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FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LITERATURAS ROMÂNICAS 

 

Resumo 

A presente dissertação pretende estudar qual a importância da representação 

popular do Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo na tradição 

regional do Ciclo da Natividade em Trás-os-Montes, quais os limites morais que lhe 

foram impostas pelas autoridades eclesiásticas, e se tais proibições tiveram influência na 

permanência e na modificação dos hábitos e tradições lúdicas das gentes transmontanas.  

Propõe-se também estudar a dimensão do corpus, cuja tradição recuperada da 

oralidade serviu durante muito tempo como suporte para veicular a mensagem cristã. A 

partir da recolha e apresentação de diferentes versões do Auto da Criação do Mundo ou 

Princípio do Mundo/ Ramo, oriundas de diversas aldeias nos concelhos de Mogadouro, 

Vinhais, Valpaços, Mirandela e Chaves, nos distritos de Bragança e Vila Real, procedeu-

se ao seu estudo e edição crítica, para elaborar uma presumível reconstituição da obra 

dramática do Ciclo da Natividade e o reconhecimento da obra cénica – gestos, marcações, 

dispositivo cénico, adereços, guarda-roupa, prosódia, elocução -, que terá sido 

representada nas aldeias de Urrós, Santo António de Monforte, Tronco, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vilartão, Lebução, Nozelos, Sonim, Vale das Fontes, Nuzedo de Baixo, 

Rebordelo e São Pedro Velho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: TRÁS-OS-MONTES; TRADIÇÃO POPULAR; LITERATURA 

ORAL E TRADICIONAL; TEATRO POPULAR; NATIVIDADE. 
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FACULDADE DE LETRAS 
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Resumen 

El presente informe pretende estudiar cuál la importancia de la representación 

popular del Auto da Criação do Mundo o Principio do Mundo o Ramo en la tradición 

regional del Ciclo de la Natividad en Trás-os-Montes, cuáles los límites morales que le 

fueron impuestas por las autoridades eclesiásticas, y se estas prohibiciones tuvieron 

influencia en la permanencia y en la modificación de las costumbres y tradiciones lúdicas 

de las gentes transmontanas.  

Se propone también estudiar la dimensión del corpus, cuya tradición recuperada 

de la oralidad sirvió durante mucho tiempo como soporte para transmitir el mensaje 

cristiano. A partir de la recoja y presentación de las diferentes versiones del Auto da 

Criação do Mundo o Princípio do Mundo o Ramo, ubicadas en diversos pueblos de los 

ayuntamientos de Mogadouro, Vinhais, Valpaços, Mirandela y Chaves, en las provincias 

de Bragança y Vila Real, se procedió al estudio y edición crítica, para elaborar una 

presumible reconstitución de la obra dramática del Ciclo de la Natividad y el 

reconocimiento de la obra escénica – gestos, marcaciones, dispositivo escénico, 

accesorios, armario, prosodia, lenguaje -, que fue representada en los pueblos de Urrós, 

Santo António de Monforte, Tronco, Cimo de Vila da Castanheira, Vilartão, Lebução, 

Nozelos, Sonim, Vale das Fontes, Nuzedo de Baixo, Rebordelo e São Pedro Velho. 

PALABRAS-LLAVE: TRÁS-OS-MONTES; TRADICIÓN POPULAR; 

LITERATURA ORAL Y TRADICIONAL; TEATRO POPULAR; NATIVIDAD. 
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Introdução 

 

1. Motivações pessoais sobre aspetos culturais da nossa infância 

 

Nenhuma investigação resulta de um ato isolado ou solitário. Nela convergem 

sempre experiências antigas, incentivos, apoios, elogios, críticas que, neste caso, foram 

adquiridos, reavaliados, e que se revelaram fundamentais para que, agora, pudéssemos 

apresentar esta dissertação de Doutoramento à Faculdade de Letras de Lisboa. Envolvidos 

nessa labuta, numa aldeia transmontana, sob um sol tórrido nos meses de Verão ou 

suportando a friúra do Inverno – “nove meses de Inverno e três de Inferno”, dizia-se -, os 

nossos pais e avós partilharam connosco lengalengas, rezas, contos, romances, ladainhas 

e, até, de esboços mais ou menos complexos, segundo a predisposição do momento, de 

representações teatrais (
1
) dos principais ciclos religiosos, bem como de outros temas que 

povoaram a imaginação popular, emergindo em circunstâncias próprias.  

Desde muito cedo, tivemos a oportunidade de fruir um prolongado contacto com a 

terra e com a gente de Urrós, facto que despertou em nós um interesse muito particular 

por formas de conhecimento material e imaterial, espécie de arquivo de memórias e de 

vivências de gentes, fruto da realização de árduas tarefas agrícolas em terrenos de difícil 

acesso (Taborda 1932: 18). As prolongadas tarefas agrícolas eram de certa forma 

amenizadas pelo caudal constante de exposições melódicas que marcavam o ritmo do 

trabalho. Por entre rezas, contos, romances, cantigas, surgiam relatos de partes de 

representações teatrais, que em tempos tinham tido lugar na nossa aldeia, em aldeias 
                                                                 
1
 Azinhal Abelho refere o Auto da Paixão, Auto dos Sete Infantes de Lara, Auto da Imperatriz Porcina, 

Escrava Andrea, Auto de Santa Bárbara, Auto da Vida de São Sebastião, Verdadeira Tragédia do 

Marquês de Mântua, Vida de Roberto e do Diabo, Linda Vida de José do Egipto, Confissão do Marujo, 

Auto da Ressurreição, Auto da Devoção pelas Almas do Purgatório, Auto de Adão e Eva, Embaixada de 

Natal, acompanhada da Visitação de Santa Isabel, Pintura de São Brás, Casa dos Caloteiros e Ladrões, 

História da Famosa Inês de Castro (1968:13), entre outros temas jocosos ou até mesmo sarcásticos 

elaborados pela gente do povo em momentos de ritualidades quotidianas. A este respeitocf. Paula 

Godinho, Festas de Inverno no Nordeste Transmontano, património, mercantilização e aporias da 

“cultura popular”, IELT, 100 Luz, 2010.  
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vizinhas, ou até fora do concelho. Os seus intervenientes defendiam com rigor e precisão, 

segundo o modelo tradicional de transmissão de testemunho geracional, as palavras e os 

gestos que, segundo eles, lhes pertenciam por direito de sucessão ou de ancestralidade (
2
) 

(Calvet 1984:4); outros, simples narradores justificavam o seu discurso no testemunho 

relatado, ou, mesmo, no ter ouvido dizer (Zumthor 1985:5).  

