
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origens do Folclore em Vila Meã 

 

Torcato Bessa 
 



O Folclore em Vila Meã 
 

Prefácio 

Muito tem sido o esforço despendido em prol do 

aprofundamento dos conhecimentos da história de 

Vila Meã, que é o mesmo que dizer sobre as notí-

cias, documentários e artefactos, que marquem a 

identidade deste pedaço da bacia do Odres. 

Outrora sede de concelho, muito recentemente 

montou uma estratégia, civilizada e ordeira, que 

pretende alcançar o regresso da sua capacidade 

municipalista, na esperança, entre outras, de mais 

facilmente se poder implementar um serviço de 

pesquisa capaz de revolver arquivos e de compilar 

tudo o que for parte interessante a Vila Meã. 

Não resta a menor dúvida de que o nefasto gol-

pe, desferido pelos herdeiros políticos de Costa 

Cabral sobre o “concelho inimigo”, veio redondar 

em prejuízo dos interesses da região, ao ponto de a 

sepultar no barulho do silêncio, colocando-a fora de 

todos os projectos de desenvolvimento sociais, 

económicos e culturais. 

Não fosse a iniciativa privada e, hoje, Vila Meã 

estaria na situação que tão cara seria aos nossos 

detractores, por vezes depositados bem à beira da 

porta, que preferem correr o risco de se alhear do 

desenvolvimento em que se veriam enquadrados, 

apostados em continuarem na posição de parentes 

pobres e distantes das zonas onde as grandes meta-

morfoses se desencadeiam, arrastando consigo os 

que, de boa fé, lhe fazem guarda às costas de tal 

posição política, que tem em vista, apenas e só, a 

salvaguarda de algum interesse particular, mesmo 

que dessa decisão advenham prejuízos avultados 

para os seus seguidores, que neles confiam hoje, 

mas que hão-de vir a renegar, quando os que agora 

os bajulam com mimos lhes virarem as costas, ao 

verem os seus objectivos atingidos. 

Aí haverá choro e ranger de dentes e os bestiais 

passarão a bestas, chegando a hora da grande união. 

Pensando nisso, um homem que amava a sua 

terra e bem conhecia as suas raízes e a sua potência 

cultural, decidiu, também ele e à revelia das entida-

des culturais dominantes, contribuir para perpetuar 

o nome de Vila Meã através da vertente ligada à 

cultura que dá pela designação de folclore. Foi ele 

António de Sousa Leite, nascido e vivido ali mesmo 

ao lado do terreiro onde se levantou o símbolo da 

municipalidade – o Pelourinho de Santa Cruz de 

Riba Tâmega. 
 

Introdução 

No início do século começou a desenhar-se em 

Portugal um movimento popular, que tinha como 

objectivo criar condições para perpetuar os usos e 

os costumes do povo português.  

Em boa hora arrancou este movimento. Sem ele 

e não havendo, à época, as facilidades das grava-

ções visuais, hoje tão divulgadas quanto acessíveis, 

ter-se-ia perdido um valioso espólio cultural consti-

tuído pela coreografia das danças que encheram 

adros e eirados, terreiros e beirais deste nosso Por-

tugal, que hoje bem se pode sentir orgulhoso por 

ver resguardadas do tempo marcas tão vincadas do 

modo de viver e conviver do nosso povo. 

Depois foi o alastrar do “vírus” do folclore por 

todo o país, de forma paulatina mas imparável, 

podendo hoje dizer-se que foi possível fundar um 

museu itinerante de usos e costumes, que permite a 

todos os interessados debruçar-se sobre as questões 

que se apresentaram aos nossas antepassados, quer 

ao nível do esforço físico com que era granjeada a 

subsistência, pela observação das ferramentas utili-

zadas então, quer em termos de economia aprecian-

do, através dos usos, a forma como vestiam os 

vários estratos sociais de épocas passadas, que nem 

sequer estão demasiadamente afastadas da era 

actual. 
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História e bairrismo 

Quando se conta ou se mostra o passado de 

alguém, ou de algo que a esse alguém se liga, esta-

mos a promover a cultura de um povo numa época, 

cuja comparação com a actual pode já denotar um 

afastamento notável, construindo-se deste modo um 

pedaço de história, que tanto pode ser mundial, 

como nacional, ou muito simplesmente regional, 

entrando na formação destes adjectivos o âmbito e 

o carácter da mostra ou do conto. 

Nos dois primeiros casos tem havido farta dis-

ponibilidade para o relato e para a preservação dos 

testemunhos vivos. Mas já no caso do regional e 

muito pior no local, facilmente se foi deixando 

perder o arquivo, documental ou memorial, pela 

simples razão de que se não dava demasiado impor-

tância, como história, às coisas vulgares, tão conhe-

cidas como eram de todos.  

Eram. Desconhecia-se, entretanto, que o futuro 

viria tão proximamente a modificar, e de modo tão 

radical, o “modus vivendi” ao ponto de, em meio 

século, tudo passar a ser diferente. O processo pro-

dutivo, as indumentárias, os momentos de lazer e 

até a própria alimentação passaram do oito para o 

oitenta, destruindo à passagem tudo o que foi peno-

so, como que a tentar apagar a memória da escravi-

dão, que nem como imagem era bem recebida ao 

deixar-se para trás. 

Valeu o alerta que rugiu do Minho e se espalhou 

por gargantas e quebradas até atingir o Algarve, 

sendo muitos os municípios que trataram de pro-

mover recolhas de todos os indícios do que ia 

fugindo aos olhos de todos, deles fazendo motivos 

para atraírem a atenção não só dos seus representa-

dos como dos visitantes que, em pouco tempo, já 

estavam em risco de não conhecerem. 

Ora, em Vila Meã sempre houve uma certa ten-

dência para promover a auto-suficiência, sentimen-

to gerado e cultivado pelos mais ciosos bairristas, 

que bebiam ainda o fel amargo aspergido, pelos 

seus antepassados, sobre tudo e todos os que, de 

algum modo, promovessem (ou simplesmente pro-

nunciassem) o nome do municipal usurpador do 

honrado, próspero e abundante concelho que aqui 

convergia. 

Na verdade, Vila Meã foi, em tempos idos, 

cabeça de julgado do concelho de Santa Cruz de 

Riba Tâmega, extinto por razões políticas em 1855, 

como retaliação à teimosia com que os seus repre-

sentantes prolongaram a revolta da Maria da Fonte, 

também conhecida por Guerra da Patuleia, nome 

por que eram conhecidos os liberais portugueses da 

ala esquerda, fiéis ao Visconde de Sá da Bandeira, 

que aproveitaram o levantamento popular da Póvoa 

de Lanhoso, dirigido contra Costa Cabral, para se 

entrincheirarem ao lado do povo, tendo em vista o 

regresso ao poder que haviam conquistado na revo-

lução Setembrista de 1836, mas que tinham perdido 

cinco anos depois com a sublevação do Porto, leva-

da a cabo pelo referido Costa Cabral. 

 

 
Paços do Concelho - Pelourinho 

Ao fundo, à esquerda, o tribunal 

 

 A estes foram engrossar apoio o famigerado Zé 

do Telhado, já muito conhecido pela bravura com 

que se bateu na Revolta de Setembro, enquanto 

militar no Regimento de Lanceiros II, regimento 

este também conhecido por “Lanceiros da Rainha”.  

Foram, porém, todos mal sucedidos, pois os 

herdeiros políticos de Costa Cabral saíram vencedo-

res e a revolta foi declarada dominada na Conven-

ção de Gramido Só que os guerrilheiros de Riba 
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Tâmega, em que se incluía o Zé do Telhado, não 

pararam mesmo após a convenção, abuso que o 

chefe do Governo não perdoou, tratando logo de 

vingar-se dos seus opositores, elegendo como víti-

mas o Zé do Telhado e o concelho de Santa Cruz. 

Àquele foram confiscados todos os bens e a este 

impôs-lhe a extinção que não foi pacífica, pois o 

povo de Vila Meã recusou-se, durante anos, a votar 

fosse para que eleição fosse, como protesto contra a 

forma discriminatória com que foi tratada a extin-

ção do seu concelho.                                                                       

 

 
“Zé do Telhado” 

 

Estas as razões mais recentes de uma história 

que já vinha do III século D.C., narrada não só 

pelos testemunhos encontrados na necrópole desco-

berta na construção do actual Bairro Brasil, como 

pela via romana que de Braga rumava a Viseu e, 

mais recentemente, a destruição provocada pelos 

incêndios ateados pelos franceses na fuga que se 

seguiu à segunda invasão, quando, acossados pelas 

tropas de Lord Welington, pretendiam atingir Ama-

rante comandados pelo general Loison (celebrizado 

como Maneta), ou mesmo o atravessamento pela 

Estrada Pombalina que ligava o Porto a Vila Real 

que aqui mantinha em funcionamento duas estala-

gens, ambas elas providas de cavalariças para 

albergar os “motores” das diligências. Ainda hoje 

se podem admirar os dois prédios onde estavam 

instaladas. 

