto do CD do RFM, pode ler-se uma declaração doutrinal sobre os 

objectivos do agrupamento: “O propósito deste Rancho Folclórico é, e sempre será, de 

acautelar a pureza da arte popular, respeitando tradições de cantares e dançares do final do 

séc. XIX, princípios do séc. XX.”686 Em 2006, numa exibição das Adufeiras do RFM, a 

apresentadora afirma: “O nosso objetivo é sempre preservar a nossa cultura, 

nomeadamente os cantares mais característicos da nossa aldeia.”687 Na Festa do Castelo de 

2008, o mesmo membro fala também de “representar bem longe o nome de Monsanto, o 

nome do concelho de Idanha-a-Nova”. Um outro membro do RFM aponta como principal 

objectivo do agrupamento “a divulgação da terra”, referindo-se, naturalmente, a 

Monsanto.688

 As motivações pessoais que levam algumas pessoas a fazer parte do agrupamento 

também dão sentido aos objectivos do RFM. Um jovem dançarino afirma que “preservar 

as tradições” que têm é a motivação para andar no RFM.689 Alguns elementos mais velhos 

referem os seguintes factores como sendo importantes para a sua participação no RFM: o 

facto de em Monsanto haver poucos divertimentos, o convívio e os passeios 
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proporcionados pelo RFM, o bairrismo e o terem oportunidade de irem à televisão.

 O RFM também pode adquirir funções prosaicas, ainda que passageiras, quando 

assume o papel de dinamizador político no âmbito de uma campanha eleitoral, como 

aconteceu em 1996, quando um candidato a Presidente da República passou por Monsanto. 

Esta situação concreta tem importância também porque o evento foi gravado e difundido 

por uma televisão nacional. Enquanto o candidato presidencial e a respetiva comitiva 

deambulavam por entre a multidão, os membros do RFM  interpretavam a cantiga Maria da 

Conceição e o diretor do grupo, posicionado na sua frente, gritava ao microfone que se 

fizesse festa ao Presidente.690

 No juízo que fazem sobre o RFM, Amélia Fonseca e Laura Pedro apontam-lhe 

algumas virtudes: constituiu-se como um meio de sociabilização dos jovens e é uma 

entidade promotora de passeios para os seus membros. Consideram contudo que o Rancho 

tem uma maneira de proceder lastimável no que diz respeito ao património de tradição oral 

que suporta as suas atuações. Assim, o RFM  é visto pelas Adufeiras de Monsanto como um 

agrupamento que maltrata o folclore monsantino, não havendo preocupações em preservar 

a tradição. Amélia Fonseca expressa o seu ponto de vista com entusiasmo:

 Eu acho que o Rancho que é salutar existir, porque mesmo assim ainda mantém os jovens juntos e 

passeiam, e tudo o mais... Eu só lamento que efetivamente a preocupação não seja maior em preservar e 
tentarem fazer recolhas ou ouvir os elementos mais antigos que lá há. Porque, pronto, é salutar, eles estão 

entretidos, vão, acho bem e tudo bem. Mas acho que a preocupação deles que devia estar mais virada para 
melhorarem ou pelo menos aprenderem com os antigos, do que servir aquilo apenas como uma maneira de ir 

para a rua passearem, que vão a ver coisas que nunca viram e tudo o mais.691

 

 Um outro lado que completa a visão expressa diz respeito à representação do poder 

político através do Rancho, da qual se deu já um exemplo. Esta dimensão é descrita da 
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seguinte maneira por um membro das AM:

 [...] As pessoas que estão à frente são pessoas que inclusivamente nunca andaram nem sabem sequer o 
que estão a fazer, mas como politicamente dá-lhes dinheiro, e dão-lhes o dinheiro todo que querem e os 

subsídios e andam ali e eles dão os votos e não sei quantos, e pronto isso é uma questão política.692

2.3 O repertório

 O RFM gravou no ano de 2000 um disco compacto com as canções e danças 

consideradas património da aldeia, fazendo muitas delas parte do repertório das exibições 

do Rancho ou do seu grupo de adufeiras.693 A confrontação do catálogo de 1978 com  o 

repertório atual mostra que muitos números deixaram de ser representados pelo RFM.694 

Por outro lado, o RFM executa atualmente duas composições musicais, Sou da Beira e 

Aurora, que não foram encontradas em qualquer dos cancioneiros mencionados.

 Este registo realizado pelo RFM contém ainda três números extra: um “Poema a 

Monsanto” e as lendas da bezerra e da corça (poeticamente condensadas); e cujos textos 

foram impressos no folheto que acompanha o CD. A declamação foi feita pelo próprio 

autor, acompanhada pelo acordeão, que toca três cantigas para criar música de fundo.695 Os 

textos destes números foram impressos no folheto que acompanha o CD do RFM.

 Nos seus espectáculos, o Rancho realiza, muitas vezes, uma dança importada da 

aldeia das Aranhas, intitulada “Mata aranha”. Segundo José Mendonça, este é o único 

número que não pertence a Monsanto e é incluído porque as pessoas gostam daquela 

dança.696
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692 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
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695 Os textos dos três números são da autoria do director do RFM naquela altura.
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 As cantigas Oh, és tão linda, Noite escura, Arvoredo e a “Canção de embalar” não 

são acompanhadas pelo acordeão.

 Os números dançados são: Sou da beira, Benzinho, Senhor da Serra, Quando eu 

era pequenina, Vira do coração, Moreninha, Margaça e Senhora do Almurtão. As outras 

canções são utilizadas pelo grupo das Adufeiras e algumas são usadas na entrada do 

Rancho ou nos desfiles; as que servem esta última função são, geralmente, as cantigas 

Maria da Conceição e Marcelada.697 

 Segundo José Mendonça, os passos das danças não têm sofrido grandes alterações 

ao longo do tempo: “Isso foi sempre assim, foi passando duns para os outros. Às vezes lá 

se mete ali uma coisa nova, mas geralmente ou é assim ou mais ou menos.”698  O caso da 

Senhora do Almurtão na versão coreográfica tem especial interesse, porque revela, desde 

logo, grande facilidade na introdução de alterações. O RFM não só lhe deu o privilégio de 

ser o último número nas suas exibições, mas também lhe acrescentou uma coreografia, 

tornando-se, na opinião de José Mendonça, “mais bem apresentada”.699  A coreografia 

concebida há alguns anos para a Senhora do Almurtão é muito simples: combina passos de 

desfile com gestos de despedida. No início, os pares de dançarinos colocam-se numa fila 

perpendicular ao resto do Rancho; quando a música começa, os rapazes, com as mãos 

penduradas na jaqueta, e as raparigas, com as mãos à cintura, rodam o tronco uns para os 

outros, ao ritmo da música. Na início da repetição do primeiro verso da estrofe, os 

dançarinos marcham para o exterior, dão duas voltas e colocam-se na posição inicial em 

simultâneo com o começo do refrão, durante o qual batem palmas e meneiam o corpo. 

Repetem o mesmo padrão de movimentos e gestos para a segunda estrofe. A terceira 
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estrofe dá início a uma alteração: depois de darem uma volta, colocam-se em linha, virados 

para o público, raparigas a um lado e rapazes a outro. Quando começa a quarta estrofe, 

movimentam-se em sentido oposto, passam pela posição inicial, os rapazes tiram o chapéu; 

as raparigas com a mão direita e os rapazes com o chapéu fazem sinal de despedida ao 

público enquanto dão uma volta pelo palco e, por fim, saem de cena.

 Amélia Fonseca e Laura Pedro têm uma posição muito crítica em relação a muitas 

das práticas do RFM que resultam da falta de preocupação em respeitar a tradição. Amélia 

Fonseca explicita a sua censura com as seguintes palavras, centrando-se nas danças: 

 Eles já alteraram. Então eles dançam canções de amor,  inventam coreografias. [...]. Eles não podem 

inventar nem representar aquilo que não existe. Porque é assim: em Monsanto é muito rica em canções e tudo 
o mais, muito pobrezinha em danças.  Eram as danças de roda e pouco mais. [...]. E portanto não têm que 

inventar nada. Eles apresentavam-se e mostram aquilo que havia de autêntico e que era daqui, não têm que 
andar a imaginar coreografias que nunca existiram e a aprender doutros, porque estão a “desvirtualizar”, é só 

nesse sentido.700

 Esta monsantina não aceita que se importem danças de outras terras ou que se 

introduzam alterações: “Não têm que inventar nada, têm que mostrar, eles não podem 

mostrar aquilo que aqui não havia! Ou então que não digam que é o Rancho de Monsanto, 

diga que é um Rancho do distrito, disto ou daquilo...”701

 Um outro elemento musical que estas monsantinas das AM avaliam negativamente 

nas interpretações das canções pelo RFM é o andamento; têm a percepção de que os 

andamentos são mais rápidos do que o devido, sublinhando que “agora no Rancho é tudo a 

despachar, é tudo a correr”.702  No entanto, a medição do andamento (no sentido estrito do 

termo) de cada canção permite concluir que o seu juízo não está correto. As interpretações 

das canções registadas no CD das AM, no CD do RFM, na Festa do Castelo e no Festival 
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de 2008 têm andamentos muito semelhantes. A tabela seguinte mostra os andamentos de 

algumas canções, apresentando-se também os andamentos de algumas dessas canções 

realizadas noutros contextos.

Tabela 11. Andamentos medidos em diversas interpretações de algumas cantigas

cantiga CD AM CD RFM festival 
2008

Festa do 
Castelo 2008

percurso 
3 maio 2008

percurso 
3 maio 2011

Marcelada
 = 120   = 120   = 118 

–
  = 126  = 126

Maria da 
Conceição  = 116  = 118

–
 = 124  = 122  = 120

Margaça
 = 76  = 76  = 78  = 80  = 80  = 83

Velhinha
 = 78  = 76

–
 = 81  = 80  = 80

Arvoredo
 = 78  = 78

– – – –

Oh, és tão linda
 = 78  = 78

– – –
 = 78

Senhor da Serra
 = 76  = 78  = 79  = 81

– –

Senhora do 
Almurtão  = 118  = 118  = 122

–
 = 124

–

 

 

 Uma causa que poderá contribuir para a percepção de que os andamentos 

escolhidos pelo RFM  são mais rápidos é a realização de interlúdios mais curtos entre os 

versos ou entre as estrofes de uma cantiga. Quando se comparam, por exemplo, os 

interlúdios com adufe no CD das AM  com os interlúdios no CD do RFM  ou de outras 

interpretações mais recentes (Festa do Castelo e Festival), verifica-se que as passagens das 

percussões do adufe no RFM  são sempre mais curtas. A análise das interpretações de 2008 

do RFM  (Festa do Castelo e Festival) revela também que os interlúdios são sempre mais 

curtos do que no CD gravado no ano de 2000. 
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 Vimos anteriormente que o acordeão é considerado pelos membros do RFM uma 

peça fundamental no sucesso do seu desempenho. Amélia Fonseca e Laura Pedro não 

repudiam este instrumento – até porque o acordeão e outros instrumentos similares são 

usados em Monsanto há muito tempo –, mas remetem-no para o campo das danças. 

Entendem que as adufeiras do RFM se subjugam ao seu modo de atuar, adquirindo assim o 

tocador de acordeão um papel preponderante; e pretendem que as mulheres do RFM 

gostam do acordeão porque têm dificuldade em interpretar as canções sem a sua ajuda: 

começam com ele e terminam com ele. Para Amélia Fonseca a falta de independência das 

adufeiras do Rancho revela-se no facto de o acordeão tocar e ser seguido pelas adufeiras. 

Este instrumento tem tido, na sua opinião, um papel danoso no RFM: “Eu acho que o 

acordeão deu cabo daquilo tudo!”.703

 De que modo (re)define o acordeão a estrutura de uma cantiga do repertório do 

RFM? Não interessa aqui considerar as competências técnicas ou musicais do tocador, se 

bem que estas possam contribuir decisivamente para a qualidade de uma determinada 

interpretação.704 A prática monsantina estabeleceu o seguinte: o acordeão começa com a 

última parte da canção, normalmente o refrão, para estabelecer o tom; depois, realiza a 

canção com os outros elementos do grupo; a última secção é construída com o acordeão e 

os adufes a tocarem a música correspondente a uma estrofe (com as respectivas 

repetições), seguida do refrão ou dos versos relativos à última parte da canção, que são 

novamente tocados e cantados.

283

703 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
704  De facto, a análise de interpretações protagonizadas por diferentes acordeonistas comprova a sua 
importância nesta matéria.



3. Contextos de representação

 As ocasiões em que o RFM  se exibe podem determinar a disposição espacial dos 

seus membros, o repertório escolhido e uma maior ou menor interacção com o público. Por 

exemplo, a participação num programa de televisão em estúdio está sujeita às condições 

impostas pela produção do programa, enquanto a exibição numa festa local permite um 

alinhamento totalmente diferente da exibição.