Numa cultura em que a oralidade assumia um papel preponderante, que 

estabelecia a ligação aos tempos antigos de uma cultura “primariamente oral”, (Walter 

Ong 1982: 1-3) (
3
) o dia de labuta era preenchido pela mestria dos seus intervenientes de 

forma a amenizar a tarefa do dia-a-dia, com uma qualquer melodia, donde se passava 

rapidamente a desafios mútuos. Tratando-se de uma espécie de 

“Cancioneiro”/Romanceiro (
4
) pré-estabelecido e constantemente renovado, os 

intervenientes tentavam diversificar um repertório textual referente a um determinado 

tempo ou ciclo, de ritos ou crenças que com eles se relacionassem, tornando-os um 

fenómeno coletivo. Revalorizando a distinção estabelecida por Paul Zumthor (
5
) sobre as 

diversas situações performativas dependentes do tipo de texto e da sua inserção num 

tempo «natural», «convencional», «histórico» e «livre», toda a situação resultava de um 

quadro de vivências humanas sujeito ao tempo e à tradição. De uma forma ou de outra, o 

                                                                 
2
 Luc Benoist considera que “toda a palavra ritual é geralmente pronunciada por uma personagem 

consagrada cuja qualificação não depende da sua individualidade mas da sua função, o que define 

igualmente [...] o empregodo actor e o papel da palavra” (1981:27). 
3
 Walter Ong distingue «primary oral cultures» e «secondary oral cultures». As primeiras não conhecem a 

escrita, e a oralidade das segundas passa pela existência da escrita e mesmo da imprensa. Walter Ong 

apresenta como uma das características do pensamento e da expressão oral o seu tom combativo (1982: 

44-45). De igual forma, a noção de desafio ganha contornos se a associarmos ao termo cantares à 

desgarrada, tal como a expressa Leite de Vasconcellos (1979:5).  
4
 Recordamos as inúmeras histórias que as nossas avós, Germana Esteves e Teresa de Jesus Preto, nos 

contavam no poial da entrada das suas casas, e muitas vezes, ao colo das mesmas, as interrogámos sobre 

as fantásticas narrativas, ou sobre um artefacto que ambas colocavam fora de casa quando da passagem de 

uma trovoada. De entre as inúmeras histórias, recordamos o romance “A bela Infanta”, que, tal como as 

minhas avós, esperou durante anos o regresso do marido, ou “As doze palavras ditas e retornadas”, ou a 

“Lenda de São Fagundo”.  
5
 Paul Zumptor distingue quatro situações performativas, dependendo do tipo de texto e segundo a inserção 

do texto no tempo convencional (tempo dos ritos, tempo dos acontecimentos humanos ritualizados, tempo 

social normalizado; tempo natural - das estações, dos dias e das horas, dos trabalhos inerentes às épocas; 

tempo histórico- comemorador de uma data; e, finalmente, pelo tempo livre, gosto de contar, cantar e não 

atendendo àquilo que se evoca (1983:150-2). 
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tempo das atividades agrícolas propiciava o desenvolvimento da musicalidade e, 

consequentemente, da aprendizagem daqueles que com eles conviviam: 

[Para] além de um saber-fazer e de um saber-dizer, a performance evidencia um saber-

estar no tempo e no espaço. O que for que o texto dito ou cantado evoque, pelo seu 

processo linguístico, a performance impõe-lhe um referente global relacionado com o 

corpo. É pelo corpo que somos tempo e lugar: a voz, nossa emanação, proclama-o. 

(Zumthor 1985: 5) 

 

O povo exteriorizava os seus sentimentos e fazia soar a sua literatura, aquela que 

diziam vir dos seus antecessores, partes significativas de textos baseados em recordações 

vividas, em dramas, frutos de desavenças amorosas entre famílias rivais ou de ataque à 

honra de uma senhora casada, tudo escrito em verso (
6
), uma literatura oral:  

[Comme] un ensemble d’expressions non écrites, produites par un individu ou un groupe 

social, élaborées dans leur forme et dans leur contenu, faites pour être répétées, transmises 

au sein de ce même groupe social, ces œuvres font partie de sa propre culture. (Lacoste-

Dujardin 1986 :501)   

 

Este património imaterial, hoje, em parte, registado a partir de testemunhos, 

recordações e vivências, teve em nós repercussões muito significativas. Assim, iniciar a 

escrita, feita de memórias, como se de repente todo o espaço do nosso entendimento fosse 

forçado a regressar a um tempo vivido, um tempo experimentado, tornou-se um 

imperativo maior neste trabalho. Reensaiar os sentimentos, as palavras, os rostos, os 

gestos de uma tradição teatral em Trás-os-Montes, cujo Auto da Criação do Mundo ou 

Principio do Mundo ou Ramo é um objeto do Ciclo do Natal que perdurou no tempo. 

Reinventar esta tradição de teatro popular é povoar a escrita de recordações (Raposo, 

                                                                 
6
 Segundo alguns autores, a poesia lírica popular, não obstante ser, como creio, um dos ramos mais originais 

do nosso folclore, porque certamente é onde o povo mais intervém, é sempre fecunda; além de ter a musa 

curto fôlego, o cantador tantoaplica a mesma forma a várias ideias, comoexprime uma ideia por muitas 

formas (Vasconcellos 1938:777-778); outros referem que embora seja pena que todo o talento popular 

tenda a vazar-se no molde único da quadra, é excelente a estreiteza desse molde pela concisão que impõe 

(Bell 1931:464). 
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1991:13). E foi esta presença desde tenra idade, apesar da distância dessas impressões 

pessoais, que nos permitiu o acesso ao assunto que nos propusemos estudar e desenvolver 

para, assim, mais facilmente comunicar com os informantes, compreendendo, de forma 

participativa, a sua estrutura, que se apresentava frágil e em vias de extinção.  

Estes textos, cantados ou recitados são uma forma de comunicação, cuja matriz 

popularizante, programada e disseminada pela Igreja, constitui um elemento relevante de 

construção de uma memória social ou ideológica, de inculcação e transmissão de 

dimensão social e coletiva. O carácter didático da prática teatral religiosa tinha como 

objetivo veicular e ilustrar a mensagem cristã, sendo principal destinatário um público 

analfabeto que contemplava reverente a teatralização dos passos bíblicos, que 

fundamentavam a compreensão do ciclo da vida: Nascimento, Morte e Ressurreição de 

Cristo.  