Brasão de Santa Cruz de Riba Tâmega 

 

 
 

Brasão de Santa Cruz de Riba Tâmega 

O brasão é uma afirmação de posse do senhor da terra. Este tem 

as armas dos Castelo Branco - o leão rompante - e, com a coroa 

de conde encimado, significa: - Conde da Vila de Santa Cruz de 

Riba Tâmega. As letras já não são bem perceptíveis em toda a 

extensão, mas do lado esquerdo ainda estão bem vivas as de 

Riba Tâmega. As letras estão escritas em círculo à volta do leão 

e, ao passar na parte do fundo ficam de “pernas para o ar”.  Ao 

olharmos as duas portas superiores dos Paços do Concelho, ao 

cimo e ao centro está um quadrado que substitui este brasão, não 

fossem os de Amarante levá-lo, como fizeram com outros. 

 

 

A par dos testemunhos históricos, conta Vila 

Meã com valores artísticos de invejável craveira, 

tanto nas artes como nas letras. As pinturas de 

Amadeo de Souza-Cardoso são uma relíquia que 

rivaliza com os melhores nomes mundiais do 

modernismo; as de Acácio Lino, pelo seu enorme 

naturalismo, embelezam salas da Assembleia da 

República. O pelourinho de Santa Cruz, no coração 

de Vila Meã, ufana-se de ter visto nascer, ali mes-

mo ao lado, a talentosa Agustina Bessa-Luís, feliz-

mente ainda viva, que foi elevada ao galarim da 

fama do nosso panorama literário. 
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Casa do Ribeiro 

 

 

Casa do Ribeiro (Manhufe) 

 

A Casa do Ribeiro, em Manhufe ( Mancelos), 

foi o atelier do pintor Souza-Cardoso. Era pertença 

do tio Francisco, que foi sem dúvida um dos maio-

res animadores da sua carreira. 

 

 

A casa da D. Laura 

No lugar de Manhufe, freguesia de Mancelos, 

está implantado um palacete do século XVIII, 

conhecido por Casa da Compra.  

 

 
Casa da Compra (Manhufe) 

 

Para quem caminha no sentido Vila Meã – 

Amarante, está situado na margem direita, ao fundo 

de um grande terreiro ladeado por frondosas árvo-

res que, de verão, proporcionam uma agradável 

sensação de frescura a quem se dispuser a apreciar 

a mistura da arte do homem com as dádivas da 

natureza. 

Ali nasceu e viveu Amadeo de Souza Cardozo, 

bem perto da Casa do Ribeiro, onde tinha instalado 

o seu “atelier”. 

Em meados do século passado era conhecida 

por Casa da D. Laura e actualmente é propriedade 

de José Ernesto Pereira Marramaque Macedo da 

Costa Santos de  Sousa Cardoso, familiar do pintor. 

 

Casa de Acácio Lino 
 

 

Casa onde nasceu Acácio Lino 

 

Nesta casa nasceu Acácio 

Lino. Isso mesmo atesta a 

placa que encontra, do seu lado 

direito, quem se prepara para 

subir a escadaria. A foto ao 

lado mostra o seu teor, afir-

mando-o como pintor do povo 

e da nação, que viveu entre 28 

de Fevereiro de 1878 a 18 de Abril de 1956. 

Foi o primeiro homem que conseguir enrolar um 

bispo. Como? vejamos: 

Um bispo do Porto seu contemporâneo convi-

dou-o para lhe fazer o retrato. O pintor esmerou o 

trabalho, mas, quando disse ao bispo o valor dos 

seus honorários, este recusou-se a pagar.  
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Acácio Lino “foi aos arames” e, revoltado, enro-

lou a tela e atirou-a para um canto. Lá ficou o bispo 

enrolado. 

 

Agustina Bessa-Luis 

Bem no coração de Vila Meã, mais precisamen-

te na Rua Dr. Joaquim Silva Cunha, a poucos 

metros do pelourinho de Santa Cruz e dos antigos 

Paços do Concelho, continua altiva e elegante a 

casa onde nasceu e onde viveu o s primeiros dois 

anos de vida, antes de seu pai resolver ir morar para 

o Porto, vendendo o prédio ao ainda recordado 

Rodrigo de Oliveira Carvalho, sendo hoje proprie-

dade da sua filha Mariazinha e alugada aos Móveis 

Aniceto. 

 

 
Rua Dr. Joaquim Silva Cunha – Real 

Aqui nasceu Agustina Bessa-Luís 
 

Motivação 

Tantos motivos de orgulho e os exemplos che-

gados de toda a parte alertando para o perigo de se 

deixarem perder tão ricos nacos de história popular, 

haviam de vir a cimentar a ideia de não deixar 

desaparecer os testemunhos culturais, ainda vivos 

na memória dos mais antigos que retinham a tradi-

ção dos usos e costumes vividos pelos seus avós. 

Estávamos nos limiares da década de sessenta 

do século XX e tais memórias remontavam ao tem-

po do extinto concelho, derivadas tanto da activida-

de económica que assentava essencialmente na 

agricultura, como dos costumes dum povo laborio-

so que sentia necessidade de retemperar forças para 

o trabalho nos folguedos e passeios que as festas 

anuais proporcionavam, mesmo que o trajecto que a 

elas levava ocupasse quase dois dias, como era o 

caso da Senhora do Porto e do Senhor da Pedra. 

Estava criado o mote para seguir em frente. 

 

“A festada do arranque” 

 

 

O arranque  

Finais de 1959. A igreja de Real estava em 

obras e sem dinheiro para fazer face aos avultados 

investimentos gerados pela reformulação do seu 

interior, com a implantação de alguns altares e pela 

pintura geral do interior de todo o templo com pin-

turas carregadas de arte. 

O pároco de então – Padre António Marinho de 

Novais – lançou um apelo à freguesia que respon-

deu com a organização de cortejos de oferendas, 

muito em voga nessa época, sempre que havia 

necessidade de juntar verbas substanciais. 

 

 

A juventude aderiu com entusiasmo… 
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Os cortejos de oferendas eram, por norma, não 

só um convite à angariação de fundos, mas também 

e para melhor atingir esses objectivos, um momento 

ideal para fazer acompanhar o carro de bois, que 

carregava as oferendas, de um grupo organizado 

com danças e cantares ao som de uma festada 

actuando como chamariz dos potenciais comprado-

res das oferendas. 

 

António de Sousa Leite  

 

 
António de Sousa Leite  

Foi à volta deste homem que nasceu e se desenvolveu  

o movimento que haveria de dar corpo ao agrupamento que 

chamou a si a tarefa de preservar os usos e os costumes  

de Santa Cruz de Riba Tâmega. 

 

 

Mesmo junto ao pelourinho, bem no centro de 

Vila Meã, vivia um apaixonado pelas coisas do 

passado que, instado pela vizinhança, resolveu 

formar um grupo de jovens que recriou danças e 

cantares já deixados para trás. À falta de estudos 

preliminares quanto a usos da terra, socorreu-se de 

fardamento alugado que emprestou à “marcha” um 

colorido de tal modo vistoso que “arrastou” atrás de 

si uma pequena multidão de gente ávida de rever o 

que, até então, se tinha esquecido de preservar.  

O sucesso foi tamanho que o “staf” que o 

rodeava logo o alertou para o sucesso que seria 

atingido se fosse criado um grupo de folclore, dada 

a riqueza que tinha constituído aquela pequena e 

inocente experiência, mesmo antes de se ter posto 

em campo o rigor que, nesta matéria, tem de ser 

observado. 

Dito e feito. O movimento pró-rancho nunca 

mais parou. 

 

A semente 

Quase de seguida, a comissão organizadora das 

Festas do Junho, em Amarante, organizou um con-

curso de marchas populares para desfilar no dia 

(leia-se noite) da romaria. Como já conhecia o 

movimento folclórico que se desenrolava em Vila 

Meã, tratou de remeter convite aos seus mentores, 

para que se fizessem representar no dito desfile. 