 A análise dos ensaios do agrupamento permite avaliar não só a sua função no que 

diz respeito ao trabalho à volta dos números musicais mas também compreender as 

relações estabelecidas entre os diversos elementos do Rancho.705 

3.1 Um ensaio do Rancho Folclórico de Monsanto

 O ensaio é um tempo para recordar pontos gerais da interpretação das canções, não 

tendo como função trabalhar pormenores. O ensaio estudado teve a duração de cerca de 

uma hora e decorreu num ambiente descontraído. Estiveram presentes quatro adufeiras, o 

acordeonista, sete pessoas a cantar e cinco pares de dançarinos.

 Um dos membros do agrupamento tem uma folha de papel com a sequência das 

canções e os respectivos tons; este documento serve de “cábula” em todas as atuações.706 

Antes de cada cantiga, o acordeonista recebe a indicação do nome da canção e o tom em 

que está escrita.

 O ensaio consistiu essencialmente na interpretação das cantigas e danças que, em 

princípio, iriam ser realizadas na Festa do Castelo. Foram ensaiados nove números de 

acordo com o alinhamento previsto, tendo-se repetido, a pedido dos dançarinos, uma das 
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705  A reflexão aqui apresentada decorre sobretudo da assistência ao ensaio do dia 1 de maio de 2009,  que 
preparou o RFM para a Festa do Castelo desse ano.
706  José Mendonça atribui grande importância a este documento, porque tem todas as indicações necessárias 
para que não haja enganos.  Quando não se faz uma das cantigas do alinhamento escrito, basta dar essa 
indicação e passar ao número seguinte.



cantigas. Os membros que geralmente necessitam de receber indicações são o acordeonista 

e alguns dançarinos. O corpo de dançarinos não é fixo, porque a maioria são jovens e nem 

sempre podem estar os mesmos em diferentes espectáculos. Neste ensaio, um dos 

dançarinos teve um papel mais dinâmico, dando indicações àqueles que tinham menos 

prática. Algumas disparidades de movimentos entre pares de dançarinos ou os gestos 

menos precisos de um dançarino não foram considerados graves: o importante era a visão 

de conjunto, a harmonia entre as partes da música e a colocação espacial, o começo e o 

final com certa precisão.

 As palavras de Adriana Azinheiro já citadas sobre o acordeonista parecem 

subentender que o tocador daquela altura não teria ainda as competência necessárias para 

desempenhar o papel tão importante que lhe era conferido pelos outros membros do 

Rancho: “Agora morreu o tocador, não temos tocador. Estamos atidos a outro tocador, o 

outro tocador tem três Ranchos.”707  De facto, ao longo do ensaio, o músico demonstrou 

algumas dificuldades, sendo as mais evidentes para o Rancho o esquecimento das canções 

Senhor da Serra e “Quando era pequenina” – esta última canção acabou por não ser 

ensaiada. O acordeonista justificou que tinha alguma dificuldade em recordar corretamente 

todas as canções, não só porque tocava noutros Ranchos mas também porque já há muito 

tempo que não se realizava um ensaio em Monsanto.708  O seu desempenho nunca foi 

abertamente criticado apesar das alterações rítmicas e melódicas que introduziu e de, em 

muitas alturas, acompanhar a melodia com harmonias pouco adequadas. 

 Alguns elementos do Rancho já haviam manifestado desagrado em relação ao 

modo como este acordeonista tocava, sem, contudo, serem capazes de explicar claramente 

de onde provinha o seu desprazer. Alguns explicavam-se através da comparação deste 
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707 Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril, 2008.
708  João Braz, entrevista,  Monsanto, 1 maio, 2009.  Para este acordeonista, as canções de Monsanto fazem 
parte do grupo das “valsas” ou do grupo das “marchas”.



acordeonista com os que haviam conhecido anteriormente no RFM. Não obstante esta 

situação, entendiam que era melhor ter este tocador do que atuarem sem acordeão.

 Para Amélia Fonseca e Laura Pedro, muitos dos males de que o RFM  padece 

podiam ser solucionados se o agrupamento tivesse alguém que “soubesse” e o orientasse. 

Na opinião destas monsantinas, a orientação do Rancho a cargo de alguém com 

conhecimentos do folclore de Monsanto é fundamental.

3.2  Apresentações públicas: a Festa do Castelo de 2008 e o Festival de Monsanto 
 de 2008

 Quando participa em programas de televisão, o RFM  não tem oportunidade de 

fazer apresentações como nos palcos dos festivais; quase toda a sua representação está 

controlada pelo guião do programa. Contudo, sempre que tem oportunidade, a 

apresentadora do Rancho expõe alguns elementos mais significativos.709

 Os espetáculos na Festa do Castelo e no Festival de Monsanto, em 2008, 

permitiram observar como se processam as exibições públicas, sem os constrangimentos 

dos programas de televisão, mas sujeitas a outras contingências. A respeito da composição 

do RFM, já se referiu o número de elementos presentes em ambas as ocasiões: as 

diferenças mais visíveis foram o número de adufes (no festival estiveram o dobro) e a 

ausência de acordeão na Festa do Castelo. A disposição em palco obedece a uma matriz 

fácil de identificar: o acordeão fica ao centro, ladeado pelas adufeiras, o Galo de Prata, o 

pote e a figura da pastora ficam numa ponta, do lado oposto, coloca-se a apresentadora; as 

mulheres com as marafonas juntam-se às adufeiras; os restantes membros distribuem-se 

atrás destes elementos. Em relação à colocação em palco, um dos responsáveis pelo RFM 

advoga que, por razões práticas e musicais, deviam ficar sempre na mesma posição, 
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709  RTP1, Praça da Alegria, 30 agosto, 2004. Neste programa, a apresentadora do RFM refere a “figura” do 
pote, do Galo de Prata e da pastora.



embora isso nem sempre aconteça:

 Não quer dizer que seja sempre. O ideal seria sempre e eu farto-me de fazer força para que seja sempre, 
que é um hábito que se apanha, é um hábito que se apanha. Mas, às vezes, nos ensaios, estamos num sitio e 

nas atuações estamos noutro. Agora, as adufeiras normalmente estão no mesmo sitio. Porquê? Porque elas 
habituam-se a tocar com o som da vizinha do lado. O ouvido delas está a trabalhar muito.710

 E a respeito da colocação do acordeão, afirma o seguinte: “Que é para ser ouvido 

por elas todas. [...] Têm que se ouvir uns aos outros; e o acordeonista toca ... os baixos do 

acordeonista toca com o tom do adufe. Se a do adufe se engana, fica tudo estragado.”711

 No Festival de 2008, o desfile até ao palco foi realizado ao som da Marcelada; a 

bandeira  a liderar, depois, veio o Galo de Prata, a mulher com o pote, a pastora, os 

dançarinos, a mulher com a marafona e as adufeiras e, por fim, os homens.

 Neste tipo de eventos, o alinhamento dos números obedece a um padrão: o primeiro 

é uma marcha, depois uma série de danças; o penúltimo número é o Senhor da Serra e o 

último a Senhora do Almurtão. José Mendonça explica que o Senhor da Serra tem uma 

“boa dança” e é sempre a penúltima “por ser das mais bem apresentadas”; a Senhora do 

Almurtão é a última porque é religiosa e, geralmente, toda a gente a sabe cantar. No seu 

entendimento, as melhores canções devem ser realizadas no fim e estas são as “melhores 

de apresentação ao público”.712

 Aos defeitos já apontados por Amélia Fonseca ao RFM, esta monsantina acrescenta 

o descuido que existe nos trajes e sobretudo no modo como se apresentam ao público:

 Eles tinham que se apresentar com dignidade.  E ao irem para a apresentação  do Rancho e a dançar as 
músicas dos nossos antepassados tinham que se colocar nesse tempo. E portanto eu acho completamente 

horrível apresentarem-se na televisão de óculos escuros [...] a apresentarem o Rancho de óculos escuros,  [...] 
a pegarem no Galo de Prata com anéis desses dos chineses [...] com as unhas pintadas, os lábios, todas 

produzidas, os olhos pintados; isso não deveria de existir!713
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710 José Mendonça, entrevista, Monsanto, 29 março, 2009
711 Ibid.
712 Ibid.
713 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.



 Em ambas as festividades de 2008, o espectáculo foi apresentado pela mesma 

mulher do RFM. O guião da apresentação é muito simples e é constituído pelas palavras de 

boas-vindas, pela nomeação de cada canção, por uma secção mais longa para referência e 

desfile dos objectos simbólicos (e, no Festival, a figura da pastora) e por breves palavras de 

despedida, antes da Senhora do Almurtão. Na Festa do Castelo, a conjuntura da ausência 

do acordeão ditou, como já vimos, palavras apropriadas. Talvez por causa deste 

acontecimento, a menção pomposa dos objectos etnográficos e a sua exibição só aconteceu 

depois do terceiro número. A referência a cada um dos símbolos foi feita com as seguintes 

palavras:

 E como tal, estamos em maré de preservar, é sempre o nosso propósito preservar a tradição, não nos 

esquecemos jamais de trazer connosco o nosso troféu mais significativo, o Galo de Prata,  pelas mãos da 
noiva do século XVIII. Aí está então o Galo de Prata, ganho em 1938. 

 E tal como não podia deixar de ser também, trouxemos as tradicionais bonecas de trapos. Trouxemos as 
marafonas, que simbolizam então a deusa Maia, a deusa da fecundidade.

 E claro, neste dia, o mais propósito dos propósitos, trazemos o símbolo do castelo,  do cerco do castelo,  o 
pote caiado de branco e enfeitado com flores.714

 No Festival, depois da cantiga Sou da Beira (o primeiro número da atuação), 

ouviram-se as seguintes palavras: “Pois é e é assim que iniciamos a nossa atuação: a dizer 

e a afirmarmos que somos da Beira, que somos beirões e beirãs.”715  A apresentadora fez 

exibir então o troféu ganho há 70 anos. De seguida, recordou que o que justificou a vitória 

de Monsanto foi, em grande medida, as suas tradições, representadas no rancho pelo pote e 

pela marafona, e também pela figura da pastora. 

 As duas atuações aqui referidas foram sujeitas a amplificação sonora com fraca 

qualidade técnica. O resultado sonoro do espectáculo no Festival foi de pouca qualidade, 

acrescentada pelo som dos dois acordeões que tornavam as vozes pouco claras. Sem 
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714 Célia Dias, comunicação pública, Monsanto, 3 maio, 2008.
715 Célia Dias, comunicação pública, Monsanto, 10 maio, 2008.



esquecer o gosto que os membros do RFM nutrem pelo acordeão, não se pode deixar de 

concluir, ao comparar as duas exibições, que o seu papel na qualidade do desempenho do 

Rancho foi irrelevante. Os temores manifestados pela adufeira Adriana Azinheiro e pela 

apresentadora do RFM de que o espectáculo não fosse correr bem provavelmente não 

tinham fundamento. No entanto, como se pôde verificar no ensaio acima referido, 

independentemente das competências musicais do tocador, o acordeão é considerado um 

elemento imprescindível do RFM.
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CAPÍTULO VI

As Adufeiras de Monsanto
 

 O trajeto das Adufeiras de Monsanto tem uma marca inconfundível, que resulta dos 

objectivos assumidos pelo agrupamento e, sobretudo, das atividades mais visíveis que tem 

desenvolvido. Se bem que a sua história acabe por ser determinada, em grande parte, por 

fatores exógenos, o agrupamento foi estabelecendo uma política de ação própria. A 

referência é o folclore da aldeia de Monsanto, sublinhando-se uma ligação inquebrável 

com o passado, com a tradição, mas ao mesmo tempo há um conjunto de outras dimensões 

que se tornam fundamentais para o grupo, nomeadamente a ligação com a cultura musical 

urbana, a dependência de suportes de divulgação, a rejeição de determinados contextos de 

expressões do popular e a grande valorização dos espectáculos “lá fora”.

 Um grupo de adufeiras do RFM  e as Adufeiras de Monsanto podem ter um aspeto 

geral semelhante, mas, como veremos, no essencial, os dois agrupamentos representam 

dois mundos  muito diferentes; e assim se pode compreender a existência em paralelo do 

RFM  e das Adufeiras de Monsanto. A narrativa produzida por um grupo sobre o outro e 

também sobre si próprio revela impossibilidade de se aceitarem e ao mesmo tempo mostra 

que têm consciência de que o seu desaparecimento é inevitável.