 Julgamos, como Jaime Cortesão (1914:34), que parte desta cultura popular advém 

de um sentimento religioso profundo muito arreigado nesta região e próprio da gente do 

interior, que, sob severas fórmulas do catolicismo, o soube guardar e transformar, em 

ascéticas representações de religiosidade – Ciclo Cristológico da Natividade, Paixão e 

Ressurreição, Ciclo Mariano e Hagiográfico - moldando-as, segundo o seu génio (
7
) e 

com arte irreverente, provavelmente, num conjunto de versos ou mesmo em pequenas 

narrativas ou dramatículos soltos interpretados durante a celebração litúrgica. Estamos 

certos de que o Teatro Popular Religioso, mormente as representações ligadas aos Ciclos 

da Natividade e da Paixão na região transmontana, cantadas ou proferidas em tom 

laudatório, constituem uma manifestação de piedade popular que perdurou no tempo (
8
). 

                                                                 
7
 Segundo Lourenço Fontes (1992:33), as representações teatrais dos Ciclos da Natividade e da Paixão 

sempre foram símbolos indispensáveis da fé da gente Transmontana. 
8
 Segundo Mircea Eliade (1974:142), a experiência religiosa do cristão baseia-se na imitação de Cristo como 

modelo exemplar, na repetição litúrgica da vida, da morte e da ressurreição do Senhor, e 

nacontemporaneidade do cristão com o illud tempus que começava com a Natividade em Belém e 

terminava provisoriamente com a Ascensão. Na elaboração destes rituais, para Pierre Sanchis (1992:100), 
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Os textos ainda existentes dizem muito do comportamento religioso e do tempo em que 

foram escritos (
9
). Muitos reproduzem textos e tempos mais remotos, cuja análise, para 

além da manifesta origem religiosa, revelam múltiplas dimensões, de natureza intemporal, 

conjuntural, de memória social, de pertença coletiva, de relação com o poder eclesiástico, 

de ressonância ideológica, de revelação de arquétipos e de perpetuação de mitos.  

Uma análise interpretativa do Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo 

ou Ramo, ainda que se possa constituir como núcleo central de um estudo literário, não 

pode dispensar o contributo de outras áreas das humanidades, como a etnologia, a 

antropologia, a sociologia ou a psicologia. Pensamos que um diálogo interdisciplinar 

representa uma melhor aproximação a esta tradição teatral popular em Trás-os-Montes, e 

uma maior compreensão do seu valor. 

Temos consciência de que este estudo contribui para a História do Teatro Popular 

em Portugal, registando por escrito este género de teatro do povo, facilmente sujeito à 

erosão temporal. Se, por um lado, as versões escritas terão tendência a desaparecer, caso 

não sejam preservadas, por outro, a sua perpetuação oral, suportada exclusivamente pela 

memória popular, aumentará a probabilidade de existência de variações textuais ao longo 

de sequentes gerações. Sentimos, por isso, necessidade de começar pela fixação do texto 

considerado por nós como o ponto de partida, e proceder à recolha de outras versões 

existentes, que verificam alterações significativas consoante as diferentes proveniências. 

Procedemos, em seguida, a um estudo comparativo dos diferentes textos - o manuscrito 

de Salustiano Augusto Ovelheiro (1924, Texto A), a versão dactilografada de Manuel 

Francisco Fernandes (1989, Texto B), aversão manuscrita de José Francisco Ferreira 

                                                                                                                                                                                            
o Ciclo da Natividade funcionava como um campo fechado, onde o povo e o aparelho hierárquico 

simultaneamente colaboravam e se digladiavam, acabando, em alguns casos, por algumas representações 

serem banidas de dentro da Igreja dado o seu carácter menos dogmático.   
9
“A literatura é uma fonte exemplar pela qual muito se vê do tempo e do espaço a que pertence, da 

civilização de que dá testemunho” (Centeno, 1993:8). 
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(1971, Texto C), a versão editada do Grupo do GEFAC (2005, Texto D), aversão 

dactiloscrita de António Rodrigues da Rosa (1983, Texto E), a versão editada de José 

Leite de Vasconcellos (1976, Texto F), a versão editada do Padre Firmino Martins (1939, 

Texto G), a versão editada de Azinhal Abelho (1969, Texto H), a versão editada de José 

Valentim Lemos (1979/1980, Texto I), a versão manuscrita de José Carlos Gonçalves 

(1994, Texto J), a versão manuscrita de Artur de Jesus Gonçalves (1956, Texto K), a 

versão manuscrita de Carolino A. Alves (1908/1939, Texto L), a versão manuscrita de 

Dinis Morais dos Reis (1946, Texto M), a versão manuscrita de António Domingos 

Morais (1984, Texto N), a versão dactiloscrita de Laudicena Pinheiro (s/d, Texto O), a 

versão dactiloscrita de Susette Mello Gomes (s/d, Texto P), a versão manuscrita de 

Especiosa da Piedade Borges (s/d, Texto Q) e a versão dactiloscrita de Manuel Joaquim 

Rodrigues (s/d, Texto R), bem como os testemunhos Orais, recolhidos entre 2002 e 2010. 

 

2. Enquadramento de um percurso e razões determinantes 

 

O estudo da literatura popular ou tradicional oral ou escrita impõe-se, na presente 

época, pela atualidade das preocupações que o norteiam. Perante um mundo em constante 

mutação e em célere mecanização, determinados valores, muitos deles ancestrais, tendem 

a desaparecer numa época de descoberta de novos valores. A maturidade envolve a 

consciencialização das raízes. Julgamos, pois, que sem elas o ser humano se torna frágil e 

transitório: ele existe, porque antes dele uma tradição foi sendo construída através de um 

enredo, dramatizada, elaborando-se mitos e costumes, consumadosem símbolos, numa 

cadeia de propagação de valores e de conhecimentos.  

Importa preservar a memória do que foi, de forma a compreender o processo 

evolutivo, que permita alcançar a consciência necessária a um entendimento do presente, 
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e selecionar os instrumentos fundamentais, para uma melhor construção do futuro. Num 

tempo, um tronco identitário, estrutura do equilíbrio interior do indivíduo, que ramificou 

em múltiplas audácias, na sua relação gregária com o meio ambiente, no espaço da 

civilidade. A ameaça de perda das raízes, pelo aceleramento de fatores dinâmicos, como 

uniformização e massificação, ganha particular interesse a problemática da perpetuação 

da identidade através dos mitos, apoiados nas crenças e nas tradições, que os vão 

reinventando permanentemente.  