O convite foi aceite. Aos pares que já se iam 

treinando para o futuro rancho juntaram-se os even-

tuais necessários à formação de um grupo que 

impressionasse pelo seu aparato numérico e, ao 

mesmo tempo, constituir uma vasta equipa de mar-

chantes e figurantes. 

Esta representação de Vila Meã nas Festas do 

Junho foi mais um sucesso, mas, por motivos que 

até hoje ainda não foi possível descortinar, foi clas-

sificada em terceiro lugar, recebendo o júri velados 

protestos da assistência que apreciou a exibição, a 

música e a letra, considerando a Marcha de Vila 

Meã o melhor conjunto que ali apareceu, sem mar-

gem para quaisquer dúvidas. 

Tal classificação não influiu de forma negativa 

no movimento pró-folclore, antes acirrou os âni-

mos, por se ter formado a ideia de que tal classifi-

cação não era mais do que o reflexo do espezinha-

mento com que os amarantinos tratavam os vila-

meanenses, muito por causa da velha rivalidade 
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concelhia, agora (nessa época) assanhada pelo ódio 

figadal gerado nas jornadas futebolísticas, fartas em 

pancadaria de criar bicho.  

 

Ruínas da Padaria Velha 

Aqui nasceu o folclore de Vila Meã 
 

Por isso, o grande salão da Padaria de Vila Meã 

(hoje demolida) viu redobrada a sua utilização pelo 

grupo do senhor Leite (fundador e ensaiador), que 

se preparava para receber o conhecido folclorista da 

época – Pedro Homem de Melo – em missão de 

emissor de opinião, considerada um crédito em 

qualquer parte da zona Norte e não só. Mas o salão 

não era suficientemente grande para uma boa exe-

cução das danças e muito menos para satisfazer a 

avidez da multidão que se juntou para testemunhar 

o acontecimento, pelo que o “exame” se fez na via 

pública, aproveitando-se a boa iluminação local, já 

que a “mostra” teve lugar em dia de trabalho e, por 

isso, teve de fazer-se à noite. Os resultados não 

podiam ter sido melhores. Não só foi reconhecido o 

rigor do trabalho de recolha dos usos e costumes, 

como foram tecidos rasgados elogios a três das 

danças incluídas no reportório: o Malhão, as Colu-

nas e a Chula de Santa Cruz eram do mais genuíno 

que se podia ver nesta zona; mas as Colunas deixa-

ram Pedro Homem de Melo rendido à sua originali-

dade e beleza de execução, garantindo ele serem 

únicas em todo o país.  

E foi essa visita e o aval do visitador que ditou a 

ideia final: - Está decidido. Vamos formar um gru-

po de folclore. 

 

Apresentação em público 

 

As recolhas 

Na impossibilidade de se recolher os testemu-

nhos do fundador do primeiro grupo de folclore em 

Vila Meã – o já falecido António de Sousa Leite – 

recorreu-se a um parceiro da fundação, actualmente 

secretário do Grupo Folclórico de Santa Cruz de 

Vila Meã – Torcato Bessa, que se colocou à dispo-

sição da nossa equipa de investigação para respon-

der às questões sobre os caminhos seguidos na 

recolha dos fundamentos que acreditam um grupo, 

ou rancho, de folclore, para que se possam apresen-

tarem a público sem receio da contradição. 

Eis como respondeu às questões que lhe colo-

camos: 

 

Como apareceram os trajes? 

É um dos trabalhos mais complicados na forma-

ção de um agrupamento dedicado à causa folclóri-

ca, na medida em que se torna necessário actuar 

com muito rigor na confecção da cada vestimenta. 

E não é só quanto ao modelo e às cores, porque 

também é preciso ter em atenção o tipo do pano 

usado na confecção dos mesmos.  

 

E quais as fontes consultadas? 

Foram usadas duas vias para atingir esse objec-

tivo; a fotográfica e a observação visual. As roupas 

dos fidalgos foram identificadas através de fotogra-

fias da fidalguia de Santa Cruz de Riba Tâmega, ao 
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passo que as de lavradores ricos ou remediados 

assentaram em modelos à data existentes na casa do 

fundador António Leite e em poder de familiares da 

Casa da Quintã, onde predominavam a sarja, o 

linho e os merinos. Quanto às roupas de trabalho 

não se apresentaram grandes dificuldades, pois os 

modelos e panos tinham-se mantido em vigor até 

depois da primeira metade do século XX, estando a 

chita o cotim e as flanelas, as casimiras (ou caxemi-

ras), os riscados, os serrobecos e os algodões entre 

os mais usados. 
 

A tocata também respeita as tradições? 

Aí é que assentaram as maiores dificuldades. 

Sabemos que nesta zona abundavam os violinos, a 

que os populares chamavam rabecas. O último que 

vimos a ser tangido gemia nas mãos do senhor 

Carvalho Sarreiro, também conhecido por Carvalho 

de Agra Maior. Daí para cá desapareceram os toca-

dores de tais instrumentos e foram debalde todos os 

esforços para tentar influenciar alguém a aprender 

tal arte. Aliás, temos consciência do grau de difi-

culdade que esse instrumento exige, pelo que não 

será muito fácil vir a fazê-lo reaparecer na nossa 

tocata. E diga-se de passagem que era imagem de 

marca para a nossa chula que era tocada por uma 

rabeca ou por uma harmónica de foles, também esta 

caída em desuso, por obra e graça das concertinas e 

dos acordeões que, pela sua maior sonoridade, 

destronaram aquelas simpáticas espécies de instru-

mentos, pelo menos cá pela nossa zona. 

Todavia, nos princípios ainda conseguimos 

tocar a chula com uma harmónica de foles, que 

neste meio se tratava por xinfoninha. Porém, foram 

escasseando os consertadores dessa relíquia e hoje, 

que saibamos, já ninguém se dedica à reparação 

destes instrumentos. 

Por tudo isto, preservam-se os cavaquinhos, as 

violas braguesas, o violão, os ferrinhos e o bombo 

como música de acompanhamento, completando 

com as concertinas ou acordeões a área dos solistas.  

Mas há ainda os cantares? 

Sim. Folclore sem cantares não seria verdadeiro 

folclore, se excluirmos o Fandango, dança ribateja-

na em que os pés, a bater no tablado, são a única 

“voz” que se ouve durante a exibição dos campinos. 

Mas nessa matéria não se encontraram grandes 

dificuldades. As senhoras Luzia do Terreiro, Graça 

Alves e Sara Carola ainda tinham tudo debaixo da 

língua e terá sido mesmo a componente menos 

trabalhosa. 

 

A coreografia também não terá sido fácil? 

Pelo contrário. É bom lembrarmo-nos que está-

vamos pouco adiante da primeira metade do séc. 

XX.  

Nessa altura o futebol ainda não tinha tomado as 

multidões completamente e as tardes dos Domingos 

ainda se enchiam de folguedos à moda antiga. 

Quem vos responde ainda andou metido nesses 

divertimentos. Bastava que tocasse uma harmónica 

de boca, uma concertina, ou um simples cavaqui-

nho e a dança instalava-se imediatamente. Só a 

partir daí é que os “tangos”, os “paso dobles”, as 

“rumbas” e as “valsas” começaram a invadir os 

“serões de ponto de cruz”, divertimentos que foram 

“inventados” depois de 1950 e que já contavam 

com uma grafonola ou com um conjunto popular 

onde entravam os banjos ou os bandolins que 

reproduziam as músicas clássicas para os dançan-

tes.  

E lá voltamos à Sara Carola, Graça Alves e 

Luzia do Terreiro, agora secundadas pelo Torcato 

de Rubim, pelo Miguel Barbeiro e pelo Joaquim 

Bessa mais celebrizado por Joaquim Melhém, que 

ainda tinham feito parte dos grupos que foram à 

Senhora do Porto e tinham ainda bem presente a 

coreografia que fez arraial em Santa Cruz de Riba 

Tâmega, até porque os seus pais ainda vinham do 

século XIX e dançavam a cada passo nas serviçadas 

a que os filhos assistiam. 
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O que se dançava, onde e quando? 

Em Santa Cruz de Vila Meã, nome porque ficou 

esta região denominada muitos anos após a extin-

ção do concelho, podemos agrupar as danças em 

três ocasiões distintas: 

As romarias – Para onde os romeiros se deslo-

cavam em grandes grupos, sempre acompanhados 

de tudo quanto fosse instrumento capaz de fazer 

dançar, pois eram um dos grandes objectivos após a 

chegada ao arraial e depois de cumpridas as pro-

messas eventualmente contraídas. 