1. O historial das Adufeiras de Monsanto: um grupo que nasce da tradição

 Os elementos do RFM que se pronunciaram sobre as Adufeiras de Monsanto 

colocam o nascimento deste agrupamento no ano de 1995, portanto, no mesmo ano em que 

o RFM se organizou depois da crise de 1990.716  Contudo, a história das AM feita na 
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716 José Mendonça, entrevista, Monsanto, 29 março, 2008; Adriana Azinheiro, entrevista, Monsanto, 28 abril,
2008; Célia Dias,  entrevista, Monfortinho (Idanha-a-Nova), 3 abril, 2008. Outros membros do RFM, em 
conversas informais, referiram o ano de 1995 como o ano da reativação do Rancho e do aparecimento das 
Adufeiras de Monsanto.



maioria dos textos publicados e nos discurso dos seus membros contém uma grande 

ambiguidade em torno da origem temporal do agrupamento, não só por causa da não 

inscrição de uma data precisa mas sobretudo por uma re-interpretação da história, fazendo 

com que as AM  tenham nascido antes do tempo, isto é, o agrupamento deriva do primeiro 

Rancho (o que nasceu na sequência do Concurso de 1938) e já havia tido existência no seio 

de outra entidade, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto. A questão à volta 

da origem das AM é extremamente significativa, porque, sendo uma narrativa que vem de 

dentro, propicia a compreensão de grande parte da sua práxis. O texto mais divulgado 

sobre o historial das AM, publicado nos folhetos dos CDs das AM e na página web do 

Rádio Clube de Monsanto, ilude a origem do grupo; começa com a sua classificação, 

sublinha a sua internacionalização, elenca os locais onde realizaram espectáculos e 

enumera os projectos em que o grupo participou.717  Por sua vez, no documento que 

acompanha uma gravação do espetáculo “Raízes rurais, paixões urbanas”, pode ler-se que 

as Adufeiras de Monsanto “são oriundas do Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Monsanto, fundado em 1938”.718 E num programa de televisão, uma das coordenadoras do 

grupo explicita: “Nós somos o grupo das Adufeiras, que somos oriundas do Rancho 

Folclórico de Monsanto, fundado em 1938, aquando do Concurso da Aldeia mais 

portuguesa.”719 

 Há ainda outros dois aspetos que se têm de considerar na abordagem da história das 

AM, porque dizem respeito ao seu perfil: a importância dada à “internacionalização” do 
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717  Adufeiras de Monsanto. Pons Musica BKL 012101-2, 2000, CD; Monsanto, Memória e Tradição. 
Adufeiras de Monsanto. IdealVoice, 2010, 2 CDs; http://www.radiomonsanto.pt/historial-das-adufeiras.php
718  “Adufeiras de Monsanto,” in Raízes rurais, Paixões urbana [brochura] (Porto: Teatro Nacional S. João, 
1999), 31. A explicação do espectáculo, feita por Salwa Castelo-Branco, começa assim: ““Raízes rurais, 
Paixões urbanas apresenta pela primeira vez no mesmo palco uma panóplia de expressões musicais, poéticas 
e coreográficas portuguesas, cruzando o rural e o urbano, o tradicional e o moderno. O espectáculo que se 
apresenta é um espaço dinâmico em que patrimónios tradicionais e práticas urbanas se representam, 
interagem e confluem.”
719 RTP, A outra face da lua, 3 novembro, 2000.



grupo e a necessidade de estabelecer uma ligação à esfera de práticas eruditas. Nos textos 

dos documentos acima citados, fala-se sempre da sua internacionalização por ocasião do 

XII Festival Internacional de Folclore da Jugoslávia, em Zagreb, no ano de 1977.720 Uma 

crónica na imprensa regional começa deste modo a história das AM: 

 Também em 1995, constituído por elementos oriundos do extinto Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Monsanto, é oficializado o Grupo “Adufeiras de Monsanto”, apadrinhado pela senhora Dr.ª Salwa Castelo 
Branco, Directora do Departamento de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, para participação 

num CD patrocinado pelo Institut International For Tradicional Music.721

 Não só é relevante a referência ao alegado patrocínio da etnomusicóloga como é 

significativa a informação de que o grupo participou no CD Musical Traditions of 

Portugal. A notícia da colaboração na “edição” deste CD, supostamente em 1995, é 

divulgada nos documentos atrás referidos. Note-se contudo que as gravações para o CD em 

causa foram realizadas em 1988 e a publicação do registo sonoro é de 1994.722 A confusão 

de informações tem que ver, em parte, com a necessidade de atribuir prestígio a um grupo 

que se formaliza em determinada altura: o agrupamento é novo, mas as mulheres que o 

constituem têm um passado ligado ao folclore da aldeia. Apesar de o grupo AM ser novo, 

as mulheres que o formam carregam na sua memória não só as tradições de Monsanto mas 

também a prática da sua representação.

 Segundo Amélia Fonseca, o início do grupo está ligado ao “projeto” Raízes Rurais, 

Paixões Urbanas, cujo espetáculo foi co-produzido pelo Teatro Nacional S. João (Porto) e 
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720 Enquanto no texto dos folhetos dos CDs e da página web da Rádio Clube de Monsanto é dito que as AM 
fizeram a sua internacionalização “integradas no Rancho Folclórico da Casa do Povo de Monsanto”, na 
publicação “Raízes rurais, Paixões urbanas” está omitida esta condição.
721 Raiano,  dezembro, 2005. Este artigo é da autoria do atual director executivo das AM, que também redigiu 
o texto dos CDs e da página web do Rádio Clube de Monsanto.
722  Os números musicais de Monsanto foram cantados por oito mulheres, duas das quais tocam também 
adufe. O livrinho do CD Musical Traditions of Portugal diz que as “cantadeiras integram o Rancho de 
Monsanto, [...] fundado em 1938 a fim de participar no concurso da ‘Aldeia mais Portuguesa’” (p. 65).  Como 
já se viu no capítulo I, em 1938, não houve a formalização de qualquer grupo para participar no Concurso do 
Galo de Prata. Ainda no mesmo livro, na parte dos agradecimentos, é mencionada a “Sra. D. Maria Amélia 
Martins Mendonça da Fonseca, Directora do Grupo de Monsanto”.



pela Cité de la Musique (Paris) e estreado em 1997. Foi-lhe endereçado um convite no 

sentido de organizar um conjunto de mulheres de Monsanto para participarem no 

espectáculo Raízes Rurais, Paixões Urbanas.723  A versão oficial diz: “Por indicação 

expressa da Madrinha do Grupo, a Etnomusicóloga, Dr.ª Salwa Castelo Branco, da 

Universidade Nova de Lisboa, integraram o elenco do espectáculo de Ricardo Pais [...].”724 

Amélia Fonseca pôs-se em contacto com pessoas que sabiam tocar e cantar e que “estavam 

dentro das tradições de Monsanto”. Como é evidente, não era possível contar com 

mulheres que participavam no RFM. Mas o novo grupo tinha, naturalmente, de derivar da 

comunidade monsantina: 

 Nós tivemos logo a preocupação de início ao escolher as pessoas que iriam fazer parte do grupo e eram 

pessoas que vinham já nestas andanças desde miúdas. Porque nós somos todas de Monsanto, aqui crescemos, 
aqui vivemos e fomos acompanhando sempre através da via oral, portanto, fomos acompanhando sempre 

tudo aquilo que havia de tradicional.725

 

 Começaram em 1996 a preparar a sua participação que demorou cerca de um ano, e 

a primeira atuação das Adufeiras de Monsanto foi no mencionado evento.726  Na sua 

primeira aparição pública, o grupo foi constituído por oito mulheres, três das quais tocaram 

adufe, uma transportou o pote e duas levaram marafonas.

 De 1997 até hoje, as AM fizeram parte de muitos espectáculos, de norte a sul de 

Portugal, e também em Espanha, na Alemanha (Expo 2000, Hannover) e Holanda. Com 

outros músicos e agrupamentos, participaram em diversos eventos, como por exemplo no 

espectáculo “Adufe” (Expo 98), no Festival Internacional das Mulheres, com Maria João e 

Mário Laginha (Hamburgo, 1999), no espectáculo “Parque Maior”, com a orquestra 

dirigida por José Marinho, em 1999 e no concerto com a Ronda dos Quatro Caminhos, em 
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723 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
724 Monsanto, Memória e Tradição. Adufeiras de Monsanto (brochura) IdealVoice, 2010, 2 CDs.
725 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
726 Ibid.



Redondo (2009). A sua marca aparece também em gravações de CDs promovidos por 

outros grupos: Chorinho Feliz de Maria João e Mário Laginha (2000); Sulitânea, da Ronda 

dos Quatro Caminhos (2007).727  Com bastante frequência, aparecem em programas de 

televisão, realizados no exterior e em estúdio.

 Em 2000, as AM gravaram 15 números do seu repertório, que seriam compilados 

num CD cuja capa do folheto tem algumas informações importantes. São apontados três 

conceitos fundamentais concernentes à intervenção do grupo, os “Trajes, cantares, 

tocares”; e pode ler-se ainda: “Cultura tradicional de Monsanto, ‘Aldeia mais portuguesa’; 

A autenticidade da Beira Baixa nos sons dos adufes.”728 Em 2010, no âmbito do “Projecto 

Etno Musical, Monsanto Memória e Tradição”, são editados dois CDs que integram 

algumas das cantigas do CD gravado há uma década, mas que contêm sobretudo novos 

números (cantigas de amor, jogos, romances e cantigas religiosas). É muito significativa a 

inclusão de alguns números recriados (orquestra de José Marinho, e Ronda dos Quatro 

Caminhos), de duas versões da cantiga “Monsanto, Deus te proteja” de Vicente do 

Nascimento, da Canção Saudação a Monsanto, cantada por Maria Manuela Alves, que 

interpreta também a Canção da Liga dos Amigos da RCM, e do “teatro radiofónico” 

intitulado Cerco ao Castelo de Monsanto, escrito por Odeie de Saint Maurice. No dizer do 

coordenador do projeto, esta coletânea corresponde a “37 temas da Etnografia 

Monsantina”.729 O folheto do CD duplo, através de imagens e dizeres, aponta os objectivos 

do grupo, fala da sua história, e remete para o universo da memória e da tradição, 
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727 Uma lista exaustiva das terras por onde as AM têm passado, da sua contribuição em diversos espectáculos 
com outros grupos e da sua participação em gravações encontra-se no folheto do CD duplo Monsanto, 
Memória e Tradição.  Adufeiras de Monsanto, IdealVoice, 2010, 2 CDs. A mesma informação pode ver-se em 
http://www.radiomonsanto.pt/historial-das-adufeiras.php.
728  A propósito deste CD, no texto publicado na Rádio Clube de Monsanto (http://www.radiomonsanto.pt/
historial-das-adufeiras.php), lê-se: “Editaram, em Janeiro de 2001, em estúdio Alemão, um CD com 15 temas 
do Cancioneiro Monsantino.” Repare-se na referência ao estúdio alemão, que não parece fortuita: há 
certamente a intenção de ampliar o prestígio da gravação. 
729  Texto publicado no sítio web da Rádio Clube de Monsanto (http://www.radiomonsanto.pt/historial-das-
adufeiras.php).
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mostrando pormenores do trajar, ilustrando o lançamento do pote, apresentando uma 

fotografia do “Rancho Folclórico de Monsanto, no Castelo, na década de 40” e 

mencionando uma figura inevitável, Maria da Graça Martins, mãe de Amélia Fonseca, 

considerada “uma referência no tocar do Adufe”.

2. A missão das Adufeiras de Monsanto

 Nos documentos oficiais já mencionados, o tipo de grupo e os seus objectivos são 

resumidos da seguinte maneira:

 As Adufeiras de Monsanto – “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal” – são um grupo de raízes populares, 
que têm por objectivo preservar e divulgar o riquíssimo património tradicional de Monsanto, através dos seus 

trajes, cantares e tocares do típico Adufe, instrumento de origem Árabe.730

 Cerca de nove anos depois do aparecimento das Adufeiras de Monsanto, o seu 

diretor executivo falava do seguinte modo a propósito do objetivo que tinha estado na base 

da formação daquele agrupamento: “Efectivamente o grupo sempre procurou acautelar 

todo o potencial etnográfico e folclórico de Monsanto, como também defender o seu 

riquíssimo cancioneiro popular, esforçando-se pela sua preservação e divulgação, no país e 

no estrangeiro.”731  E a tradição oral, que foi sendo passada de geração em geração, era o 

objeto de trabalho das AM:

 As Adufeiras, enquanto grupo cultural de preservação tradicional,  têm vindo a registar essas memórias, e 

a passá-las com a fidelidade possível à representação pública, memórias que assentam nas cantigas e nas 

melodias de características únicas e no singular toque do Adufe.732

 Quando se escutam e observam as Adufeiras de Monsanto, não são só os sons das 

melodias e dos adufes que captam a atenção, mas também os trajes, os gestos, o pote e as 
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730  Adufeiras de Monsanto. Pons Musica BKL 012101-2, 2000, CD; Monsanto, Memória e Tradição. 
Adufeiras de Monsanto.  IdealVoice, 2010,  2 CDs; Rádio Clube de Monsanto (http://www.radiomonsanto.pt/
historial-das-adufeiras.php).
731 Jornal Folclore, dezembro, 2004.
732 Ibid.
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marafonas. Como vimos anteriormente, o pote florido e as marafonas fazem parte do RFM. 