Dentro desta perspetiva do fenómeno de reinvenção dos costumes, o estudo do 

Teatro Popular Tradicional ganha relevo científico, na medida em que 

[Se] abebera e regenera não só o escritor mas o homem português sempre que se sente em 

crise de identidade pessoal ou nacional. Enquanto bebe dessa fonte que se sente a brotar 

do escuro das suas raízes vai procurando nas águas a imagem de si que aí procura e vê 

reflectida. (Lopes Rita 1986:1). 

 

A busca de quem somos, de que fala Fernando Pessoa na Mensagem, pareceu 

justificar o tentador perigo do risco que nos propusemos, porque sentimos que vale a pena 

prosseguir para além dessa fronteira, com empenhamento e desgaste de nós próprios. O 

povo, como entidade cultural coletiva, apresenta uma dupla condição: como depositário 

de um passado e, ao mesmo tempo, como fonte regeneradora, ou seja, como “criador” 

dentro de um continuum. A memória coletiva estabelece correspondências diacrónicas, na 

ausência de uma perspetiva sincrónica. A malha diacrónica é determinada pela 

experiência adquirida, por um processo costumeiro de transmissão oral, que compara, 

avalia, e motiva o presente, alicerçado numa memória passada, com quem mantém 

profundas afinidades afetivas, assegurando através dos mitos a estruturação dos costumes. 

Refere Orlando Ribeiro que o povo revive o passado no presente, com inovação e 

criatividade:  
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[Mesmo] pobre e analfabeto, é um repositório de autêntica sageza, na riqueza da tradição 

que não exclui a inovação e adaptação e na força criadora da poesia, da música, dos 

contos, das adivinhas, dos ensalmos, do fabrico de artefactos, completamente 

desconhecida da gente das cidades, mas que constitui o cerne da nação. (
10

) 

 

O trabalho de campo fez-nos perceber a justeza do raciocínio de Leite de 

Vasconcelos (
11

) quanto à urgência “de continuar a colher e a estudar, com maior afã, o 

que podemos dizer da atitude e costumes do passado, porque a civilização tende a destruir 

tudo isso”(1980:37). Opinião partilhada por Carolina de Michaelis, acreditando na 

existência “ao lado dos destruidores inconscientes, [de] uma valiosa minoria, espíritos de 

excelente memória, de são critério e senso artístico que, contrabalançando e detendo a 

influência dos primeiros, [do profanus vulgus], conservam gostosamente e com 

verdadeiro interesse entusiasta de artista, a herança dos antepassados, posto que sem 

submissão servil”. (Cortesão 1942:68)  

Os românticos, como Almeida Garrett, descobriram o admirável mundo da 

literatura popular, da “poesia verdadeira […] que sai destas suas fontes primeiras e 

genuínas: não são arrebiques de frases tiradas de gregos ou latinos, de franceses ou 

ingleses, segundo é moda” (id.: 69). Recorde-se, contudo, que Menéndez Pidal (1969: 35) 

propôs a utilização do termo “tradicional” em vez de “popular”, considerado este como 

ambíguo, depreciativo e representante de um romantismo desatualizado. 

Tradicional é também o teatro que, o povo espontaneamente representou e que 

importa fixar atualmente, antes que a erosão inexorável do tempo o apague da memória. 

                                                                 
10

 Orlando Ribeiro – Nota preliminar a «Vilarinho da Furna» de Jorge Dias, Imprensa Nacional Casa da 

Moeda, Lisboa 1981. 
11

 O romanceiro de José Leite de Vasconcelos - um dos expoentes máximos da pesquisa etnográfica, cujas 

recolhas compõem importantes coletâneas -, é “um corpus apreciável de uma coletânea diversificada 

geograficamente e, até hoje, a mais representativa de uma sondagem de Portugal continental inteiro, com 

um total de 1025 versões cobrindo 138 títulos, sendo a maior parte (82 títulos e mais de 750 versões) de 

romances tradicionais e os restantes romances sagrados, alguns romances vulgares, um conto enversado e 

cantigas narrativas de forte incrustação ou difusão, paradigmas do género, se assim se pode dizer.” 

(Galhoz 1988: 12) 
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Alguns etnógrafos interessaram-se por esse teatro dentro do seu contexto sociocultural, 

resguardado na memória dos seus intérpretes, ou em registos manuscritos escalavrados, 

no fundo de arcas e gavetas esquecidas. Um espólio dramático, que se há-de continuar a 

chamar teatro popular, conforme refere Machado Guerreiro ao muito que existiu, ao 

pouco que existe e ao que se deseja que continue a existir”, distinto “do erudito, do culto, 

do profissional, do teatro de escola”, pela sua “realização mental, formal e vocabular 

facilmente apreensível pela camada popular para quem é feito” sobrepondo “o intuito de 

diversão ao de erudição”, num “empirismo de técnicas […] que normalmente desconhece 

– numa palavra, concebido, apresentado e presenciado por populares (Vasconcellos, 

1976: XIV).  

Após algum tempo de interregno a que esteve sujeita a representação do teatro 

popular em Trás-os-Montes, devido, em parte, aos sucessivos fluxos migratórios, a 

questões políticas, religiosas, e até a questões de preconceito que votaram ao desprezo, 

durante anos, manifestações populares portadoras de tradição, atualmente, por razões que 

se prendem com a importância atribuída ao património imaterial, algumas localidades 

transmontanas pugnam pela revalorização do seu património material e imaterial. Assim 

sendo, dentro deste interesse, aparece o Teatro Tradicional Transmontano que está 

ingressando numa fase de renovação, por parte de representantes do poder local, 

interessados na revisitação das tradições locais e na representação dos principais dramas 

do Ciclo Cristológico.  

Dada a amplitude do Teatro Popular Transmontano, torna-se necessário 

circunscrever este assunto, prosseguindo o estudo que efetuámos, em 2008, na aldeia de 

Urrós, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a representação do Auto da 

Criação do Mundo ou Ramo, em outras localidades transmontanas. Constatámos, por um 

lado, que esta narrativa dramática se encontra registada, por escrito, em dezoito versões 



  

32 
 

recolhidas e corroboradas pelo testemunho de quem assistiu às suas representações nas 

respetivas aldeias, e, por outro, que a sua temática perpetua tradições antigas, que 

ocorreram dentro e fora da igreja, durante as manifestações de culto da gente 

transmontana durante o Ciclo do Natal, no momento da Adoração do Menino Jesus. 