Os trabalhos agrícolas – Tais como ripagem do 

linho, espadelagem do mesmo, sachadas, desfolha-

das, vindimas, etc., nas eiras, ou nos beirais quando 

o tempo não permitisse a dança ao ar livre. 

Os domingos – Normalmente havia a reza do 

terço, sendo certo e sabido que, no fim deste, no 

adro, nas encruzilhadas, ou em qualquer largo com 

espaço suficiente e plano, a juventude “estaciona-

va” para passar o resto da tarde no namorisco. Se 

aparecesse um instrumento musical logo a dança 

entrava em acção e, normalmente, com temas a que 

o amor não era estranho. 
 

As danças eram sempre as mesmas em todas 

as ocasiões? 

Não. Embora houvesse algumas comuns, como 

era o caso do malhão, ou verdegar, por exemplo, 

havia uma selecção cuidada especialmente nas 

grandes romarias. 
 

 
Siga a rusga, siga a ruga… 

 

Então, quando os romeiros de Vila Meã chega-

vam aos grandes arraiais, tantas vezes depois de 

longas caminhadas de muitas dezenas de quilóme-

tros, faziam-no invariavelmente em ritmo da dança 

e ao som do instrumental que conseguiam reunir 

para cada romaria, já que nem sempre o grupo era 

constituído pelas mesmas pessoas. Por norma, a 

dança da entrada era movimentada e sempre de 

modo a permitir a progressão, alternada com algu-

mas curtas paragens para duas ou três voltas. As 

danças que melhor se adaptavam a estas caracterís-

ticas eram  a “RAMALDEIRA”  “o SENHOR DA 

PEDRA” e a “RUSGA”. Esta, por exemplo, falava 

das saudades da juventude:  

 
Siga a rusga, siga a rusga; Siga a nossa brincadeira; 

Não há dinheiro que pague; A mocidade solteira. 

 

Entrados no arraial e arranjado o poiso para a 

bagagem que os acompanhava, usavam o sistema 

de impressionar logo com a primeira dança que 

apresentavam, pois isso era garantia de cativar o 

povo e chamar-lhe a atenção para a sua ronda por 

todo o arraial. Para isso escolhiam a dança tão 

enraizada no Douro, como os Viras no Minho, o 

Fandango no Ribatejo, ou no Corridinho no Algar-

ve.  

Era o MALHÃO DE SANTA CRUZ em que se 

cantava assim: 
 

I 

O Malhão quando morreu 

Deixou dito em ‘scritura 

Que lhe forrasse o caixão 

Com pano de pouca dura  

II 

Se o Padre Santo soubesse  

As voltas que o Malhão tem 

Deixava de rezar missa 

Dançava o malhão também 
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Depois vinha o pagamento das promessas e 

seguia-se a abertura do farnel, que no bornal dos 

menos favorecidos continha pelo menos o franguito 

assado e o, infalivelmente e comum, garrafão de 

cinco litros de carrascão verdasco, já que, para esse 

dia, era proibida a água pé. 

Por vezes seguia-se uma soneca à sombra de um 

carvalho generoso em folhagem, após o que vinha o 

folguedo. 

Pelo arraial adiante a tocata e as gargantas iam 

chamando a atenção da assistência e, aqui e ali, 

dançavam-se algumas modas ligadas aos trabalhos 

do campo: 

a CANA VERDE TRESPASSADA              

as COLUNAS 

o VERDEGAR             

 ou o  VERDE GAIO 

 

E a despedida? Bom. A despedida era sempre 

tratada com muito cuidado, pois com ela pretendia-

se deixar bem vincada a presença de Santa Cruz de 

Vila Meã e a certeza de que, para o ano, lá estaria 

gente à espera dos nossos romeiros. Para atingir 

este objectivo havia um trunfo na manga, que era 

sem dúvida a mais elegante dança que algum dia se 

viu nestas paragens. A mesma que encantou, jun-

tamente com as Colunas, o avalista do folclore que 

representamos: 

A  CHULA DE SANTA CRUZ 

 

Os trabalhos agrícolas eram também, quando 

executados em sistema de comunidade, uma opor-

tunidade para pôr os folguedos em acção, como 

recompensa dos esforços aplicados durante o dia, 

para satisfação das necessidades do convidante para 

a serviçada. 

Nestas jornadas agrícolas, quer fossem sacha-

das, desfolhadas, ripas de linho ou vindimas, as 

raparigas estavam sempre presentes e eram quase 

sempre as mais interessadas no folguedo final, 

tomando a seu cargo  o trabalho de fazer chegar aos 

ouvidos dos rapazes da aldeia  a notícia daquele 

evento, levada através de uma  publicidade infalível 

na época… a cantoria.. 

Mas para que a cantoria resultasse em pleno, 

enquanto anúncio, teria de partir de local que facili-

tasse a propagação da voz, fazendo-a espalhar-se 

por montes e vales, à procura dos possíveis concor-

rentes à onda de alegria que se adivinhava para 

depois da ceia. Escolhiam, então, o local mais ele-

vado e aberto da quinta e, nos pequenos intervalos 

que obtinham, lançavam as suas cantigas a duas 

vozes e a todo o pulmão, mais ou menos nestes 

termos: 
 

Sapateiro de Lousada, ó ai 

Prepara as minhas chinelas, ai ai 

Pequeninas e bem feitas, ó ai 

Qu’eu à noite vou por elas, ai ai 

Ou então assim: 

Qu’eu à noite tenho um baile, ó ai 

Não posso bailar sem elas, ai ai  

O comboio de Coi…imbra 

Corre que vo…o…a 

Corre que vo…o…a 

Ao romper da madruga…a…da 

Cheg’à Lisbo…o…a 

Cheg’à Lisbo…o…a 

E ainda: 

 

Tenho uma camisa nova 

Tenho uma camisa nova 

Feita de panu 

Feita de panu 

Feita de pano de linho 

‘Stá rota no cotovelo 

‘Stá rota no cotovelo 

E suja no cú 

E suja no cú 

E suja no colarinho 
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É claro que o som não chegava a toda a fregue-

sia, mas bastava que um rapaz ouvisse para que 

logo a notícia chegasse a mais dois ou três, que por 

sua vez iam multiplicando o noticiário.  

Comida a ceia, a rapaziada lá se encaminhava 

para a quinta de onde tinham partido as cantigas 

durante o dia, certos de que o calor da dança os 

esperava e que aquelas moçoilas roliças ansiavam 

pelos seus desvarios maliciosos, nascidos das trocas 

de pés nos passos da dança, ou então pelo enleio 

daqueles braços musculados que as cingiam de tal 

modo que até as almas pareciam tocar-se. 

Se algum instrumento houvesse à mão lá se ia 

carregando para prevenir, pois sem som musical 

não haveria dança e podia acontecer a quinta não 

estivesse prevenida de qualquer dessas peças, o 

que, realmente, era muito raro. 

As raparigas já tinham antecipadamente esco-

lhido o local para formar a dança, varrido a rigor 

para causar boa impressão aos mancebos e minimi-

zar o levantamento de poeiras que se podiam mani-

festar incómodas durante o serão dançante. 

À luz mortiça duma candeia, soaram, então, os 

primeiros acordes da viola, os gritos do cavaquinho, 

ou o som melodioso da harmónica de boca e os 

primeiros pares evoluem pelo salão improvisado. 

 

 
O Malhão dançado na eira 

 

Não havia regulamento que obrigasse ou proi-

bisse de se dançar o que se quisesse nesta ou naque-

la serviçada, mas em regra nas sachadas, nas desfo-

lhadas ou nas vindimas, o que mais se via eram: 

O Regadinho;  

A Cana Verde Trespassada 

O Verdegar;  

Ou o Verde Gaio; 

O Malhão é que não faltava, fosse em que 

situação fosse. 