As Adufeiras de Monsanto também integram estes objectos, porque eles contêm uma 

grande carga simbólica. Dada a sua importância, seria difícil conceber o grupo sem estes 

objectos: “Porque são as coisas mais antigas da tradição. Porque costumamos a cantar a 

Santa Cruz, a Santa Cruz tem que ter o pote, as marafonas são figuras etnográficas.”733 Nos 

espetáculos, as AM, sempre que têm oportunidade, fazem a encenação do lançamento do 

pote, havendo assim a encenação de uma encenação — esta a da Festa do Castelo, no dia 3 

de maio. Em 2008, no dia 3 de maio, as AM participaram num espetáculo organizado pela 

Ronda dos Quatro Caminhos,  em Lisboa; e tendo em conta a data, pretendiam fazer a 

simulação do lançamento do pote, só não acontecendo porque os organizadores não 

aceitaram.

 Desde o seu início, as AM  entenderam que a preservação e divulgação de muitas 

práticas populares teriam de ser precedidas de recolhas, numa cruzada de ida “às 

origens”.734 Era bem claro o propósito do grupo a respeito da tarefa de coligir e preservar: 

 As Adufeiras de Monsanto preocupam-se muito com isso: na recuperação dos trajes autênticos, portanto, 
nós temos o cuidado de fazer os trajes com as mesmas cores, os mesmos bordados, o material, tanto quanto 

possível, o material que era usado antigamente. Estamos a preservar as canções de rimance, porque 
Monsanto é muito rico em canções de rimance, em lendas, nos usos, nos costumes, estamos a fazer uma 

recolha muito grande. Vamos ver se conseguimos preservar toda essa riqueza.735

 Por altura da gravação do primeiro CD (2000), Amélia Fonseca esclarece que 

algumas composições do folclore musical não poderão ser recuperadas e outras oferecerão 

dificuldades para a sua reconstituição. A este propósito, fala das Janeiras a quatro vozes 

apresentadas no Concurso do Galo, que foram cantadas por sua mãe; tendo-as aprendido 
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733 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
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com ela, estão salvaguardadas, e vão ser cantadas novamente embora não seja a quatro 

partes.736

 Como vimos no capítulo precedente, a respeito do repertório do RFM, Amélia 

Fonseca não vê com bons olhos a omnipresença do acordeão e critica vivamente a 

invenção de coreografias e a importação de danças de outras terras. Para aquela 

monsantina, se o RFM apostasse na autenticidade e na apresentação das tradições de 

Monsanto, a sua existência não era incompatível com as Adufeiras de Monsanto: “Aquilo 

que nós apresentamos não tem nada a ver com o que o Rancho apresenta. Coisas 

diferentes: podia muito bem existir os dois!”737  Já em 2004, a coordenadora das AM 

mostra-se indignada com as adulterações a que o folclore de Monsanto estava sujeito e 

revela preocupação com a invenção de “situações que nunca existiram”. Assume 

claramente que o seu grupo é o guardião das tradições monsantinas. Eis as suas palavras 

sobre esta matéria:

 [...] São as Adufeiras quem na realidade preservam as raízes populares de Monsanto.  Há tradições que 
continuam vivas, mas algumas pessoas e organizações estão a deturpá-las, o que me entristece. Estão a 

inventar situações que nunca existiram, o que considero seja grave. É isso que nos leva a intensificar o nosso 
trabalho de recolhas e a fazer o registo do riquíssimo património cultural de Monsanto. Decerto que um dia, 

quem de direito, virá a entender a razão que nos assiste. Tudo o que as Adufeiras estão a fazer cinge-se a um 
trabalho muito sério, respeitando a autenticidade e é rebuscado nas raízes tradicionais, completamente isento 

de fantasias. Todas as pessoas que participam o projecto das Adufeiras viveram os costumes dos seus 
antepassados.738

 Nos meios de comunicação social, sobretudo na televisão, em determinadas 

ocasiões, o grupo das AM foi confundido com o RFM, isto é, não havia consciência de que 

se tratavam de dois agrupamentos distintos. Esta situação não agradava, por diversas 

razões, às AM. Em 2000, num programa de televisão em que o apresentador estava 
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736 Reconquista, 12 junho, 2000.
737 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
738 Jornal Folclore, dezembro, 2004.



desorientado sobre a identidade do grupo, Amélia Fonseca acabou por dizer: “Nós não 

temos nada a ver com o Rancho; portanto, somos um grupo de raízes populares oriundas 

do Rancho, mas que não temos nada a ver presentemente com o Rancho. Portanto, este 

grupo foi criado para divulgar a tradição de Monsanto...”739

 Nos primeiros tempos de existência das AM, parecia que estava garantida a longo 

prazo a continuidade do grupo, porque as mulheres promoviam o ingresso de algumas 

raparigas, que seriam as suas “continuadoras” e a quem tinham de passar tudo o que 

sabiam e transmitir a sua determinação para que continuassem.740  Pouco mais de uma 

década depois, o cenário descrito pelas duas adufeiras que coordenam o grupo é bem 

diferente: já não têm raparigas a quem transmitir as suas práticas. De facto, esta é a maior 

dificuldade que o grupo enfrenta já que a média de idade das AM é superior a 60 anos. Na 

parte antiga da freguesia não há crianças e dos arrabaldes torna-se mais difícil captar gente 

nova: os que poderiam participar estudam fora e não é fácil virem aos ensaios. Em 2006, 

Laura Pedro experimentou ensinar o adufe nas escolas primárias, mas chegou à conclusão 

de que, apesar do interesse manifestado pelas crianças, os apelos do mundo contemporâneo 

para uma miríade de atividades acaba por concorrer fortemente para o desinteresse pelas 

tradições. Laura Pedro resume com as seguintes palavras a percepção que têm em relação 

ao futuro do grupo: “É muito complicado! Não temos a quem passar o testemunho.”741 

Embora não possam prever o futuro, as palavras das duas adufeiras sobre este assunto e a 

emoção que exteriorizam evidenciam que têm poucas expetativas sobre a existência do 

grupo a curto prazo. As seguintes palavras demonstram o pressentimento e a aceitação da 

impossibilidade de existência futura: “Bem gostaríamos que houvesse continuidade!”742 
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741 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
742 Ibid.



3. Aspetos da prática performativa das Adufeiras de Monsanto

 As monsantinas que participam no grupo AM enfatizam que “viveram os costumes 

dos seus antepassados”, e é a representação das tradições que levam para os palcos dos 

espectáculos.  A situação de Amélia Fonseca é particularmente interessante, não só porque 

identifica sua mãe como um modelo que deve seguir mas também porque acaba por 

colocar esse exemplo ao serviço do grupo. O seu testemunho público é dado da seguinte 

maneira: “No meu caso concreto, a minha mãe sempre foi uma acérrima defensora das 

tradições, pelo que tudo o que faço no projecto que assumi, será como uma homenagem à 

memória de minha mãe, e não abdico desse princípio.”743 A propósito da missão do grupo, 

Amélia Fonseca deixa bem claro o seu entendimento sobre a “tradição” que procuram 

manter; a sua mãe é o elo de ligação com a tradição, é o exemplo que a memória permite 

seguir: 

 O principal objetivo é não deixar morrer, portanto, as tradições de Monsanto. E não deixar morrer, pelo 

menos, a tradição que nós consideramos que estamos a mantê-la o mais fiel que sabemos e que podemos; 
sem adulterações daquilo que nos é permitido ainda ter no ouvido daquilo que foi. Porque cada pessoa, e até 

nós, provavelmente, vai adulterando um pouco, não é? E estamos a seguir a tradição e aquilo que eu me 
lembre, não quer dizer que seja o melhor ou autêntico, é aquilo que eu me lembre da minha mãe (porque na 

altura da minha mãe, havia outras pessoas que possivelmente cantavam de maneira diferente,  até melhor 
ou...), mas tentamos, e portanto, estamos a tentar,  como ponto de referência aquilo que eu aprendi quando era 

miúda e trazer-lo e reproduzi-lo o melhor que podemos e sabemos agora.744

                                                                
 No que concerne à música, a busca de exemplares que já não são cantados tem sido 

difícil porque as pessoas mais velhas, que supostamente ainda teriam na memória esses 

números perdidos, já os esqueceram. Acabaram por concluir, como refere Laura Pedro, que 

a pessoa com mais conhecimentos para a reabilitação de muito património é Amélia 

Fonseca, “porque se lembra perfeitamente da mãe, através da mãe; a mãe, todos os dias, 
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cantava, não é? E a mãe cantava muito bem e ela canta muito bem, tem muito bom ouvido 

e então apanhava [...]”.745  O CD duplo editado em 2010 contém algumas canções 

recuperadas, “daquelas que já estão esquecidas, daquelas que já ninguém canta”, como se 

referia a elas Laura Pedro em 2008.746

 Os ensaios das AM são ajustados de acordo com as atuações para que são 

convidadas ou para ficarem aptas para uma gravação. Num ensaio destinado a preparar a 

participação num evento, as AM começaram por decidir qual o alinhamento dos seus 

números, de acordo com critérios próprios e indicações fornecidas pela organização do 

espectáculo.747  Escolheram as canções, calcularam o número de estrofes que poderiam 

cantar em cada cantiga, cantaram uma vez para contarem o tempo global; depois, fizeram 

os cortes necessários para atender à duração da sua atuação. Em seguida, voltaram a cantar 

cada um dos números, atendendo a alguns aspetos interpretativos que não tinham agradado 

à ensaiadora. Neste ensaio, Amélia Fonseca chamou a atenção para importância de 

começarem e terminarem correctamente cada um dos números e ensaiou a pronúncia de 

alguns vocábulos e sílabas. 

 No fim do ensaio, acabou por vir à discussão a relevância de se saber tocar para se 

poder começar a cantar - dando a entrada para os outros membros do grupo. Esta questão é 

pertinente já que nem todas as mulheres do grupo sabem tocar adufe. Para as AM, este 

assunto é colocado da seguinte maneira: só pode começar quem sabe e toca adufe, porque 

quem não toca, se experimentar começar, “começa onde calha”. O interesse de algumas 

adufeiras por este assunto levou-as a fazer algumas experiências para tentarem comprovar 

a sua intuição e prática. Amélia Fonseca começou uma cantiga somente com o toque de 
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745 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
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747  As informações apontadas foram recolhidas durante um ensaio (17 de julho de 2009) para preparar um 
espectáculo só com as AM. De acordo com Amélia Fonseca, os ensaios para preparar uma atuação deste 
género têm sempre esta configuração.



Laura Pedro e começou no tempo correto; de seguida, procurou começar no tempo errado, 

segundo a sua percepção dos tempos fortes e fracos da percussão do adufe. Concluiu-se 

facilmente que Amélia Fonseca não era capaz de iniciar a cantiga no tempo errado, 

justificando a sua sensibilidade deste modo: “Não sou capaz de começar no sítio onde não 

é.”748  Estas adufeiras têm uma explicação simples para o facto de uma tocadora começar 

correctamente uma canção mesmo que não esteja a tocar: está a tocar mentalmente.

 Como já vimos anteriormente, algumas mulheres de Monsanto exteriorizam uma 

ligação afectiva com o adufe. Amélia Fonseca fala do adufe sem nunca esconder a paixão 

que nutre por este instrumento. A qualidade do seu desempenho depende da relação que em 

determinado momento estabelece com o instrumento. Tem de ter disponibilidade para se 

relacionar com o que toca e canta: “O toque nem me sai sempre da mesma maneira, 

embora toque sempre da mesma maneira, mas também depende do meu estado de espírito 

[...].”749 

 Vejamos ainda alguns aspetos técnicos ligados à execução do adufe e a sua 

repercussão no desempenho levado a cabo pelas AM. No capítulo III, foram apontadas as 

opiniões de Amélia Fonseca e Laura Pedro sobre algumas facetas da execução do 

instrumento, nomeadamente a dificuldade de tocar com a mão esquerda. Estas adufeiras 

têm consciência de que mesmo no seu grupo não existe uniformidade neste particular: 

“Somos quatro a tocar e cada uma toca de sua maneira, a mão esquerda.”750  Amélia 