Chamou a nossa atenção, a forma teatral utilizada pelos recitantes na expressão 

laudatória ou cantada de versos, dadas as semelhanças que encontrámos nos versos 

recolhidos, provenientes, segundo os mais entendidos, das antigas representações de Loas, 

Ramos e Embaixadas, que o povo representava dentro da igreja durante a celebração 

litúrgica do nascimento de Cristo, nas quais se ofertavam produtos das suas melhores 

colheitas, pedindo com isso a proteção e abrigo do Menino Jesus. Esta tradição caiu em 

desuso a partir de meados do século XX, em Trás-os-Montes. O relato evocativo dessa 

tradição, da forma como se realizava o Auto, motivou o nosso interesse pelo estudo da 

representação do mesmo. Fez com que nos questionássemos sobre a razão de ser do Auto 

da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo, da escrita desta narrativa 

dramática, e da sua organização e realização cénica: um longo palco de madeira, sobre o 

qual foi construída uma estrutura de ripas de madeira, formando pequenas “casas”, 

cobertas por colchas de tecido, ornamentadas com as melhores rendas das famílias dos 

próprios amadores dramáticos locais.  

Revisitámos as tradicionais obras da tradição romântica, o Romanceiro de 

Almeida Garrett, e a História da Poesia popular Portuguesa e o Cancioneiro Popular 

Português, de Teófilo Braga, entre outros autores oitocentistas que manifestaram igual 

interesse e entusiasmo pela cultura tradicional regional (
12

), mas foram as obras de José 

Leite Vasconcelos, Firmino Martins, Azinhal Abelho e António Maria Mourinho que se 

                                                                 
12

 Nomes como Lindley Cintra, Manuel Viegas Guerreiro, Maria Aliete Galhoz, Manuel da Costa Fontes, 

Pedro Ferré, João David Pinto Correia, Vanda Anastácio e Isabel Cardigos, entre outros, que muito 

contribuíram para a preservação do nosso património cultural e popular. 
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revelaram determinantes, na elaboração de uma versão crítica do drama popular 

transmontano comummente designado por Auto da Criação do Mundo ou Ramo, e nos 

permitiram idealizar uma forma de apresentação de um conjunto de dramatículos, 

selecionando passos específicos da Bíblia, que o espírito criativo de diferentes regrantes 

entreteceu de forma espetacular, seguindo, em alguns casos, uma lógica doutrinal 

paralelística entre o Velho e o Novo Testamento. 

Num primeiro momento, estabelecemos contacto com os presidentes de Junta de 

Freguesia das aldeias onde anteriores etnógrafos haviam registado manifestações teatrais 

e, a partir daí, ampliámos o campo de investigação. Daí partimos para um contacto direto 

com os elementos do poder local, tendo em conta duas temáticas fundamentais: (1) a das 

tradições da terra e (2) a do teatro. Através de entrevistas, recolhemos o relato de 

experiências de vida dos informantes e o registo das antigas composições poéticas: 

conhecidas, em alguns casos, interpretadas, e agora relembradas. Esta observação direta 

possibilitou entender os sentimentos, as atitudes, as reações emotivas e afetivas das 

personalidades intervenientes no corpus recolhido. Procurámos fazê-lo de forma 

exaustiva, que permitisse uma análise profunda dos rituais religiosos e profanos que a 

memória do povo guarda. (Griaule 1957: 50). 

Para além de se ter usado o método filológico na que respeita à recolha do corpus, 

o método etno-antropológico tornou-se imprescindível para que pudéssemos ter uma 

perspetiva alargada e um melhor entendimento sobre a vivência deste povo, através da 

análise dos seus rituais, cultos e tradições, que, de certa forma, acabaram por estar na 

origem de algumas destas composições. Esta metodologia de interpretação (etno-

antropológica) será fundamento de outra fase do trabalho, em que procederemos à análise, 

avaliação e apresentação do material recolhido.  
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3. O objeto de estudo: versões e “texto” de uma composição representativa do 

teatro popular e tradicional 

 

Das várias recolhas de testemunhos orais, realizadas no âmbito da disciplina de 

Literatura Oral e Tradicional, orientada pelo Professor Doutor João David Pinto Correia, e 

entre tantos assuntos que aliciavam ao estudo da Literatura Popular, decidimos optar pelo 

Teatro Tradicional Português, que merece uma atenção redobrada, na medida em que 

convoca não só uma análise dramatúrgica textual, como uma contextualização sociológica 

e antropológica, reveladora do ambiente social em que amadores locais produzem um 

espetáculo, a que dedicam o tempo de lazer permitido pela atividade laboral. Escolhemos 

o Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo, também denominado Auto do 

Ramo, ou simplesmente Ramo, por se tratar de um documento vivo de literatura 

tradicional na região transmontana, que aborda temas e motivos sobre a Natividade de 

Cristo, que foram sendo transmitidos graças à participação coletiva do povo, chegando até 

à primeira metade do século XX.  

Dada a escassez de trabalhos específicos sobre o tema, e o interesse despertado 

pela novidade que representa a análise comparada deste assunto, consideramos, em 

primeiro lugar, que o nosso objeto de estudo aponta para um campo interdisciplinar, que 

relaciona os estudos literários com a antropologia, com a etnologia e com a história. Em 

segundo lugar,a dificuldade em conciliar todas as etapas da investigação dentro de um 

prazo limite, tanto pela complexidade do trabalho de campo, que a carência de 

documentação e de bibliografia dificultava, como pela duração da pesquisa, sua análise, 

ordenação e apresentação final de conclusões, demonstrou, ao longo do processo de 

estudo, que as circunstâncias viriam a determinar um crescente desenvolvimento pessoal 

na investigação e uma diferente perspetiva de prioridades. Em terceiro lugar, a referida 

escassez de documentação levou-nos a encarar, como absoluta necessidade, que o 
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trabalho de campo fosse realizado em diversos locais de difícil acesso em Trás-os-

Montes. Em Urrós, aldeia do concelho de Mogadouro, procedemos à recolha das versões 

manuscritas e dactiloscritas do Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo, que 

nos conduziram à ampliação do campo de investigação a outras aldeias da região, onde o 

Auto do Ramo, ou simplesmente Ramo, foi representado durante as festividades 

relacionadas com a Adoração a Jesus Menino, na passagem do dia 24 para o 25 de 

Dezembro, no momento das oferendas ao Menino Deus que o povo cumpria em cada ano, 

ou em anos alternados, repetindo uma tradição ancestral.  