 

O Regadinho tinha mais a ver com a época das 

regas do milho que, não sendo um trabalho de con-

junto, proporcionava a cada passo encontros de 

casais, quer elas viessem da rega e eles de tapar a 

represa que no dia seguinte lhes regaria os campos, 

quer elas morassem perto, ou a caminho, das repre-

sas por eles controladas. Se não atente-se nesta 

letra: 

 

Água leva o regadinho  

Pela minha porta abaixo  

Escorreguei e caí    

Quebrei o fundo ao tacho   

 

CORO 

Água leva o regadinho  

Água leva e vai regar  

Enquanto rega e não rega 

Ao meu amor vou falar 

Água leva o regadinho 

Água leva o regador 

Enquanto rega e não rega 

Vou falar ao meu amor 

 

A Cana verde e o Verdegar estão ligados à 

cana do milho, que mesmo depois de trazido do 

campo ainda mantinha a cor verde na sua haste. E 

afinal o milho dava tantas oportunidades para dan-

çar… 

O Verde gaio lembra não só o milho maduro 

que os gaios (pássaros cinzentos e azuis) devora-

vam enquanto este permanecia no campo, mas 

também os novos ricos que regressavam do Brasil, 
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depois de abanada a árvore das patacas. Aliás, o 

verde-gaio deve estar mesmo associado aos papa-

gaios, e terá sido o nome porque estas aves tropicais 

ficaram conhecidas quando cá chegaram pela pri-

meira vez, já que, em regra, são verdes e se asseme-

lham aos gaios. Ouçamos: 

 

  I  

O verde gaio é meu  

Que me custou bom dinheiro 

Custou-me quatro vinténs 

Lá no Rio de Janeiro   

  

Coro  

Ó do verde gaio ó do rás trás trás 

Qu’é do meu amor qu’é do meu rapaz 

Ó do verde gaio ó do rus trus trus 

Qu´’e do meu amor ´stá p’ró Bom Jesus 

 

Na nossa região o linho ocupou, durante muitas 

épocas, um lugar de destaque na economia dos 

agricultores que o sabiam cultivar e tinham terras 

apropriadas à sua sementeira. 

Um dos trabalhos do linho que mais gente jun-

tava nas eiras era a ripagem, que se fazia mesmo 

sobre o carro que o tinha trazido do campo. 

Estes trabalhos eram outra ocasião que propor-

cionava o bailarico e tinham duas danças caracterís-

ticas associadas. 

O primeiro trabalho que gerava ajuntamentos 

era a ripagem, trabalho que normalmente se execu-

tava ao serão e que tinha ligada a si a dança das 

Colunas. E como? 

Havia um costume arreigado no povo de Santa 

Cruz de Riba Tâmega, sempre que havia uma ripa-

gem. Durante a serviçada, a rapaziada ia elegendo a 

mais bonita entre as raparigas solteiras ali presen-

tes. Quando o trabalho terminava eles caiam-lhe em 

cima e traziam-na à força para a fazer sentar no 

ripo. 

Ora, o ripo era uma peça de ferro com espetos 

de cerca de palmo e meio de altura, alinhados a 

uma pequena distância um do outro de modo a que 

a semente do linho (baganha) e o seu estrepe (raiz) 

não passassem entre eles, deixando o linho apenas 

com a haste principal. Sentar ali uma rapariga seria 

cruel, se os rapazes não acautelassem os espetos 

com umas panadas de linho, para lhe proteger o 

rabo. 

 

Trabalhando o linho 

Eram muitas as voltas que o linho dava antes de ser tecido. 

Desde a sementeira até ao tear, passava por mais de uma dúzia 

de operações. Nesta foto estão representadas duas etapas que 

muito contribuíam para os trabalhos em conjunto e, por isso, 

propícias aos bailarico. Á direita vemos o ripo (bicos de ferro) 

com algumas “panadas” de linho a ser ripado, cena que se passa-

va no verão e permitia as primeiras danças. Ao centro estão duas 

espadeladeiras  (que traziam as maçãs para dar aos rapazes) que, 

de espadela e espadadouro tiravam ao linho a parte lenhosa 

(tomentos) ficando as fibras. À esquerda está um sedeiro onde as 

fibras eram passadas para lhe serem tiradas as estopas, ficando 

macio como estopa. Ao fundo e à esquerda está a urdideira que 

urde a teia que vai para o tear que se vê também ao fundo à 

direita. 

 

 

Enquanto os solteiros iam “exorcizando” a 

moça, os casados abriam a sessão com uma dança 

única no país… as Colunas. 

Na semana que se seguia a rapariga não saía de 

casa. Embora fossa uma honra ser escolhida como a 

mais bonita naquela noitada, também era uma ver-

gonha ser agarrada pelos rapazes e, por isso, nessa 

semana nem à missa ia para não ser apontada. 
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Depois o linho ia para o moinho, regressando 

para ser espadelado, isto é, para o limpar da parte 

lenhosa e lhe deixar apenas as fibras que haviam de 

se transformar em fios. 

Do moinho em diante era apenas trabalhado 

pelas mulheres, mas a espadelagem dava lugar a 

muitos serões, a que os homens acorriam munidos 

de tocatas para viabilizar a dança. 

Estes serões tinham um ritual muito próprio, 

conhecido pelo pedido das maçãs. 

As mulheres que iam espadelar o linho muniam-

se de algumas lembranças para “adoçar o bico” aos 

homens que as viessem cortejar durante o trabalho 

de espadela. 

Normalmente tais lembranças eram constituídas 

por maçãs, mas também podiam tomar a forma do 

rebuçado, do biscoito, ou da bolacha, pois a verda-

deira intenção era entabular conversa, por vezes 

apenas e só para reservar par para a dança, outras 

para mensagens mais duradouras que podiam che-

gar ao altar-mor da igreja da terra. 
 

Se bem que se dançassem várias modas neste 

dias, já mais para o fim e quase como em termos de 

medida de fôlego, “saía” a Chula de Santa Cruz 

que tinha de ser sempre dançada com número ímpar 

de pares. Três, quatro ou cinco pares alinhados em 

cada fila e cada uma delas virada para a outra, mais 

o par que abria e fechava a dança. 

Iremos fazer uma demonstração desta dança e 

vão ouvir-se versos como estes: 
 

Ai é dever do cantador  

Quando chega ao arraial  

É de perguntar à’ssistência  

Se passaram bem ou ma-a-al   
  

Ai a  chula de pares picada 

Dançada bem picadinha 

Quem me dera ter um pico 

P’ra picar em ti menina 

Presentemente, a Chula de Santa Cruz forma 

duas filas de três pares cada, mais o par do centro, 

por uma questão de economia de tempo em festi-

vais com duração de actuação limitada e para gene-

ralizar a sua apresentação, porquanto, mesmo 

assim, é a dança mais demorada dos reportórios dos 

dois ranchos existentes em Vila Meã. 

Mas o trabalho do linho ainda proporcionava 

mais algumas oportunidades para dar um pezinho 

de dança, através dos serões de fiar, que de caracte-

rizavam por acontecimentos mais raros. Aí dança-

vam-se quaisquer danças, mas tinham cantigas 

muito próprias, isto é, inspiradas neste trabalho, 

algumas que se cantavam durante o serviço, como 

esta: 

 

Quem me dera ser o linho  

Que vós na roca fiais  

Quem me dera tantos beijos  

Como vós no linho dais 

 

Não é que as mulheres tivessem o costume de 

andar aos beijos ao linho. Mas o facto da fiação 

obrigar as mulheres, vezes a miude, utilizar os den-

tes para desencravar uma pequena partícula lenhosa 

de entre os fios que estava a torcer, fazia despertar 

na assistência masculina o desejo de se sentirem no 

lugar do linho. 

 

E esta quadra, quando já estava perto a hora de 

dançar: 

 

As voltas que o linho dá 

Antes de entrar ao tear 

Não são tantas como as voltas 

Que eu neste vira vou dar 

 
Finalmente, as danças aos Domingos. 

Aos domingos, abria a igreja por volta das três 

horas da tarde para rezar o terço. 
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Quando o terço acabava, a juventude deixava-se 

ficar pelo adro, fosse a namoriscar ou, como quase 

sempre, a dançar até a noite cair. Mas se os dançan-

tes não tivessem ido ao terço, sempre podiam reu-

nir-se nos largos ou nas eiras de modo a não perder 

esse momento que todos ansiavam. 

De todas as ocasiões apontadas, esta era, sem 

dúvida, aquela em que mais variedade de danças 

absorvia, sendo certo que a Chula e as Colunas 

raramente entravam neste domínio, aquela pela 

dureza que a caracterizava e esta pela complexidade 

da sua execução não eram adequadas a um dia em 

que o mais que se pretendia era namorar e namorar 

agarrado, coisa só permitida através da dança, pois 

estávamos no tempo em que se tinha de namorar a 

uma distância tal que não deixasse dúvidas a quem 

visse, para evitar falatório. 