Fonseca, para ilustrar a complexidade envolvida no toque do adufe, explica que faz par 

com Laura Pedro, complementando-se, e toca dobrado no toque de passo e singelo no 

toque de roda; para tocar dobrado neste último toque, teria de se concentrar nesse 

elemento, o que seria difícil, pois tem de cantar, tocar e dar as entradas. Laura Pedro 
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justifica o facto de ser mais fácil tocar simples com a experiência de cada uma antes da 

formação do grupo: todas tocavam singelo, porque era assim que tinham aprendido e era 

aquela a sua prática. Na altura da organização das AM, ao analisarem o toque de uma 

monsantina mais velha, repararam que ela tocava “de outra maneira”, isto é, tocava 

dobrado; e então aprenderam com ela, porque entenderam que tocava “melhor”. Mas 

somente Amélia Fonseca e Laura Pedro foram capazes de aprender o novo toque, que 

nunca antes haviam experimentado.751

 Segundo as duas adufeiras atrás citadas, há um elemento de cariz estético que não 

podem manter nas suas interpretações: não podem cantar “nos tons de antigamente”. A 

noção que têm é que antigamente se cantava num registo mais agudo. Amélia Fonseca 

reforça a sua convicção cantando um excerto da canção Velhinha uma quinta acima da 

transcrição apresentada anteriormente; era este o tom de sua mãe, que ainda tem na 

memória.752 Estas adufeiras entendem que as monsantinas que escutaram há muitos anos a 

cantar em registos mais agudos do que atualmente o faziam porque tinham facilidade, pois 

passavam os dias a cantar. Hoje canta-se pouco e não é possível o grupo interpretar as 

cantigas no “tom de antigamente”, sendo necessário encontrar para cada canção um tom 

adequado a todo o grupo. Amélia Fonseca gostaria, como em relação a outras 

manifestações da tradição, de representar a sonoridade do passado também nesta 

dimensão; e expressa essa vontade com emoção:” [...] eu tenho cá e sinto pena de não ser 

capaz.” No entanto, não há aqui uma leitura da prática antiga à luz de uma conceção 

estética própria, há simplesmente uma nostalgia, um desejo de fazer “tal qual como elas 

faziam”.753
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 No que diz respeito ao andamento dado às cantigas, não é fácil entender a posição 

das AM, provavelmente porque convocam para a formação de um juízo estético elementos 

diversos.754  Para Amélia Fonseca, a escolha dos andamentos de muitas cantigas é feita 

também a partir da memória, porque, como ela refere, “há músicas que eu tenho a minha 

mãe nos ouvidos!” Quando comparam o modo como se cantava no passado com a prática 

atual, enfatizam que os andamentos eram mais “arrastados”. Mas como entender as 

palavras de Laura Pedro que caracteriza a prática antiga dizendo que era “tudo muito 

arrastado”, chegando a dizer que “era arrastado demais”?755  Amélia Fonseca procura 

explicar algumas das propriedades que reconhece no cantar de antigamente e que se foram 

perdendo:

 Há uma falha grande no cantar de agora, pró de antigamente, há uma falta, porque antigamente, cantavam 

e não despachavam. No intervalo da letra havia umas voltinhas que eram dadas, que lhas foram tirando e 
quase não existem. E essas voltinhas tornava a música melodiosa, ligava e não dava para despachar.756

 As “voltinhas” de que fala esta adufeira são ornamentos melódicos mais ou menos 

pronunciados que introduz em determinados sons de uma melodia. Amélia Fonseca 

procura manter este procedimento interpretativo, ainda que numa dimensão mais reduzida 

da que era feita no passado. Tem consciência de que no canto em grupo é difícil realizar as 

“voltinhas”, porque se perde a sincronia. Um outro aspeto da interpretação onde reconhece 

que se falha é no final de um verso ou estrofe: esta adufeira fala da necessidade de se 

prolongarem correctamente os finais de versos ou estrofes. Como já se viu, no que 

concerne aos andamentos (na acepção clássica do termo), não há diferenças substantivas 

entre as performances do RFM e das Adufeiras de Monsanto. Apontou-se então que os 
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interlúdios mais longos realizados pelas AM podiam criar a perceção de que os 

andamentos eram diferentes. É plausível que as “voltinhas” e as suspensões mais longas 

em determinadas sílabas de que fala Amélia Fonseca contribuam também para a sensação 

de que os andamentos das AM estejam mais em conformidade com o cantar tradicional.

 Em 2008, as AM  contavam habitualmente com seis membros: três ou quatro 

mulheres tocavam adufe, uma transportava o pote e uma ou duas levavam marafonas. A 

disposição no palco  dos diversos elementos obedece a alguns critérios internos: os adufes 

ficam sempre à frente, com Amélia Fonseca no extremo esquerdo e ao seu lado Laura 

Pedro; as outras mulheres colocam-se atrás das adufeiras ou, no seguimento, à sua direita; 

a mulher do pote e as marafonas podem ocupar diferentes lugares.757  Na configuração 

global pesam fatores de ordem visual, pois pretendem que o grupo fique “harmonioso” 

para quem as vê. Mas são as questões musicais as mais importantes na determinação da 

colocação em palco: gostam de ficar em meia-lua, porque deste modo cada uma pode ver 

melhor as outras e sobretudo a coordenadora do grupo, facilitando o início da 

interpretação. A disposição tem em conta também a voz de cada uma, porque um membro 

deve ser o “suporte” do que está ao lado; como cada mulher tem a sua voz própria, 

mormente no que respeita ao timbre, a disposição tem em conta este factor.758

 As Adufeiras de Monsanto são extremamente briosas com o seu desempenho em 

palco, preparando-se atempadamente: são muito cuidadosas com os trajes e com o estado 

dos adufes.   Como coordenadora, Amélia Fonseca transmite a importância de estarem 

concentradas na atuação que vão realizar e faz sempre algumas recomendações: todas 

devem prestar “atenção aos começos, atenção aos finais e ao tom”, não se devendo 

preocupar com o público.759  No início de uma canção, não podem começar todas ao 
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mesmo tempo, não só porque a disposição do grupo o não permite mas sobretudo porque é 

necessário escutar o tom da canção. Este é dado pela coordenadora, na qual a atenção está 

colocada. A este respeito diz Laura Pedro: “Estamos com o olho na mestra e vemos, 

apercebemo-nos quando ela vai começar e então começamos com ela.”760 Amélia Fonseca 

assume claramente que a representação que protagonizam não se compadece com a 

espontaneidade do cantar de “antigamente”; a tradição levada ao palco implica a criação de 

uma harmonia visual e sonora: “Nós tentamos, embora apresentando aquilo que 

aprendemos, preocupamo-nos apresentá-lo com dignidade, com uma certa dignidade. E 

não é uma começar e outra acabar [...] Tentamos harmonizar, portanto, o grupo, e que 

aquilo saia o melhor que nós podemos e sabemos.”761

 As AM autodenominam-se como um “grupo de raízes populares, onde o 

tradicional-genuíno está implícito no seu trabalho”.762  Os espaços de representação das 

AM  são inconciliáveis com os do RFM, não só por causa das querelas institucionais mas 

também porque o RFM  representa uma espécie de esfera profana do folclore. Como vimos 

no capítulo III, espectáculos como “A toque do adufe” e “Há volta” são lugares naturais de 

atuação para RFM  mas simbolizam acontecimentos onde as AM jamais poderiam 

participar. Em relação à integração de pessoas com adufes no programa “Há volta”, Amélia 

Fonseca tece comentários depreciativos, pois está em causa o legado dos antepassados: “E 

portanto, eu não encaro a cultura que me deixaram os meus pais e os meus avós desse 

modo. Eu encaro de uma maneira mais profunda e autêntica e de uma maneira séria. 

Aquilo que eu não vi, ali! Porque não basta pegar no adufe e estar lá.”763
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760 Laura Pedro, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
761 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
762 Jornal Folclore, dezembro, 2004.
763 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 9 agosto, 2009.



4. “Nós somos sempre nós”: entre a tradição e a inovação

 O início das Adufeiras de Monsanto está intrinsecamente ligado à realização do 

espectáculo Raízes Rurais, Paixões Urbanas que colocou em palco diversas áreas 

expressivas (as músicas tradicionais, o Jazz e o fado). A participação num projeto desta 

grandeza marcou o código genético do grupo de Monsanto: as Adufeiras de Monsanto 

representaram uma parte da música tradicional portuguesa e fizeram parte de um 

espectáculo construído por pessoas com reputação nas esferas da encenação, da música e 

da etnomusicologia. Por outro lado, Raízes Rurais, Paixões Urbanas foi apresentado 

inúmeras vezes, transmitido e gravado pela televisão.764

 O espectáculo começa com as Adufeiras de Monsanto: cantam a Encomendação 

das Almas e os Martírios. Pouco depois, acompanhadas pela flauta pastoril do Grupo 

Instrumental de Constantim (Miranda do Douro), as AM cantam a Senhora do Almurtão. 

Do seu repertório, as AM fazem ainda escutar os Heus e a Divina Santa Cruz. Participam 

no último número do espectáculo, emprestando a sonoridade dos adufes às Várias Danças 

de Maria João e Mário Laginha.765

 Como vimos no capítulo III, as Adufeiras de Monsanto participaram no espectáculo 

“Adufe”, que foi concebido por José Salgueiro para a Expo 98. Num texto escrito para a 

página web do grupo ADUF, que surgiu em 2008, pode ainda ler-se sobre a conceção do 

espectáculo para a Expo 98:

 Na concepção do espectáculo original esteve a procura de ligações entre o passado e o presente, a 

utilização popular e tradicional deste instrumento e as suas abordagens mais contemporâneas. Procurava-se 
estabelecer pontes intemporais,  encontrando ligações e contrastes sonoros. O moderno e o que ainda 

sobrevive da cultura portuguesa no seu estado mais puro conviveram no mesmo palco,  numa simbiose 
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764 Estreou em 1997, no Porto e em Paris; em 1999, voltou ao Teatro Nacional S. João, no Porto (19 a 23 de 
janeiro), e foi levado ao Teatro Viriato em Viseu (29 a 31 de janeiro).
765 SIC, Raízes Rurais, Paixões Urbanas, 1997.



musical entre José Salgueiro (munido de uns adufes redimensionados e com sonoridades totalmente distintas 
das tradicionais) e um grupo de Adufeiras da Aldeia de Monsanto.766

 É certo que os “adufões” de José Salgueiro terão chamado a si grande 

consideração, não só pelo seu espectacular tamanho mas também pelo modo como foram 

percutidos. Contudo, a presença das Adufeiras de Monsanto no espetáculo foi relevante, 

essencialmente por duas razões: porque estiveram em palco cerca de 30 minutos (43% do 

tempo do espectáculo) e por causa do alinhamento dos números do concerto. As AM, 

constituídas por nove elementos (com cinco adufes), entraram em palco decorridos quase 

doze minutos depois do início e interpretaram duas canções, Arvoredo e Velhinha. Pouco 

mais de onze minutos depois, voltaram, agora também com duas marafonas, e 

interpretaram Marcelada e Lá cima ao castelo; e terminaram esta intervenção com a 

cantiga da Azeitona, acompanhadas pela trompa tibetana. Cerca de dez minutos mais tarde, 

executaram as canções Eras tão bonita e Senhora do Almurtão, sendo acompanhadas pelas 

percussões dos “adufões” e também por três dos músicos a tocar adufe. A Senhora do 

Almurtão é repetida a rematar o espectáculo. Na execução destas duas cantigas, os 

intérpretes ficaram em áreas bem distintas do palco: em primeiro plano, ao centro do palco, 

colocaram-se as AM; ao fundo do palco, permaneceram os “adufões”; do lado direito, 

ficaram os homens a tocar adufe, numa condição mais discreta, embora à mesma altura dos 

outros homens.

 O aumento de percussões nas últimas cantigas das AM  permitiu, segundo um 

jornalista, ampliar o “poder de invocação colectiva das canções”, não sendo esses novos 

sons um elemento acessório: “Longe de artifícios, as percussões acrescentadas apenas 

criavam um maior impacte rítmico, aumentando o poder de invocação colectiva das 
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canções, em que a música se expandia com a intensidade de fortes batidas cardíacas.”767 E 

que significados nascem da fusão da tromba tibetana com as vozes das AM  na cantiga da 

Azeitona? Em que medida o elemento da identidade deve ser trazido à discussão? Num 

periódico que cobriu o evento, pode ler-se: “José Salgueiro recuperou a música tradicional 

para uma dimensão contemporânea, sem lhe adulterar qualquer traço de identidade.”768 A 

utilização das mulheres de Monsanto neste espectáculo era absolutamente necessária, 

porque só elas poderiam garantir a “autenticidade”. De facto, se a inclusão dos quatro 

grandes membranofones teve como intenção a valorização do instrumento (adufe), isso só 

se tornou  verdadeiramente possível pela presença das Adufeiras de Monsanto. 