Por entre monólogos extensos, os atores, em menor número, e os espetadores 

presentes na representação, escutavam dramatizações da Bíblia, recitando a condenação 

do casal primordial – “Eva, serás desterrada/ e Adão para a Sepultura” -, fruto da drástica 

ironia da Serpente – “Come, e serás minha amiga/olha o pomo tamanho” – a que se 

seguia a ostentação arrogante do poder de Caim sobre seus irmãos - “cala-te aí sandeiro / 

andem-me debaixo dos pés”. Para atores e espectadores, tudo isto conformava momentos 

de saudade de outros tempos: “Naquele tempo tudo se fazia”. Aos dramatículos do Antigo 

Testamento, acrescentavam-se extensas estrofes em louvor de Nossa Senhora e do 

Menino Jesus, momentos áureos das antigas Embaixadas, Loas ou Ramos, que o povo 

ofertava durante o ciclo do Natal. Segundo os mais entendidos, na aldeia de Urrós, todos 

estes momentos se sintetizavam na representação do Auto da Criação do Mundo ou 

Princípio do Mundo, cuja recuperação do texto dramático e da sua montagem constituiu a 

dissertação de Mestrado que apresentámos à Faculdade de Letras de Lisboa, em Setembro 

de 2008. Porém, em contacto com outras aldeias transmontanas, verificámos que o 

mesmo conteúdo tinha sido foi dramatizado em outros locais, reunindo o presente 

trabalho um total de dezoito versões, e para o qual se traçaram os respetivos percursos 

possibilitando, assim, o seu estudo.  
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Em quarto lugar, na sequência de fatores polémicos que o presente estudo levanta, 

sublinhamos a procura de uma sistematização científica do objeto estudado, dado o 

carácter controverso de que se revestem os estudos da Literatura Tradicional e Popular, 

que até há relativamente poucos anos eram encarados com certo ceticismo, ainda que 

contemplados com estudos metodológicos de grande interesse, como os de Leite de 

Vasconcellos, Teófilo Braga, Carolina Michaelis, Firmino Martins, Azinhal Abelho ou o 

dos professores Jorge Dias, Lindley Cintra, Viegas Guerreiro, António José Saraiva, João 

David Pinto Correia, Pedro Ferré, Machado Guerreiro, e Aliete Galhoz, entre outros.  

Tal como a Literatura Popular, estas estrofes não resultam de atos isolados. 

Conscientes disso, resolvemos assumir o presente estudo, pelo prazer estimulante de um 

risco que aceitamos com tranquilidade, já que o objetivo e utilidade do empreendimento 

nos justificam, e a outros que connosco partilham a mesma opinião, na procura da razão 

de ser de tradições culturais, que sobreviveram ao curso do tempo e que perduraram na 

terra que as viu nascer.  

 O trabalho de análise representa a cúpula do trabalho científico. Da fase “gráfica” 

da recolha passa-se à fase “lógica” e comparativa” (Bernardi 1974:147-148). Daí que 

tenhamos passado da fase técnica ligada à entrevista e à observação, em trabalho de 

campo, para a fase principal, de explicação e descrição do (s) objeto (s), que acabou por 

basear-se numa análise comparativa multidimensional: 

[La] méthode comparative oblige le chercheur à se décentrer et à abandonner un point de 

vue subjectif particulier, à adapter ses exigences normatives à un système de référence 

multiples. Ce sont les objets eux mêmes, en quelques sorte, qui se situent les uns par 

rapport aux autres. (Bruyne 1974:218). 

 

Com o trabalho de comparação textual das dezoito versões recolhidas do Auto da 

Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo, pretendeu-se compreender de que 
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maneira cada regrante, em cada aldeia, organizou estes dramatículos em espetáculo, e 

revelar aproximações textuais que podem surgir das diferentes versões do texto. Pretende-

se também expor a dimensão da variabilidade do texto, de versão para versão, ao longo da 

sua transmissão oral, e proceder à sua fixação por escrito. Esta metodologia pareceu-nos 

passível de poder revelar algumas aproximações, de maneira a estabelecer um possível 

percurso de cada texto. O nosso objetivo final traduz-se então na apresentação de uma 

edição crítica do Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo, ou, se 

pretendermos, na edição impressa de dramatículos, cuja organização espetacular na forma 

de colagem, deu origem a uma extensa versão épica, a partir das referências bíblicas, 

sobre a queda da primeira geração humana e a sua redenção em Cristo.  

 

4. Metodologia e organização do trabalho 

 

Organizámos este trabalho por fases. No primeiro capítulo, abordámos a 

caracterização e o reconhecimento da região para delimitar o nosso campo de estudo, bem 

como a visualização das principais tradições ligadas ao Natal, de forma a encontrarmos 

pontos de apoio que sustentassem a continuidade da tradição sob diversos rituais 

praticados pelo povo transmontano durante a época natalícia.  

No segundo capítulo, relatamos a pesquisa feita no terreno, a partir de entrevistas, 

quer centrada no tem, quer como entrevista livre sobre um tema geral, ou ainda como 

conversa informal. Através deste método, os informantes foram gradualmente 

expressando as suas recordações, contando as suas experiências, e aproveitando para 

reproduziram os versos que anteriormente  haviam recitado enquanto personagem do Auto 

ou Ramo. Estas técnicas permitiram-nos obter dados sobre os sentimentos, atitudes, 

reações emotivas e afetivas dos informantes relacionados com a sua vivência pessoal ou 
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coletiva que atestasse a permanência de práticas teatrais que se relacionassem com o ritual 

de oferta. 

No terceiro capítulo, procurámos identificar as fontes, processos, e formas de que 

o povo se serviu para a escrita dramática do Auto, e para a sua representação; partimos da 

abordagem linguística, do estudo de estilo, da retórica dramática para a oratória cénica, 

através da análise da elocução, da linguagem verbal e da cénica, da música, das 

marcações de palco, da cenografia, dos adereços e dos figurinos. Procedemos ao registo 

áudio, escrito e fotográfico, de forma a ordenar as diferentes informações e a estabelecer 

relações espácio-temporais e organizacionais entre elas, uma vez que verificávamos 

disparidades, de cada vez que comunicávamos com os informantes que, de alguma forma, 

recordavam as representações ocorridas em localidades transmontanas onde a tradição da 

representação do Auto ou Ramo tinha lugar em tempos diferentes. Após este estudo 

preliminar, demo-nos, todavia, conta de que, durante o trabalho de campo, os versos 

foram adquirindo ou, pelo menos, foram-se aproximando da estrutura formal que terá 

estado na origem das versões representadas. Assim sendo, procurámos seguir as pistas 

que nos conduzissem a uma correspondência entre os testemunhos orais e os cascos, os 

manuscritos do Auto ou Ramo. Os vários testemunhos, entre eles o de Fernando Augusto 