 

Uma dança que não falhava nestas ocasiões era 

A Carolina, que nos fala do arranjo de um novo 

namoro: 

 

Sim Carrolina ou i ou ai  

Sim Carrolina ou ai meu bem~ 

Sim Carrolina eu vou-me embora 

Sim Carrolina eu vou também 

  

Isto é. Um diz que se vai embora, o outro diz 

que vai também. Era assim; quando algum rapaz 

ficava de namoro acertado, logo pedia licença para 

acompanhar a moça até casa, forma muito usada 

para selar o contrato e para o rapaz ficar a conhecer 

o caminho para, no próximo domingo, poder voltar 

a encontrar a sua nova namorada, caso contrário 

podia não dar com a sua casa.  

Nestas reuniões imperavam as danças que fala-

vam dos namoricos, como bem se pode compreen-

der. Um exemplo disso era Oh prima .... Oh rica 

prima 

Falava-nos da despedida no final do dia, quando 

a rapariga (e porque não uma prima) tinha de se 

recolher, por não poder namorar para lá do toque 

das trindades. 
     

Oh prima, oh rica prima 

Oh prima onde vais 

Oh prima, oh rica prima 

Vou pr’a casa dos meus pais 

 isto é, ia recolher-se. 

 
Os viras 

Esta região não era rica em viras. Este tipo de 

dança, muito vulgar no Minho, não tinha por aqui 

grandes tradições. O único que se conhece genui-

namente local é o Vira da Ana. 

Por vezes os primos arranjavam problemas entre 

si por causa do amor. Não foi em vão que se criou 

um ditado que dizia que primos e pombos borram 

as casas. Isto estava ligado ao facto de um homem 

honrado considerar que a sua filha lhe borrava as 

barbas se não chegasse virgem ao casamento. 

Mas havia ainda o caso dos primos que disputa-

vam a mão de uma mesma rapariga. Ora, o amor de 

uma moça se fosse roubado por outro qualquer 

semelhante não gerava no “roubado” um sentimen-

to de raiva tamanho como se o roubo tivesse sido 

cometido por um primo.  

Este vira trata isso mesmo. Dois primos desa-

vindos: 

 

Fui à fonte p’ra ver Ana 

Ai ‘stava meu primo com ela 

Oh Ana, oh linda Ana 

Ai ‘stava meu primo com ela 

Adeus primo, adeus Ana 

Ai eu cá vou p’rà , minha terra 

Oh Ana, oh linda Ana 

Ai eu cá vou p’rà , minha terra 
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As romagens a festas de localidades muito dis-

tantes, que vindas do século XIX ainda perduravam 

na primeira metade do século XX, criavam alguma 

importação de costumes de outras terras e que, a 

pouco e pouco,  se iam enraizando no povo de San-

ta Cruz, especialmente nos dançaricos dos Domin-

gos, ou então nos trabalhos do campo, havendo, no 

entanto, o cuidado de as não apresentar em festas 

ou romarias, não fossem por lá serem conhecidas e 

lançarem o descrédito nas cantas e dançares da 

nossa região. 

A Senhora do Porto, romaria afamadíssima que 

se realizava em terras já consideradas pertencentes 

ao Alto Minho, influenciou os nossos romeiros que 

iam pondo em prática danças vistas naquelas para-

gens, aonde o Minho mandava romeiros de toda  a 

província. Produto dessa importação é o Vira de 

Cruz que pode, por isso, apresentar algumas seme-

lhanças com  viras daquela região, em que até lhe é 

dado o mesmo nome, mas que também já é conhe-

cido nestas paragens como uma moda muito antiga. 

 

A dança do Velho (que vamos tratar a seguir) 

conta-nos o drama que se desenrolava quando as 

questões do amor se misturavam com os conflitos 

de gerações, nos quais os velhotes tomavam sempre 

um papel de pinga-amor, demonstrando as suas 

pretensões casamenteiras  ou simples assédios 

sexuais, umas e outros exercidos sobre as raparigas 

mais novas. Nem sempre a rapariga estava pelos 

ajustes e respondia de forma agressiva: 

 

Olha o velho, olha o velho 

Olha o velho digo, digo 

Ou tu há-des morrer velho 

Ou teu hei-de enterrar vivo 

 

A poesia fala-nos também dos encontros amoro-

sos já depois do anoitecer, quando numa fugida à 

vigilância paterna a rapariga conseguia ir ter com o 

namorado, por vezes a coberto de algum arvoredo 

que povoava os quintais à beira da porta. À despe-

dida, ele pedia veladamente que ela não se fosse  

entregar a outro. Inspirada nessa lenda é a dança. 

 

Vai-te embora… vai sozinha  em que se can-

tava assim: 

 

Debaixo da oliveira 

É um regalo ama-ar 

Tem a folha miudinha              | 

Vai-te embora vai sozinha       |     

Deixa passar o luar                  |  Repete 

  

Outra dança muito usada nos encontro domini-

cais era o Zé que fumas. 

Sempre com o amor à mistura, às quadras mais 

variadas e por vezes espontâneas, seguia-se sempre 

um coro que tinha em vista um moço já maduro: 

 

Tu és o Zé que fumas 

Tu és o fumador 

Tu és o Zé Miquinhas 

Há-des  ser o meu amor 

  

Nas modas que nos legaram aparece uma que 

ninguém lhe sabe identificara origem, nem o signi-

ficado. É o Padricato. 

As pessoas através das quais foi possível reco-

lher esta dança nada sabiam quanto ao seu signifi-

cado. 

Nem sequer o nome da dança era pacífico entre 

os dançadores que nos deram a informação da sua 

existência. Para uns era o Pardicato para outros era 

o Padricato. Embora nenhuma destas designações 

faça sentido, talvez a que melhor “encaixe” seja a 

de Padricário, porque da junção das duas palavras 

pudesse referir-se a um Padre icário, isto é, tão 

ambicioso que acabasse por morrer vítima da sua 

ambição. E nem era raro encontrar disso por cá 
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nessas épocas tão recuadas, ou mesmo nas actuais. 

Mas que era uma dança namoradeira disso não há 

dúvidas, pois o seu coro para aí nos remete: 
 

Não quero a ti que és cravo 

Nem a ti que és pionia 

Quero a ti meu amor  

Que és a minha companhia 

És a minha companhia 

Oh minha rica felor 

Anda cá para os meus braços 

Anda cá meu lindo amor. 
 

Mais uma dos domingos que nos fala de como o 

amor nos pode levar à desgraça. Nos tempos em 

que o senhor da terra prometia as filhas em casa-

mento, não era de modo algum conveniente cortejar 

uma morgadinha à revelia do pai. O destino era a 

cadeia, sem dó nem piedade. Ora ouçam uma pas-

sagem da nossa Morgadinha. 

     
Atirei com balas de oiro 

Á janela do morgado 
 
Acertei na morgadinha 

Agora vou degredado 
 
Agora vou degredado 

Agora vou p’rá prisão 
 
Digo adeus à morgadinha 

Que levo no coração    

(cada grupo de dois versos repete) 

 
O Senhor da Pedra 

Para o fim ficou o Senhor da Pedra, dança muito 

querida do nosso povo que a exibia em várias situa-

ções, talvez pela alegria que toda ela exprime, ou 

então pela referência aos milagres do Senhor da 

Pedra. Tudo isto associado à faculdade de se poder 

dançar em caminhada, fazia-se muitas vezes pre-

sente na ida para as romarias, via-se nos largos aos 

Domingos e apreciava-se nas eiras. Era uma dança 

multi-funções. 

I 

Hei-de ir ao Senhor da Pedra  

Hei-de ir ao Senhor da Pedra 

‘Inda que me leve um mês 

‘Inda que me leve um mês  

Só para vêr o milagre  

Que o Senhor da Pedra fez 
 

    Coro 

 Bendito Senhor da Pedra  

Bendito sempre sejais 

Não tenho nada de meu 

Oh Senhor quanto me dais 
 

II 

Hei-de ir ao Senhor da Pedra 

Hei-de ir ao Senhor da Pedra 

Que a minha mãe já lá foi  

Que a minha mãe já lá foi  

Hei-de ir atrás da capela  

Ver a pegada do boi 
    

III 

Já fui ao Senhor da Pedra 

Já fui ao Senhor da Pedra 

Um dia de madrugado 

Um dia de madrugado 

Fui ver atrás da capela 

Onde o boi pôs a pegada 
 

Também nós vimos a peugada do boi, nos pene-

dos que separam a capela do mar. De facto há nas 

rochas um recorte que apresenta alguma semelhan-

ça com a pata bovina, mas não deixa dúvidas de 

que não é originado pela passagem deste quadrúpe-

de. Quando muito poderá aceitar-se que por ali 

tenha passado algum dinossauro, se atendermos à 

superfície afecta a esse recorte. Mas a crença é cega 

e a sua área não tem limites. 
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E ficou-se por aqui a entrevista. Mas as referên-

cias que ouvimos à chula criaram no grupo a curio-

sidade de aprofundar o relato ouvido. Recorreu-se a 

uma obra publicada pela antiga FNAT, da autoria 

de Fernando Castro Pires de Lima, intitulada “A 

Chula – Verdadeira Canção Nacional”, e ao que 

Pedro Homem de Melo escreveu em “Folclore” 

acerca da Chula no Douro Litoral. 