 Uma outra questão tem que ver com a versatilidade do grupo de Monsanto: de que 

modo tornam compatível a sua missão de preservação das tradições monsantinas com a 

participação em espectáculos deste género? Esta dúvida é colocada nos seguintes termos 

por José Salgueiro, director artístico do espetáculo:

 As Adufeiras de Monsanto “não admitem qualquer alteração conceptual ou estrutural” nas suas tradições, 

facto que não deixa de ser curioso quando, no espectáculo de logo à noite, os seus adufes se vão “misturar ao 
repertório contemporâneo que se pretende criar em palco”, refere José Salgueiro.769

 Em 2000, as Adufeiras de Monsanto participaram no programa musical “Parque 

Maior”, produzido para a RTP.770 O grupo monsantino apresentou três cantigas: Margaça, 

Lá cima ao castelo e Senhora do Almurtão. Para as duas últimas cantigas, o maestro José 

Marinho fez um arranjo para juntar as AM com a orquestra residente da qual era o 
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767 Público, 16 agosto, 1998.
768 Público, 18 agosto, 1998.
769 Jornal da Expo 98, 16 agosto, 1998.
770 As AM participaram no episódio 2, em 10 de fevereiro de 2000. O programa Parque Maior é da autoria de 
José Marinho; contava com uma orquestra residente de 34 músicos e pretendia divulgar diferentes géneros de 
música em língua portuguesa.



maestro.771 A propósito da classificação das AM como um “grupo de raiz folclórica” e no 

contexto de uma certa divagação à volta do termo folclore, o diretor executivo das AM 

esclarece qual a relação do grupo com os outros componentes de um espectáculo musical; 

havendo uma nítida necessidade de explicar que a participação das AM  num espectáculo 

misto não retira qualquer dignidade à música folclórica e até a valoriza através de uma 

transfiguração do espetáculo em causa:

 Pensamos que temos valorizado a música folclórica, e nunca escondemos que a cantamos e tocamos, e 
sempre que o grupo se integra num espectáculo musical, não são as Adufeiras que se subordinam à orquestra 

ou estrutura musical do espectáculo,  mas será o maestro e os seus tocadores que subordinam ao cantar  e ao 
tocar das Adufeiras. Julgamos que desta forma estamos a dignificar a nossa música folclórica, na medida em 

que somos nós que estamos a “comandar” o espectáculo, emprestando outra roupagem e outra dimensão ao 
próprio espectáculo.772

 Nas versões de José Marinho pode apreender-se o grau de liberdade interpretativa 

das Adufeiras de Monsanto no seio de uma estrutura global predeterminada. Em Lá cima 

ao castelo, os interlúdios entre o refrão da segunda estrofe e a terceira estrofe têm a mesma 

duração quer na orquestra quer nas percussões dos adufes. Mas, por exemplo, enquanto o 

primeiro interlúdio tem a duração que as AM  lhe quiseram dar, porque é exclusivamente 

feito com os adufes, o último interlúdio é realizado também pela orquestra, antecedendo a 

repetição do refrão, e neste caso, a duração foi determinada pelo maestro, que tem de dar a 

entrada ao canto do refrão. A finalização, com uma pequena codetta de cinco tempos, 

também fere a liberdade habitual com que as Adufeiras terminam as suas cantigas, 

obrigando-as também a acabar em simultâneo com a orquestra. O  arranjo da Senhora do 

Almurtão começa com uma introdução da orquestra e três cantores que cantam o refrão. 
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771  Estes dois números foram incluídos no primeiro CD Monsanto, Memória e Tradição. Adufeiras de 
Monsanto, IdealVoice, 2010, 2 CDs. No CD A orquestra com vida, Nova Harmonia, editado em 2011 pela 
Vidisco, foram inseridas a Senhora do Almortão e Lá cima ao castelo, numa versão mais curta.
772 Jornal Folclore, dezembro, 2004.



Depois, as AM começam efectivamente a cantiga, num andamento mais acelerado.773 Nos 

interlúdios entre as estrofes, a orquestra toca sempre o mesmo tema; as AM  executam o 

adufe durante oito tempos nos dois primeiros interlúdios e no último demoram doze 

tempos. 

 A participação das AM  em concertos com outros músicos e grupos permitem-lhes 

ter plena consciência da maior ou menor dificuldade que os diretores musicais têm em 

montar um espectáculo por causa da sua maneira de fazer música. A este respeito, Amélia 

Fonseca sublinha a questão dos “tempos”, afirmando: “Porque quando estamos a cantar em 

conjunto nós não temos tempos [...].”774  Tanto Laura Pedro como Amélia Fonseca 

recordam a dificuldade que José Marinho teve para ensaiar o espectáculo do Parque 

Maior: os músicos da orquestra estavam “atrapalhados”, mas o maestro dava as indicações.

 A vida das AM ficou marcada também por terem feito parte de um trabalho 

coordenado pelo grupo Ronda dos Quatro Caminhos.775  No âmbito do projecto “3 

Culturas”, a que já se aludiu no capítulo III, as AM estiveram envolvidas na realização de 

três espetáculos e na gravação do CD Sulitânea.776 Os músicos da Ronda fizeram versões 

da cantiga Debaixo da Laranjeira e dos rimances Condessa D’Aridão e D. Silvana. Por 

causa da grande extensão deste último romance, um dos elementos da Ronda fez uma 

versão mais curta, procurando manter, mesmo assim, o sentido da história contada. Esta 

“versão pequena” passou também a fazer parte das possibilidades de execução do romance 

em causa por parte das AM. No ensaio das AM a que já se aludiu, este romance foi 
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773 A introdução foi feita com  = 92 e as AM começaram com  = 114.
774 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
775  http://www.rondadosquatrocaminhos.pt/.  A Ronda dos Quatro Caminhos é um grupo de recriação que 
surgiu em 1983 e é “formado por músicos que vinham há já alguns anos dedicando a sua atenção à cultura 
popular, aos instrumentos e à música tradicionalportuguesa”.  É constituído por seis homens, que cantam e 
tocam guitarra, bandolim, acordeão, piano, baixo e bateria.
776  Sulitânea. Ronda dos Quatro Caminhos. OCA 023, 2007,  CD. Os parceiros da Ronda dos Quatro 
Caminhos foram as Adufeiras de Monsanto, o Grupo Coral Guadiana de Mértola, o Coro Polifónico Eborae 
Musica, o Quarteto de Cordas Opus 4, os Cantares de Évora e elementos do Ateneu Mourejes.

http://www.rondadosquatrocaminhos.pt
http://www.rondadosquatrocaminhos.pt


ensaiado; e por obrigação de cumprir o tempo estipulado para o espectáculo, as AM 

perceberam que não seria possível cantar a versão completa do romance. Então decidiram 

que seria preferível cantar a versão resumida da “Ronda” do que cantar somente uma parte, 

podendo assim entender-se o conteúdo do romance.777  Na versão do romance Condessa 

D’Aridão, um músico da Ronda dos quatro caminhos canta a primeira e quarta quadras 

enquanto Amélia Fonseca canta a segunda e terceira; depois, as AM cantam as duas 

primeiras estrofes.

 Os objectivos das AM  conciliam-se perfeitamente com a sua participação em 

projectos inovadores: a identidade do grupo não é ferida e a autenticidade do folclore 

monsantino mantém-se. Amélia Fonseca expressa do seguinte modo o princípio que 

norteia as Adufeiras de Monsanto:

 Nós somos sempre nós! Nós não abdicamos nada daquilo que somos; nós somos sempre nós, tal qual, e 
portanto eles têm que fazer arranjos, arranjem-se como quiserem, eles é que têm que se adaptar a nós e não 

nós a eles, porque, para já, não abdicamos deste princípio e em segundo lugar, nem que quiséssemos, não 
tínhamos capacidade para o fazer. Agora, nós somos aquilo que somos.778

 Em relação aos arranjos que são feitos para a incorporação do grupo, a adufeira 

sublinha três aspetos fundamentais: em primeiro lugar, insiste na questão da identidade, 

afirmando que “nós somos aquilo que somos”; na criação dos arranjos, os outros músicos 

“adaptam-se a nós”, e tudo é feito de acordo com uma gravação das AM – “sabem que nós 

que é assim” –; e tem noção das dificuldades que a sua prática pode causar – “nós às vezes 

causamos-lhes problemas enormes”.779

 Amélia Fonseca tem plena consciência de que o seu grupo ganha uma maior 

“projeção” ao integrar-se em eventos com outros músicos e agrupamentos, mas não é essa 
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777  Amélia Fonseca aceitou esta solução com a condição de explicar a situação invulgar, porque teria de 
cantar a partir de um texto escrito que ficaria apoiado numa estante.
778 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
779 Ibid.



a razão do seu modo de proceder; e algumas pessoas têm-lhes feito saber que gostam mais 

de as ouvir sozinhas. E a este propósito, a adufeira tece, com alguma insegurança, uma 

narrativa sobre o princípio que as rege e sobre a sua prática, afirmando que sozinhas “é 

mais autêntico, será mais autêntico, não tem lá aqueles arranjos”, mas, por outro lado, “é 

um desafio, e de algum modo, porque a nossa originalidade está lá, está lá sempre”.780

 Por ocasião das comemorações dos vinte e cinco anos da Rádio Clube de 

Monsanto, em 2010, as Adufeiras de Monsanto participaram em dois espetáculos que 

evidenciam a sua vocação  para os grandes palcos. Desde a sua génese até aqui, o percurso 

das AM foi pontuado por intervenções em espetáculos no seio de outros grupos ou com 

outros grupos, permitindo-lhes adquirir competências performativas a que estariam alheias 

se a sua prática fosse outra (isto é, se atuassem sempre sozinhas em palco). Por outro lado, 

foi possível apreciar o real significado do lema “nós somos sempre nós”. A respeito do 

concerto realizado no Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco, no dia 10 de junho, pode 

ler-se num jornal local:

 Mas tal celebração revestiu-se de uma moldura musical riquíssima. De facto, a Ronda dos Quatro 
Caminhos,  um Quarteto de Cordas, um Coro Alentejo e as Adufeiras de Monsanto representaram um vivo 

mosaico de música popular,  valorizando a tradição oral do mundo rural, com autenticidade e dignidade 
notáveis. E, na sinfonia de instrumentos e vozes, destaco o som ritmado dos adufes tão a compasso do bater 

forte dos nossos corações.781

 O espetáculo que causou maior sensação aconteceu a 14 de Agosto, em Monsanto, 

tendo sido organizado pelo agrupamento ADUF. As Adufeiras de Monsanto aparecem logo 

no primeiro número musical, intitulado “Haja pão”, da autoria de José Salgueiro: cantam 

duas estrofes da Moda da Azeitona, acompanhadas por dois grupos de percussões; as AM 

saem do palco, as percussões continuam e faz-se ouvir uma espécie de flauta de pã tocada 
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780 Amélia Fonseca, entrevista, Monsanto, 27 março, 2008.
781 Gazeta do Interior, 16 junho, 2010.



por José Salgueiro. No quinto quadro musical, as AM, sozinhas no palco, que recebe pouca 

luz, entoam a Velhinha; quando estão a fazer ouvir o refrão pela última vez, Maria 

Berasarte, que já havia cantado nos dois números anteriores, junta-se às AM, que 

continuam a percutir os adufes, e canta uma cantiga de cariz amoroso cujo refrão é cantado 

também pelas Adufeiras. O nono número musical é o que envolve mais extensamente as 

AM, porque cantam as cantigas Lá cima ao castelo e Senhora do Almurtão. Num palco 

cheio de luminosidade, as AM ficam com duas enormes marafonas penduradas ao centro e 

com os enormes “adufões” no fundo do palco; enquanto as marafonas baloiçam por ação 

de dois homens colocados atrás delas, as mulheres cantam Lá cima ao castelo. De seguida, 

executam a cantiga de romaria, já sem as marafonas no palco, sendo acompanhadas no 

refrão por quatro músicos que percutem os “adufões”. O último número, “A quantas ando”, 

criado por José Peixoto e João Monge,  e cantado por Berraste, tem também a participação 

das AM, que tocam e cantam nalgumas secções. 

 A transferência da tradição para o palco aparece nestes quatro números com 

diferentes dimensões: a Moda da Azeitona serve os propósitos de uma composição nova; a 

cantiga de amor Velhinha transforma-se numa canção mais longa, em duas línguas; o 

refrão da Senhora do Almurtão tem novas sonoridades produzidas por músicos masculinos; 

as mulheres guardiãs e divulgadoras da tradição de Monsanto emprestam os seus toques, 

trajes e vozes a uma canção de um gênero musical estranho às tradições da “aldeia mais 

portuguesa”. É certo que as Adufeiras de Monsanto não modificam os seus trajes e tocam 

com os seus adufes e cantam com as suas vozes, mas também é certo que renunciam a 

alguma autenticidade: “arranjem-se como quiserem” acaba por significar não a sua pureza, 

a sua incapacidade de adaptação aos outros, mas a capacidade de se integrarem, de 

aprenderem. 
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 Apesar da importância dada pelas AM  ao pote e às marafonas, nalguns dos 

espetáculos mencionados, estes objectos etnográficos estiveram ausentes. Por exemplo, no 

evento “Adufe” da Expo 98 e no espectáculo em Monsanto acima mencionado, o pote 

florido não acompanhou as Adufeiras; nalguns espectáculos com a Ronda dos Quatro 

Caminhos, ambos os elementos etnográficos faltaram.

 Um outro aspecto fundamental que ressalta deste tipo de concertos tem que ver 

com o controlo masculino exercido na sua concepção: as Adufeiras levam a tradição para o 

palco, mas esta é comandada pelos músicos (homens), à imagem das marafonas gigantes 

que oscilavam controladas por homens; como os adufes que sairam das mãos das mulheres 

e se transformaram em “adufões”, em símbolos, as marafonas agigantaram-se e já não 

puderam ser abanadas pelas adufeiras. A subida das AM  ao palco implica a perda de 

elementos da tradição, mas não se podem transformar num símbolo por vontade do outro, 

porque deste modo, as suas vozes, instrumentos e objectos etnográficos perdem força e 

deixam de ter significado. Talvez se possa perguntar de que modo se podem relacionar as 

concessões feitas com a possibilidade do horizonte da sua não existência.
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CAPÍTULO VII

Aplicações didáticas
 

 As propostas didácticas que se vão apresentar têm sobretudo em conta as 

características da população de Monsanto, nomeadamente no que diz respeito aos grupos 

etários da população residente, à sua escolaridade e também ao número de habitantes em 

idade escolar. Por outro lado, parte-se do conceito de que a divulgação do património é 

uma das formas de o preservar.