Alves (
13

), no caso da aldeia de Urrós, registado em noite de Inverno junto à lareira, 

tornaram patente a existência de duas datas credíveis da sua representação, a 4 de Maio de 

1924 (já referida no casco) e a de 5 de Maio de 1949 (
14

), contrariando o testemunho de 

                                                                 
13

 Fernando Augusto Alves contava, em 2002, 68 anos e possuía, como habilitações literárias, o 2º ano do 

liceu. Residente em Urrós, em 1949, tomou parte na representação do Auto da Criação do Mundo ou 

Princípio do Mundo, interpretando o papel do Anjo. O seu testemunho revelou-se importante, visto que 

pronunciou, ainda que de forma aleatória, trezentos e setenta e três versos, num encontro realizado em 20 

de Dezembro de 2007. 
14

 O Pe. António Maria Mourinho refere que este auto se representou “por três vezes, sendo a última em 

1949, de que [recolheu] algumas fotografias” (1952: 15). No Casco de Urrós surgem, a lápis na página 

18a, as datas de 1924 e 1935. Deduzimos que neste último ano tenha ocorrido uma representação apesar 

da inexistência de qualquer registo oral. 
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Dinis Morais dos Reis (
15

), da aldeia de Nozelos, que referiu a passagem do dia 24 para o 

25 de Dezembro como marco temporal, inalterável de geração em geração, em que a 

representação do Ramo se ligava à celebração litúrgica, antecedendo a celebração do 

nascimento de Jesus, já de madrugada.   

Este momento tornou-se crucial para a perceção da importância e da influência 

que a representação do Auto (
16

) ou do Ramo exercia nestas pessoas, cujo nível de 

literacia se apresentava baixo ou quase nulo. A nossa investigação permitiu concluir que a 

versão do Auto foi representada exclusivamente na aldeia de Urrós, entre os anos de 1924 

e 1949 (
17

), e as versões do Ramo foram, de aldeia em aldeia, sendo transformadas, de 

acordo com a perceção de cada regrante. No entanto, a partir do que conseguimos apurar, 

julgamos que a matriz original dos diversos dramatículos que constituem o Auto ou do 

Ramo se encontra intimamente ligada às representações sob a forma de Loas, Ramos ou 

Embaixadas, dentro e fora da Igreja, e que eram, sem dúvida, autênticas realizações 

culturais. (Geertz 2000:129).  

No quarto capítulo, identificamos os informantes que, direta ou indiretamente, 

tiveram contacto com a representação, os quais funcionaram como meios da sua difusão, 

repositórios que são da “pequena” notícia quotidiana oral, ou manuscrita, que até nós 

chegou, e que pretendemos fixar para memória futura. Não conformados com o 

sentimento de perda da tradição espetacular, manifestado pelos informantes nos nossos 

encontros de trabalho, lançámos um repto revivalista aos habitantes da aldeia de Urrós, 

                                                                 
15

 Dinis Morais dos Reis, de geração em geração, é o atual detentor do Casco de Nozelos e foi o responsável 

pela execução do Ramo em 1999, na aldeia, bem como a representação de alguns papéis de destaque no 

Ramo. 
16

 Para além do Auto da Criação do Mundo, foi a comédia Os Dozes Pares de França, representada em 

Urrós (Baptista 2001: 61-74). 
17

 Existe uma informação prestada pelo Pe. Mourinho, na qual se refere o ano de 1935, (data provável) de 

uma outra representação do Auto na aldeia de Urrós. Das informações recolhidas, foi possível, também, 

estabelecer o dia 5 de Maio de 1971. No entanto, durante os ensaios e sob as orientações de José Francisco 

Ferreira e por incompatibilidade de papéis entre os elementos femininos, a representação acabou por não 

se realizar. Possuímos a cópia do texto utilizado nesta representação, que apresenta alterações em relação 

ao original. 
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para que, transcorridos sessenta e dois anos sobre a última representação do Auto Criação 

do Mundo, fosse levada a cabo a recriação do espetáculo na praça da aldeia, tal como 

ocorrera em 1949, para o que muito contribuíram as informações recebidas dos 

intervenientes sobrevivos desse momento. 

Como conclusão, formulamos as considerações finais que nos levaram a concluir 

que a variabilidade textual existente no Auto ou Ramo, parte de uma estrutura comum, 

sendo que os agentes de transmissão oral procederam a alterações, em alguns casos 

significativas, e que o espírito criativo, artístico, cultural e linguístico dos textos foi 

transportado pela memória daqueles que contactaram com a representação. De referir 

também que a possível interpenetração de diversos elementos como as “Loas”, as 

“Embaixadas” e os “Ramos”, tradição muito arreigada na região, permitiram a construção 

de um drama coeso e que acabou por adquirir o selo de originalidade consoante a 

interpretação de cada regrante, a partir dos dramatículos existentes. 

Chegamos, por fim, à Edição Crítica, em que conjugamos diversas versões até 

agora coligidas do Auto da Criação do Mundo ou Ramo, propondo a fixação do texto, 

numa perspetiva comparatista dos textos dramáticos que foram representados na zona 

transmontana. 

O presente trabalho de recolha e de edição escrita dos diversos textos que foram 

utilizados na representação do Auto da Criação do Mundo ou Ramo, tanto as versões 

escritas, precariamente preservadas, como as versões orais, exclusivamente suportadas 

pela memória popular, pretende contribuir para a História do Teatro em Portugal, no 

âmbito específico de Teatro Popular Tradicional, evitando, por um lado, a erosão do 

esquecimento, e, por outro, expondo as variações textuais, resultantes do processo 

evolutivo característico da transmissão oral. 
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Capítulo 1 - Acerca do Teatro Tradicional Popular Transmontano 

 

1.1. A Terra e a Gente Transmontanas 

 

Para entendermos o teatro popular transmontano e a importância de que se reveste 

a representação do Auto da Criação do Mundo ou Ramo, forçoso será que comecemos 

por fazer referência à região, às tradições e ao modus vivendi da sua população, para 

compreender outros aspetos que revelem características específicas da identidade local, e 

que estejam presentes nesta representação teatral. Miguel Torga (1907-1995) contribui 

para essa caracterização quando refere sentimentos de pertença de um “Reino 

Maravilhoso”, cuja região é: 

Um Mundo! Um nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia… Não se vê por que 

maneira este solo é capaz de dar pão e vinho. Mas dá. Pão de milho, de centeio, de cevada 

e de trigo. Pão integral. Por ser pão e por ser amassado com o suor do rosto. Sabe a 

trabalho. Mas é por isso que os naturais o beijam quando ele cai no chão (Torga 1980:27). 