A primeira conclusão que se tira é que a Chula é 

a canção, a música e a dança, com raízes sólidas na 

alma do povo. Mas estas duas obras são também 

uma viagem pelas ideias expressas por vários escri-

tores populares, citando diversos pareceres sobre 

esta dança do nosso povo. 

César Neves diz que a Chula Rabela lhe parece 

os ecos dos cantos celtas repercutidos nos recônca-

vos das penedias durienses. E, a respeito da Miran-

deza, identifica-a como música pastoril, tocada por 

gaita-de-foles, clarinete, requinta, flauta, tíbia, rabe-

ca, tambor e castanholas, Mas logo diz que por 

vezes esse instrumental era substituído pelo harmó-

nio. Eis a primeira justificação do que referiu o 

nosso entrevistado, a propósito da entrada do acor-

deão no folclore – o desaparecimento de alguns 

instrumentos mais antigos.  

Alberto Pimentel admite que a Chula é oriunda 

da Galiza e que, por isso, terá invadido Portugal 

pelo Norte, cantando-se agora desde o Minho ao 

Alentejo. Para além disso, porque não tem letra 

especial, presta-se aos torneios poéticos. 

Voltando a César Neves, compara a Chula às 

“jotas” andaluzas, enquanto Ribera y Tarragó a 

acha semelhante às “jotas” aragonezas. Aliás este 

folclorista diz ainda que a Chula rabela e a Chula 

vareira do Douro são melodias da “jota”. 

As “jotas” são danças populares espanholas que 

fazem lembrar as gotas portuguesas, até porque a 

fonética parece a mesma. 

Do Brasil diz  Melo Morais que nos meados do 

século XIX esta espécie musical era muito conheci-

da no Rio de Janeiro. Valia a pena comparar a 

chula, não só com o samba e o baião, mas também 

com o fandango. 

Certamente, estaríamos apenas a comparar em 

termos de implantação popular, pois enquanto dan-

ça será simplesmente impossível arranjar qualquer 

semelhança entre a chula e as danças que lhe põem 

a par. 

Para Rebelo Bonito, a Chula recebe o nome de 

cantiga ao desafio no Norte, de desgarrada no Sul 

e de Charamba nos Açores e na Madeira. 

Ao tratar a Chula de Amarante, César das Neves 

confirma os instrumentos que nos foram citados: 

Rebecas, violões, violas, guitarras, tambor e ferri-

nhos. Diz também que a Chula é o tipo clássico da 

nossa música popular. O Minho e o Douro são as 

províncias onde esta música é melhor representa-

da… mas que os tocadores hábeis sobrecarregam 

com improvisadas variações e adornos capricho-

sos. 

Convém, no entanto, ter em atenção que, embo-

ra Vila Meã esteja hoje integrada no concelho de 

Amarante, a origem da Chula de Santa Cruz remon-

ta aos tempos em que esta vila era cabeça de conce-

lho. Por isso, quando alguém refere a chula de 

Amarante, é, na maioria dos casos, a Chula de Car-

valho de Rei que está na “baila” e não a chula do 

vale do Odres, rio que atravessa as freguesias que 

entram no conjunto que se considera Vila Meã. 

Têm, no entanto, estas chulas muito em comum 

quanto a instrumentos e letras, porque quanto a 

coreografia não há comparação possível. 

 

Depois de tantas formas de chulas descritas nas 

obras visitadas, supunha-se pouco crível que ainda 

pudesse subsistir algo diferente do que ali estava 

tratado. Daí que, para tirar dúvidas, decidimos con-

sultar, de novo, o nosso entrevistado, na esperança 

de podermos ver dançar a Chula de Santa Cruz 

para, enfim, descortinarmos o que havia nela que a 
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tornasse diferente de todas as outras, tal como nos 

tinha sido afirmado. 

O pedido foi aceite, mas logo foi posta de parte 

a ideia a de haver tempo disponível entre a nossa 

necessidade temporal de completar o trabalho e a 

possibilidade de juntar tocadores e dançadores em 

tempo considerado útil, dado estar na época “do 

defeso”, espaço considerado entre o fim da tempo-

rada (Outubro) e o início dos ensaios (Março) para 

a nova época. 

Por isso, foi-nos oferecida, em alternativa, a 

observação de uma gravação vídeo de uma actua-

ção para a TVI, destinada a um programa que esta 

estação televisiva transmitia, há vários anos, intitu-

lado “Portugal Português”. 

Aceitamos de bom grado, até porque, por este 

processo, podíamos rever algumas passagens que 

não tivéssemos captado à primeira passagem. 

O que vimos é, realmente, diferente de tudo o 

que já tínhamos investigado. Vejamos, então,  como 

se dançava a Chula em Santa Cruz: 

 

A sua dinâmica assenta na formatura de duas 

alas, viradas uma para a outra, com igual número de 

pares. Há mais um par – o para que abre e fecha a 

dança - que, de início, se coloca entre as alas a uma 

ponta do rectângulo formado pelas duas alas, espe-

rando a entrada em função da tocata.  

É a única dança em que os pares dançam agar-

rados, não de frente como é comum, mas ao lado 

um do outro, ele do lado esquerdo e ela do lado 

direito. O rapaz estende o braço direito a toda a 

largura do peito da rapariga, agarrando-lhe a mão 

direita. A rapariga, por sua vez, estende o braço 

esquerdo à largura do peito do rapaz, agarrando-lhe 

a mão esquerda. 

Saídos os dois primeiros compassos musicais, 

inicia-se a dança aos pulinhos e sempre no mesmo 

sítio. Em cada pulo, a perna contrária à que está em 

apoio é “atirada” pela frente desta como que a cru-

zá-la. O balanço produzido por este “trocar” de 

pernas obriga a que o rapaz e a rapariga batam os 

compassos com o mesmo pé. Caso contrário, atro-

pelar-se-iam um ao outro. 

Então o par que está colocado entre as alas e no 

seu topo, começa assim a movimentar-se até ao 

centro do tablado, dão duas voltas sobre si mesmos, 

largando-se, e seguem até ao outro extremo, voltam 

ao ponto de partida e agarram-se de novo e percor-

rem todo o centro das alas até ao topo oposto. 

Neste momento os pares que constituem as filas 

laterais juntam-se ao meio e trocam de par. Depois 

o par central repete a passagem por entre as alas até 

ao outro topo e os pares das laterais voltam ao cen-

tro, trocam de novo o par e voltam à primeira for-

ma. 

A partir daqui, o par central encaminha-se para 

o par que está no topo do lado direito em relação ao 

ponto de partida, contorna-o e “empurra-o” para o 

centro, ficando no lugar dele a dançar sem deslo-

camento. O par, que agora vai para o centro, dá 

uma volta ao espaço central e vai “chamar” outro e 

assim sucessivamente, até que todos os pares 

venham dançar ao centro. 

Quando todos os pares tiverem dançado no 

meio, esse último vai agora buscar o que iniciou a 

dança, para que este regresse ao centro e aí terminar 

a dança. 

Isto em dança organizada para demonstração 

folclórica, porque na prática antiga só terminava 

por desistências. 

Quando terminamos a observação não tínhamos 

qualquer dúvida de que se trata de uma dança ver-

dadeiramente diferente de todas as que se”viam” 

em livro. 

Diferente, mas não completamente, embora 

apenas se possa encontrar alguma semelhança na 

descrição que Pedro Homem de Melo faz da Chula 

de Maureles, o que nem sequer é estranho dado que 

ambas as localidades não fazem grande distância 
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entre si, podendo até contribuir para maior autenti-

cidade, uma vez que é de considerar uma quase 

vizinhança. 