 A realização de trabalhos a partir do património expressivo permite, por si, a 

aquisição de conhecimentos e competências pelos alunos, em diversos domínios, mas 

pode-se ir mais longe; importa também conhecer os espaços em que a as tradições 

populares se inscrevem e contactar com as pessoas, levando-as a tomar consciência do 

património de que fazem parte fundamental.

1. Aplicações educativas como conhecimento e preservação do património 
 cultural oral

 A população residente da freguesia de Monsanto conta com 829 indivíduos, 369 

homens e 460 mulheres.782 Em relação aos grupos etários, os dados são os que constam na 

tabela seguinte:

       Tabela 12. População residente em Monsanto segundo os grupos etários

População residente segundo os grupos etáriosPopulação residente segundo os grupos etáriosPopulação residente segundo os grupos etáriosPopulação residente segundo os grupos etários

0-14 15-24 25-64 65 ou mais

30 42 257 500
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782  Quando não se indica outra fonte, os dados sobre a população de Monsanto foram os registados nos 
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Repare-se que 60% da população tem 65 ou mais anos. Entre 2001 e 2011, Monsanto foi a 

freguesia do concelho de Idanha-a-Nova que sofreu um maior decréscimo populacional 

(28,53%), tendo sido no grupo etário dos 0-14 anos que se registou uma maior diminuição 

(53,13%).

 No que diz respeito à escolaridade da população e ao analfabetismo, a informação 

disponível dá os seguintes números: 

Tabela 13. População residente em Monsanto segundo o nível de escolaridade 
e taxa de analfabetismo

População residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismoPopulação residente segundo o nível de escolaridade e taxa de analfabetismo

           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade           População residente segundo o nível de escolaridade

Nenhum 
nível de 

escolaridade

Ensino básicoEnsino básicoEnsino básico Ensino 
secundário

Ensino pós-
secundário

Ensino 
superior

Analfabetos 
com 10 ou 
mais anos

Taxa de 
analfabetismo

Nenhum 
nível de 

escolaridade
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo

Ensino 
secundário

Ensino pós-
secundário

Ensino 
superior

Analfabetos 
com 10 ou 
mais anos

Taxa de 
analfabetismo

265 381 44 61 49 2 26 22 32,96

 

 No concelho de Idanha-a-Nova, a freguesia de Monsanto é a que tem a maior taxa 

de analfabetismo (32,96 %). No ano letivo 2007/2008, estavam matriculados 10 crianças 

no ensino pré-primário, 17 no 1º ciclo e 15 alunos frequentavam o ensino pós 1º ciclo (em 

Idanha-a-Nova).783 

 Estes dados tornam evidente que tem havido uma grande diminuição da população, 

sobretudo no grupo etário mais baixo, devido essencialmente à baixa natalidade; e por 

outro lado, a população está muito envelhecida. O número de indivíduos que frequentam o 

ensino formal é muito baixo.784 
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 Qualquer tentativa de apresentação de propostas didácticas deve ter presente a 

realidade de uma povoação, que os números objectivos ajudam a conhecer. No contexto da 

educação das crianças e jovens, parece importante e necessário ir mais longe do que o 

desenvolvimento de competências auditivas e performativas, sobretudo se pensadas como 

a única meta a atingir. Assim, há um conjunto de dimensões que devem ser tidas em conta 

quando se lida na sala de aula com o património de tradição oral: o enquadramento 

humano do ato de fazer; a valorização da memória e da identidade das pessoas; modos de 

dar a conhecer as práticas populares.

 A cultura popular encerra múltiplos significados e, neste sentido, é fundamental 

procurar compreender por que se produzem sons e gestos, quais os seus significados, como 

participam na vida das pessoas. É importante incrementar o conhecimento sobre a cultura 

expressiva e contribuir para dar a conhecer práticas e processos musicais, enriquecendo o 

acervo cultural oral, nomeadamente do património musical tradicional. Torna-se essencial 

olhar também para os cidadãos cujas práticas expressivas nos interessam, contribuindo 

para que as gentes se identifiquem com o património que vão construindo e o valorizem. E 

neste sentido, pode contribuir-se para a preservação e valorização da memória e da 

identidade da população; por outro lado, o reforço das identidades locais pode ser 

promovido pela criação de recursos culturais. A transmissão às gerações futuras do 

património musical é outro desígnio, que se pode conseguir através da divulgação em 

eventos performativos e pela criação de produtos que possam ser consumidos por eles.

2. Exemplos de aplicações didáticas

 Os exemplares musicais do folclore monsantino podem ser, naturalmente, 

utilizados de modo convencional na sala de aula no âmbito da educação musical. Assim, os 
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jogos, cantigas e romances são um recurso profícuo para o desenvolvimento auditivo, para 

a expressão corporal e para a prática vocal e instrumental. 

 Um outro trabalho que se deve realizar é a criação de guias para experiências 

auditivas de números musicais gravados, pois é um processo criativo extremamente útil. 

Os guias auditivos permitem ser construídos com diversas configurações, dependendo 

sobretudo dos alunos envolvidos: podem ir da escrita de sumários das características 

fundamentais da música que se escuta até narrativas mais completas, que sublinham os 

conceitos fundamentais dos sons escutados, das estruturas musicais e do significado 

cultural.

 A compreensão das práticas expressivas, das manifestações do demótico torna-se 

mais fácil com a visita aos lugares e tempos em que essas práticas ocorrem. O ato de 

escutar e ver as mulheres a tocar adufe e a cantar nos seus espaços do quotidiano revela, 

certamente, elementos para entender que significados têm as ações de cantar, tocar e 

dançar. Dialogar com as pessoas da aldeia permite compreender melhor o quadro em que 

fazem música: por que razão cantam e tocam. A participação (ou observação) em rituais 

comunitários também é possível e não pode ser substituído por qualquer outro exercício 

para a compreensão das músicas em todas as suas dimensões. A participação nas aulas ou 

em atividades fora da sala de aula de pessoas da aldeia também é possível: é extremamente 

revelador a explicação e demonstração do modo de tocar e cantar, das coreografias dos 

jogos e da construção do adufe. Estas atividades são muito importantes  também pelo facto 

da população estudantil de Monsanto ser diminuta, e a preservação e divulgação do 

património de tradição oral poder ser realizada também por comunidades escolares alheias 

às tradições locais.

 A conjuntura relativa ao perfil populacional de Monsanto deve ser um incentivo à 

criação de produtos que possam ser usufruídos pelas crianças e jovens e estar disponíveis 
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nas bibliotecas da região; a facilidade de utilização das tecnologias de suporte e divulgação 

também permite uma divulgação mais ampla desses produtos. Embora seja possível criar 

variados produtos, aqui são apontados dois, um livro e um documentário, não só por serem 

exequíveis nas salas de aulas mas também porque implicam interdisciplinaridade na sua 

execução e são de fácil divulgação. Note-se que cada um é indicado como se de um 

modelo se tratasse, o que quer dizer que inumeráveis variantes podem ser concretizadas. 

 A criação de um livro com um CD incorporado é um projeto multidisciplinar, cuja 

dimensão depende das circunstâncias em que é realizado. O livro contém a música escrita, 

o texto de cantigas e romances, e também a coreografia, se contiver jogos. As cantigas, e 

sobretudo os romances, podem dar azo à ilustração; a música do CD é constituída por 

recolhas feitas em Monsanto. Um trabalho deste género, realizado na escola, tem de ser 

adaptado aos alunos que nele participam e tem de ter em conta os materiais e instrumentos 

necessários. O valor pedagógico de um projeto desta natureza é evidente: promove a 

pesquisa e o trabalho de grupo; permite desenvolver competências musicais elementares 

(audição e escrita); potencia a interdisciplinaridade com a língua portuguesa e com a 

expressão plástica; promove a aprendizagem da utilização de tecnologias de captação e 

gravação sonora.

 A realização de um pequeno documentário sobre o folclore de Monsanto, centrado 

nas práticas musicais, é uma aplicação didática exeqüível e com enorme valor não só do 

ponto de vista estritamente pedagógico mas também porque proporciona a criação de um 

produto de divulgação de fácil acesso. A tarefa mais difícil é naturalmente a captação de 

imagens e sons para a realização deste produto audiovisual.785  A concretização deste 

projeto obriga à utilização de instrumentos tecnológicos e software específico, sendo, 
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outros investigadores. Logo que seja oportuno, todos os materiais que não estejam impedidos de serem 
divulgados serão disponibilidades numa base de dados pública.



contudo, o seu manuseamento muito fácil e de rápida aprendizagem. Este trabalho capta 

ainda a atenção de outras áreas da aprendizagem, principalmente da língua portuguesa,  na 

construção de entrevistas e de narrativas.

 Ambas as aplicações didáticas, quando se tornam produtos acabados, ganham um 

valor especial pelo facto de poderem contribuir em maior escala para a divulgação e 

preservação da cultura expressiva de Monsanto. Os alunos não se limitam a utilizar 

materiais do folclore para o desenvolvimento de competências musicais, plásticas e 

dramáticas, mas produzem documentos que podem ser divulgados na escola, nas 

bibliotecas e na internet, contribuindo ativamente para a preservação de partes do 

patrimônio de uma aldeia. Deste modo, as aplicações didáticas que utilizam o folclore 

fazem com que os participantes num processo complexo fiquem também responsáveis pela 

preservação de expressões de determinado povo.
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CONCLUSÕES

 Como vimos, com o concurso “A Aldeia mais Portuguesa de Portugal” iniciou-se 

definitivamente a folclorização em Monsanto. Estavam reunidas todas as condições para 

que a aldeia ganhasse o Concurso: à sua fisionomia e tradições populares uniu-se o 

empenho do povo e de alguns eruditos para que os espectáculos oferecidos ao júri nacional 

e à comitiva que o acompanhava fossem impressionantes. Monsanto não era uma aldeia 

desconhecida à data do Concurso do Galo de Prata;  além disso, os homens que redigiram 

o relatório para o SPN, sobretudo António Joyce e Sales Viana,  tiveram um papel decisivo 

no desenlace do concurso.

 A aldeia de Monsanto foi transformada num símbolo do regime para apresentar aos 

portugueses: a aldeia é bela e espiritual, o seu povo é trabalhador e feliz. A ideia de 

António Ferro encontrou um lugar sagrado da nação, servindo plenamente o ideário do 

Estado Novo; seria um erro voltar a fazer outro certame e talvez por isso e não por 

qualquer outra razão o Galo de Prata ficou em Monsanto. 

 Não se pode estabelecer claramente se o Galo de Prata trouxe benefícios reais aos 

monsantinos, mas certo é que o prometido na letra do regulamento do concurso não foi 

concretizado.

 A despeito da situação económica e social atual, Monsanto ainda é, porque se tornou 

para sempre, a aldeia mais portuguesa, pelo menos nos textos impressos, na memória de 

alguns monsantinos, no Galo que encima a Torre de Lucano e no Galo de Prata que 

acompanha o RFM. De facto, Monsanto jamais deixou de ser a aldeia mais portuguesa, 

epíteto que ainda hoje se encontra sempre expresso com o nome daquela povoação. Não 

seria possível compreender muitas das narrativas atuais sobre as tradições populares de 

Monsanto sem conhecer o que aconteceu com a aldeia no concurso organizado pelo SPN.

321



 O conceito de Cancioneiro como algo com uma proveniência definida e como um 

conjunto de poesias que são partilhadas, sem alterações, por uma determinada comunidade 

é uma abstracção.  Procurei evidenciar que a construção do cancioneiro de Monsanto é um 

processo dinâmico, que tem em consideração agentes internos e externos. O Concurso do 

Galo de Prata fez despertar um interesse pela música de Monsanto, tendo como 

consequência uma romaria de colectores, o surgimento de arranjos a partir de melodias 

colhidas na aldeia mais portuguesa e a realização de gravações. As antologias surgidas por 

ocasião das comemorações monsantinas de 1978, 1984 e 1988 imprimiram os textos de 

algumas canções. O concurso obrigou as cantigas de Monsanto a seguirem um percurso 

particular. A análise comparativa de variantes de alguns exemplares explicita que o 

cancioneiro tem na sua essência a mudança. Em suma, o conceito de cancioneiro implica 

dinamismo: mesmo que se pense simplesmente num conjunto de poesias para serem 

cantadas, o que existe efectivamente é a sua construção no tempo.

 As referências ao adufe que se encontraram em obras literárias e sobretudo 

dicionários, publicados a partir do início de setecentos, oferecem alguns dados importantes 

para começar a definir alguns contornos da história daquele instrumento no nosso país. Se 

bem que algumas fontes não distingam adufe e pandeiro, outras, como o dicionário de 

Bluteau, fazem a diferenciação daqueles instrumentos, fornecendo elementos sobre a sua 

estrutura, materiais e modos de execução. 

 No que diz respeito à presença do adufe no território português, a situação mais 

definida é a que Veiga de Oliveira encontrou na década de 1960: o adufe estava reduzido a 

certas zonas entre Trás-os-Montes e o Baixo Alentejo, tendo grande expressão unicamente 

no distrito de Castelo Branco. Quer a construção quer o modo de execução do adufe na 

região de Idanha-a-Nova observados por Veiga de Oliveira têm semelhanças com as 

práticas atuais.
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 Ao longo do tempo, o adufe terá sido um instrumento quase exclusivamente 

dominado pela mulher. Em 2008, vimos em Monsanto a participação de um homem no 

ritual do dia 3 de maio, que mostra uma licença na tradição, bem aceite por algumas 

monsantinas; no entanto, também ficou claro que para outras mulheres de Monsanto os 

homens não podem tocar adufe no contexto das práticas tradicionais da aldeia.

 A construção do adufe, independentemente do processo usado, é relativamente 

simples. O Centro de Artes Tradicionais da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova ocupa um 

lugar destacado no circuito de divulgação do instrumento. Por outro lado, o artesão José 

Relvas entende que a sua maneira de criar adufes é a que segue a tradição, sobretudo pelo 

modo como fixa a pele e pela utilização de guizos.

 O critério principal que preside à escolha de um adufe pelas mulheres é o som que o 

instrumento produz; assim, cada adufeira tem preferência por um determinado adufe para a 

sua expressão musical.

 Não se pode falar de uma técnica de tocar adufe já que o modo de segurar, percutir e 

movimentar o instrumento pode abarcar muitas variantes. No entanto, as adufeiras 

monsantinas adotam técnicas que lhes permitem tocar o instrumento com segurança, com 

ligeireza e sem se cansarem facilmente. A ação da mão esquerda é considerada por todas as 

mulheres mais difícil de realizar, mas é tida como fundamental e discrimina as adufeiras no 

que diz respeito à sua qualidade performativa.

 Tanto para acompanhar cantigas como para produzir um ambiente sonoro, a 

percussão nos adufes é feita unicamente com dois padrões rítmicos, um de divisão binária 

e outro de divisão ternária, o toque de passo e o toque de roda, respectivamente, que 

podem sofrer variações, uma vez que a mão esquerda pode tocar singelo ou dobrado.

 A Festa do Castelo é, sem dúvida, a festividade mais importante para as gentes de 

Monsanto. Nascida provavelmente da lenda que marcou os monsantinos de heróicos, o 
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Concurso do Galo de Prata atribuiu-lhe um estatuto muito próprio: o lugar simbólico da 

grande romaria de todos os portugueses. 

 Nas festividades de 2008, as autoridades locais procuraram aproveitar a ocasião para 

promoverem a atividade turística através da criação de uma atmosfera “medieval”. No 

entanto, a aproximação do dia 3 de maio revelou somente a preocupação de algumas 

mulheres em relação ao cumprimento do ritual do deitar do cântaro da muralha do castelo; 

a sua apreensão é justificada com a diminuição e envelhecimento da população.

 É neste dia que se podem escutar algumas cantigas da “tradição de Monsanto” 

realizadas de modo espontâneo. As percussões no adufe são também um elemento 

estrutural, escutando-se antes do canto, a servir de interlúdios entre versos e entre estrofes 

e a finalizar as cantigas. No ritual de 3 de maio, nos anos de 2008 e 2011, sobressaíram 

algumas cantigas: Divina Santa Cruz, Lá cima ao castelo, Laranjeira e Margaça. Foi 

claramente percetível que as diferenças de interpretações nos dois anos mencionados 

tiveram que ver com a composição do grupo que subiu ao castelo.

 O Rancho Folclórico de Monsanto não se formou para participar nas exibições de 

Monsanto  no âmbito do concurso do SPN nem para ir à capital receber o Galo de Prata em 

4 de fevereiro de 1939. Contudo a formalização de um grupo folclórico foi desencadeada 

pela experiência vivida no acontecimento de 1938. 

 O agrupamento atual detém o Galo de Prata, que exibe nas suas atuações, assim 

como outros objectos etnográficos, sendo os mais importantes as marafonas e o pote 

florido. O RFM assume-se como o legítimo divulgador das tradições monsantinas, mas da 

missão do Rancho não são alheias razões individuais dos seus membros e a representação 

do poder político. As Adufeiras de Monsanto criticam com vigor o RFM pelo facto deste 

agrupamento não respeitar as tradições: incorporam no seu repertório números externos à 

aldeia, inventam coreografias para algumas canções e fazem uma utilização abusiva do 
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acordeão. Apesar do acordeão ser um instrumento de que, aparentemente, o RFM não pode 

abdicar, a exibição de 2008 na Festa do Castelo sem acordeão foi bem mais musical, mas a 

tradição do Rancho suporta todas as peripécias musicais realizadas pelo acordeonista.

 As Adufeiras de Monsanto nasceram de um processo “político” conturbado que deu 

também origem ao atual RFM. Contudo, as AM seguiram um percurso bem diverso do 

RFM. As Adufeiras de Monsanto, ao falarem da história do agrupamento, constroem um 

discurso que as faz derivar do grupo que alegadamente surgiu em 1938.  

 Reservam para si a missão de preservar e divulgar o folclore de Monsanto, o que 

implica também a recolha e reconstrução de tradições que se estão a perder. Na 

recuperação de exemplares musicais, a fonte principal é Amélia Fonseca, porque tem na 

memória os cânticos que sua mãe entoava.

 Enquanto o RFM participa nos espectáculos típicos dos ranchos folclóricos, as AM, 

desde o início, preferiram subir a palcos reservados a espectáculos eruditos ou atuar com 

grupos musicais de recriação. Não vêm qualquer antagonismo entre a sua participação 

nestes espectáculos e a sua missão de preservar e divulgar o património da sua aldeia. No 

entanto, parece-me que há uma progressiva perda de identidade e de capacidade de 

representar o demótico: o prescindir das marafonas ou do pote é uma espécie de metáfora 

para a sua não existência. Parece-me também que as AM  não avaliam em que medida a sua 

afirmação “nós somos sempre nós” pode ser uma permissão para os outros as utilizarem ad 

libitum, sem se preocuparem com os elementos da tradição que não sobem ao palco.

 As aplicações didácticas a partir do património de tradição oral podem constituir-se 

em atividades educativas de grande valor pedagógico e contribuir ao mesmo tempo para a 

preservação e divulgação desse património. As mais interessantes podem implicar o 

contacto com as pessoas que transportam as tradições, para escutar e aprender as suas 

músicas e participar nos seus rituais.
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 Espero que este trabalho abra portas a outras investigações sobre matérias que não 

foram aqui tratadas na sua totalidade. Por outro lado, desejo que sirva de incentivo a 

estudos sobre práticas expressivas populares de outras localidades do concelho de Idanha-

a-Nova no sentido de se construir interpretações mais profundas e de se conhecer cada vez 

melhor o património de tradição oral da região.
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FIGURAS

      Figura 1.   Localização de Monsanto.

338



                              Figura 2.   O Galo de Prata.    
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 Figura 3.   Vista parcial de Monsanto e Torre de Lucano com o Galo de Prata.    

 Figura 4.   Torre de Lucano com o Galo de Prata. 
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  Figura 5.   Adufe de Adriana Azinheiro (pormenor das soalhas).

 Figura 6.   Os quatro grandes “adufes” no espectáculo “Adufe”, Expo 98, 
                             16 de Agosto de 1998, Praça Sony, Lisboa.      
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          Figura 7.   Marca gráfica do município de Idanha-a-Nova.

  

 Figura 8.   Local onde Armando Vinagre faz o tratamento das peles.
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      Figura 9.   Local onde José Relvas prepara as peles.

     Figura 10.   Caixilhos do Centro de Artes Tradicionais.  
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     Figura 11.   Caixilho do adufe, onde se vê o modo como as tábuas são                                   
                         sobrepostas nas extremidades (José Relvas).

 Figura 12.   José Relvas a construir a armação do adufe.
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 Figura 13.   José Relvas prega o último reforço no caixilho do adufe.

 Figura 14.   O caixilho de Armando Vinagre.
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                Figura 15.   Pormenor do polimento das arestas do caixilho (José Relvas).

 Figura 16.   Sistema de guizos de José Relvas.
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 Figura 17.   Adufe “velhinho” exposto na oficina de Relvas; o construtor exibe 
                                o guizo que o instrumento ainda tem.

      Figura 18.   Armando Vinagre fixa a pele com agrafos; pode ver-se como o       
              artesão estica a pele, com a ajuda de um alicate, e a distância 
   entre os agrafos.
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 Figura 19.   Armando Vinagre limpa algumas impurezas da pele com a faca 
                   que serviu para cortar as sobras da pele durante processo de fixação.

 Figura 20.   Pormenor que mostra a pele esticada sobre o caixilho 
                                   através de pequenos pregos (Relvas).
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 Figura 21.   A pele está pronta para ser cosida (José Relvas).

     Figura 22.   José Relvas junta duas partes da pele, cosendo de modo a que 
                         as duas partes fiquem bem unidas.
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 Figura 23.   Os pontos típicos do cozimento feito pelas artesãs do Centro
                                  de Artes Tradicionais.

 Figura 24.   Conjunto de adufes do Centro de Artes Tradicionais em exposição,          
                     para venda.
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 Figura 25.   José Relvas a tocar um dos seus adufes

 Figura 26.   Adufes na oficina da família Vinagre.
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 Figura 27.   Bancada de José Relvas na Senhora do Almortão, em 2009.

 Figura 28.   Relvas a exibir um adufe triangular.
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 Figura 29.   Conjunto de adufes, com 5 centímetros de lado, feito pelas artesãs 
                    do Centro de Artes Tradicionais.
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Figura 30.   Bancada de Armando Vinagre na Senhora do Almortão, em 2009.

 Figura 31.   Relógio de parede, acompanhado por duas marafonas, que resultou 
                       da montagem do sistema de um relógio de ponteiros num adufe.
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 Figura 32.   Amélia Fonseca a tocar adufe. Nesta imagem, o instrumento 
 não se encontra numa posição extrema da sua deslocação na vertical.

 Figura 33.   Amélia Fonseca a tocar, notando-se claramente a inclinação do     
                    instrumento.
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 Figura 34.   Do lado esquerdo da tocadora, o adufe está mais afastado do seu    
                    corpo.

          Figura 35.   Posição da mão esquerda, vista por detrás; Amélia Fonseca procura                      
              dar esta posição ao polegar para não pressionar a membrana.
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      Figura 36.   Postura do indicador da mão esquerda em Amélia Fonseca.

 Figura 37.   Colocação da mão direita: somente o polegar está sempre em 
                     contacto com a armação do instrumento
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 Figura 38.   Adriana Azinheiro a tocar e a cantar; perspectiva frontal.

      Figura 39.   Mão direita de Adriana Azinheiro.
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          Figura 40.   Pormenor do polegar da mão esquerda de Adriana Azinheiro a   
              segurar o adufe.

 Figura 41.   Adriana Azinheiro e Irene Gregório a tocarem e a cantarem; vista de 
                    frente.
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 Figura 42.   Grupo de mulheres a tocar, a cantar e a dançar, no dia 3 de Maio, no 
recinto do castelo de Monsanto.

 Figura 43.   Descida da muralha do castelo depois do lançamento do pote. 
                     As mulheres cantam e tocam.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 44.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Amélia Fonseca) Figura 44.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Amélia Fonseca) Figura 44.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Amélia Fonseca) Figura 44.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Amélia Fonseca) 361



(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 45.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Adriana Azinheiro)Figura 45.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Adriana Azinheiro)Figura 45.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Adriana Azinheiro)Figura 45.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Adriana Azinheiro)
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 46.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Irene Gregório)Figura 46.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Irene Gregório)Figura 46.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Irene Gregório)Figura 46.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de passo (Irene Gregório)
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(a) (b)(b)

(c) (d)(d)

(e)(e) (f)

Figura 47.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de roda (Amélia 
        Fonseca) 
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

Figura 48.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de roda (Adriana 
         Azinheiro) 
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

Figura 49.   Sequência de imagens do movimento do adufe no toque de roda (Irene 
         Gregório)
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Figura 50.   Cartaz a anunciar a Festa do Castelo do ano de 2008.
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Figura 51.   Rancho Folclórico de Monsanto (Idanha-a-Nova, 30 julho, 2011). Antes da 
         subida para o palco. 

Figura 52.   Espectáculo do grupo ADUF com a participação das Adufeiras de Monsanto 
         (à direita). Espectáculo realizado em Idanha-a-Nova, 30 julho, 2011.  
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