 

 

 

Quanto à letra por aqui usada conclui-se que, a 

exemplo do que se conhece a nível nacional, é bas-

tante variável, visto que a Chula entrava muitas 

vezes nas cantigas ao desafio, onde o improviso era 

uma constante e a isso já nos referimos no momen-

to em que tratávamos da distribuição das danças 

pelas várias épocas do ano A música, no entanto, 

despertou-nos o interesse e pedimos se nos podia 

ser cedida a pauta. O problema é que em folclore 

não há pautas, porque todas as músicas “saem” de 

ouvido. Mas o nosso interlocutor colaborou com a 

nossa vontade e escreveu-a assim: 

 

 

 

 

 

 
A Chula de Santa Cruz 

A chula já percorreu o seu comprido trânsito. Já todos os 

pares, um a um, vieram dançar ao meio. O par que a 

abriu voltou ao meio. A chula vai terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre os  cantam-se quatro versos. Depois entram as mais variadas músicas que o tocador principal encaixar no ritmo 

da chula picada, enquanto “se tiram os pares”, ao jeito do que diz César das Neves “… mas que os tocadores hábeis sobre-

carregam com improvisadas variações e adornos caprichosos. Quando o par principal volta ao centro, o tocador executa os 

dois compassos entre os   e termina a Chula de Pares, ou Chula de Santa Cruz.   
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OS TRAJES DO RANCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje de menina fidalga 

Sombrinha branca; Capa de crepe bordada em 

cordão com gola, conjunto de saia com muita roda 

e barra em veludo, blusa de aba em fazenda de lã, 

barras nos punhos, meias rendadas e sapatos. 

 

 

   Lavrador rico:  

Chapéu de pano preto, camisa de linho, colete e 

jaqueta em tecido em sarja, calça de fazenda, fai-

xa de casimira (ou caxemira) com frocos, botas de 

couro preto. 
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TRAJES DO RANCHO 

 

 
 

 

 

 

 

Traje domingueiro e de festa: 

Traje composto por: chapéu de pano castanho com 

aba estreita; jaqueta em serrobeco; colete com fren-

te do mesmo pano e costas em flanela vermelha; 

camisa de linho; calça de fazenda grosseira casta-

nha; botas de atanado. 

 

Este traje era usado por lavradores remediados 

(caseiros) 

 

 

Trajes de trabalho do campo: 

Homem: Chapéu de palha; camisa de riscado; len-

ço tabaqueiro ao pescoço; calça de cotim; ceroulas 

de riscado; socos de atanado e madeira. 

Mulher: Lenço amarado na cabeça; blusa de flane-

la com pregas e de apertar à frente; saia de roda em 

algodão; saiote em flanela; avental de chita; socos 

de couro e madeira; foicinha e corda. 
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Trajes do Rancho 

 

 

 

 

 

 
Trajes de ir à feira: 

Lavradores caseiros 

Homem: Chapéu de palha; camisa de riscado com 

peito de linho; calça de linho; chinelos de pele. 

Mulher: Blusa de gorgorina; saia de linho bordada 

a ponto de cruz; saiote em flanela; chinelas de ver-

niz; saca do dinheiro em linho 

 

 

 

Traje dos serões do linho: 

Lenço amarrado na cabeça; blusa de flanela, de 

apertar à frente, com gola; saia de algodão; avental 

de chita; chinelas; dobadoira com meia meada e 

meio novelo. 
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Trajes do Rancho 

 

 

 

 

 

 

Traje de ir à missa: 

O traje de ir à missa que a foto representa, corres-

ponde a uma lavradeira rica. É composto por lenço 

de tapete pela cabeça com as pontas soltas e a cair 

pelo peito; blusa de seda com pregas e meia gola a 

apertar pelo ombro, punho alto com vários botões.  
 

 

 

 

 

 

Traje domingueiro: 

Mulher: O traje era composto por: lenço e blusa de 

pano alinhado, saia de algodão estampado; saia 

branca (no verão) ou saiote de flanela (no Inverno) 

interiores; meias rendadas e chinelas. 

Este traje também podia ser de ir à missa, mas nes-

te caso a colocação do lanço era diferente. 

O lenço amarrado na cabeça usava-se na dança ou 

para caminhar com desembaraço. 
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Trajes do Rancho 

 

 

 

 

 

 

Traje de Noivos: 

Noiva: Mantinha de frocos comprida, jaqueta de 

punho alto e saia com pregas, em fazenda rosa 

velho (no dia do casamento não havia luto); saio-

te interior; meias rendadas e chinelas de verniz; 

ramo de flores de laranjeira. 

Noivo: Chapéu preto de aba larga; camisa de 

meio colarinho em pano alinhado; fato em caxe-

mira; gravata e suspensórios; botas pretas. 

 

 

 

 

Traje domingueiro: 

Homens: Chapéu de pano preto, camisa de pano 

alinhado, colete de fazenda grossa preta com costas 

de flanela vermelha, calça de fazenda grossa preta, 

faixa de fazenda fina com frocos, bota preta de 

atanado. 
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Trajes do Rancho 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figurantes do Grupo Folclórico de Santa Cruz – Vila Meã junto do Pelourinho e dos antigos Paços do Con-

celho. Para além dos trajes já descritos, encontramos aqui duas lavradeiras ainda não referenciadas. Na 

extrema, do lado esquerdo, está uma caseira que vai levar o folar ao senhorio; a giga à cabeça (redonda) 

“leva” o folar para o senhorio, coberta com pano de linho. Mais ao centro, ligeiramente descaída para a 

direita da bandeira, está a que ia levar o comer ao campo, em dia de serviçada. 
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GRUPO DE CANTARES E DANÇAS DE SANTA CRUZ DE RIBA TÂMEGA 
 
 

 
 
 

 
GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTA CRUZ – VILA MEÃ 
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O porquê de dois grupos em Vila Meã 
 

 

Como se ouviu nas declarações do secretário do Grupo Folclórico de Santa Cruz – Vila Meã, o primeiro gru-

po folclórico foi fundado em 1968. A esse grupo foi posto o nome de Grupo de Cantares e Danças de Santa Cruz 

de Riba Tâmega, que começou a percorre o país de Norte a Sul. Mais tarde, em 1976, foi actuar para os portu-

gueses radicados em França e, durante essa viagem, geraram-se divergências entre os vários elementos dos cor-

pos gerentes, embora mais acentuadas entre o fundador e ensaiador – António de Sousa Leite – e o presidente da 

direcção – José Vieira de Carvalho. (Qual deles o mais teimoso?). 

 

O rescaldo desta contenda verbal originou a demissão do fundador e ensaiador, que se deixou algum tempo a 

“hibernar”, mas que não resistiu ao “bichinho folclórico” e, em pouco tempo, reuniu os elementos directivos e 

operacionais como ele desavindos na dita viagem a França. 

 

Logo todos ficaram de acordo. Regressar o mais depressa possível à actividade, através da fundação de um 

novo grupo, cuja escritura notarial ocorreu em 19 de Novembro de 1977, apresentando-se pela primeira vez em 

público em 30 de Abril de1978. 

 

Seguindo o caminho do rigor, já percorrido aquando da formação do primeiro grupo, respeitou todas as 

regras da novel Federação do Folclore Português, voltando a escolher o nome de modo a caracterizar a região 

que iria representar. E, por isso, o baptizou de Grupo Folclórico de Santa Cruz – Vila Meã, filiando-o imediata-

mente na Federação. 

Do seu currículo, para além de percorrer o país de norte a sul em festivais, festas e romarias, destacam-se as 

actuações em Alcoutim, Castro Marim, Portimão, Lagos e Praia da Rocha no Festival Nacional do Algarve 

transmitido pela RTP em 1978. 

 

Organiza anualmente o seu festival de folclore desde 1978, sendo os de 1979, 1980 e 1982 classificados de 

categoria internacional, graças à participação de grupos espanhóis, da então Checoslováquia e Brasil. 

 

Foi-lhe entregue em 1981 e 1982 a realização e orientação dos festivais nacionais de Amarante. 

 

Para além fronteiras, regista actuações em Espanha, festas de Vila Marin (1979), festival Celta de Vigo 

(1985) e festival internacional da FITUR – Madrid (1986). Em França actuou em Pau, Orthez e Mariggnak 

(1984), Bordéus e La Rochelle (1985) e no festival de Chateauneuf (1986) 

 

Actualmente está cotado como um dos mais rigorosos nos trajes, mais verdadeiro nas coreografias e servido 

por uma tocata das mais categorizadas, muito bem secundada pelos cantadores e respectivo coro. 

 
| Texto de TORCATO BESSA | 

Arranjo Gráfico de C. Oliveira e J. Queiroz 
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