 

Também para o poeta transmontano Trindade Coelho (1861-1958), “graças à sua 

situação geográfica, Trás-os-Montes é ainda a mais fértil província em tradições” 

(1961:168). Alguns etnógrafos definem a província de Trás-os-Montes e Alto Douro, a 

região entre o rio Douro e as terras de Espanha, como um “relicário de etnografia 

portuguesa” (Valentim 1953:1). No entanto, à designação atual, institucionalizada pela 

reforma administrativa de 1932, outras designaram e individualizaram a referida região, 

Entre 1355 e 1396, adquiriu a referência de “aquém dos montes”, ou “tralos montes”; 

entre 1387 e 1460, “tralos montes e riba tâmega”; em 1438 “trallos montes e antre doyro e 

Tâmega” em 1438 (Alves 1984: 128-165). 

Por entre maciços e vales, a morfologia serrana é percorrida pelo curso de 

afluentes e subafluentes, que escorrem no sentido NE- SW (Girão 1949/51: 81). Nos vales 
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férteis e nos planaltos surgem povoados, onde a escassa população atual ainda cria algum 

gado, e cultiva a terra a um ritmo laborioso árduo, uma vida até há bem pouco tempo 

fechada a influências exteriores, cujo isolamento determinou a permanência de rituais e 

tradições ancestrais 

Devido à estrutura orográfica, ao isolamento, à aspereza que caracteriza a região 

da “Terra Quente e da Terra Fria” (Girão 1949-51: 49), ao clima e às tradições e costumes 

da população rural, Trás-os-Montes, como anteriormente foi notado, “oferece desde cedo 

uma fisionomia peculiar que o distingue das demais regiões de Portugal” (Taborda 

1932:1). A sua situação fronteiriça, em relação a outras regiões de Portugal, apresenta 

uma maior extensão de contiguidade com o país vizinho; em que a linha divisória sinuosa 

origina, num e outro sentido, numerosos enclaves e um maior contacto com aldeias de 

Espanha. Numa delimitação que compreende cerca de quatrocentos quilómetros de 

extensão, a fronteira contorna, em parte, os concelhos de Montalegre, Chaves, Vinhais, 

Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta. Devido à 

sua grande extensão, a região “apresenta uma grande variedade de aspetos superficiais” 

(Girão 1933:49), que distingue duas regiões naturais: a norte, a Terra Fria, de invernos 

rudes e prolongados, onde predomina a criação de gado bovino; a sul, o Alto Douro com 

os seus socalcos de xisto pré-câmbrico cobertos de vinhas, oliveiras e pomares. Dentro da 

Terra Fria, Amorim Girão distingue três sub-regiões: as Terras de Barroso (concelhos de 

Montalegre e Chaves), as Terras de Bragança (Vinhais e Bragança) e as Terras de 

Miranda (Concelhos de Vimioso, Miranda e Mogadouro). Numa outra proposta de 

divisão regional, José Leite de Vasconcellos levou mais longe a divisão sub-regional, 

considerando fatores de individualização antropogeográfica. Das várias regiões que 

Vasconcellos (1942: 116, ss) considerou, relevamos as de fronteira Vale de Chaves, Serra 

ou Além do Sabor e Terra de Miranda, Trás da Serra. 



  

43 
 

A aspereza dos solos foi um fator determinante nos grandes fluxos de emigração 

em busca de melhores condições de vida, em primeiro lugar, para o Brasil e América 

Latina e, mais tarde, para França e outros países do norte europeu. Em 1911, Dom 

Manuel de Jesus Pereira, bispo de Bragança, redigiu uma carta pastoral, instruíndo “os 

seus diocesanos sobre os males da emigração para a América do Sul” (Alves 1984: 229-

30), que se desenvolvia de forma assustadora, um fenómeno comum às povoações 

galegas próximas da fronteira transmontana (Paz-Andrade 1959:38). Costumes arcaicos 

(
18

) que ciclicamente eram representados e consequentemente transmitidos de geração em 

geração viram-se, assim, severamente interrompidos, pela ausência daqueles que os 

mantinham vivos nas aldeias transmontanas (Dias 1981a: 133).  

As mutações de ordem económica, social, política e cultural foram causadoras de 

deslocações periódicas de jornaleiros, para os trabalhos agrícolas - “segadas” (ceifa), 

vindimas, apanha da azeitona - para as atividades de comercialização dos produtos, tanto 

nas aldeias da região, como nas do outro lado da fronteira, constituindo um interessante 

aspeto na geografia humana em Trás-os-Montes. Até há bem pouco tempo, as vindimas 

no Douro e as segadas eram realizadas por camponeses de toda a zona fronteiriça 

setentrional e da Galiza:  

[Juntavam-se] em Mirandela os que desciam do Norte e os que vinham do Sul com o 

objectivo de ceifar em Bragança. Uns passavam a fronteira para as regiões de Sanábria e 

Alcañices; os das povoações perto do Douro iam logo para Espanha, onde permaneciam 

duas a três semanas. (Taborda 1932:219-20)  

 

De referir ainda que, para outro tipo de trabalhos do campo, na Galiza era costume 

contratar jornaleiros portugueses, dada a sua força e predisposição para o trabalho (Basto 

1923:57-69). Um fluxo de passagem, que ainda hoje se verifica, devido às escassas 

                                                                 
18

 Costumes como a festa dos rapazes, hábitos relativos ao casamento, vestígios de culto pagão, tradições 

cristãs, realização de assembleias de juízes eleitos entre outros, bastante divulgados tais como os usos 

comunitários. 
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oportunidades de trabalho existentes na região. A gente das aldeias raianas da zona de 

Vinhais costumava, durante o período do Inverno, procurar trabalho nas minas das 

Astúrias, ou nas barragens espanholas, em construção no curso do Douro, conforme 

atestam as numerosas referências que encontrámos, aludindo a práticas comunitárias de 

subsistência inter-regiões. 

Outro aspeto interessante na geografia humana diz respeito à realização de feiras 

mensais ou anuais, que fomentavam a sociabilidade entre aqueles que acorriam de ambos 

os lados da fronteira para comprar, vender, comparar ou trocar impressões sobre 

quaisquer assuntos. As feiras de Montalegre, Chaves, Vimioso e a Norte da terra de 

Miranda eram as mais frequentadas (Taborda 1932: 185-87), enquanto em Espanha, 

Verín, muito próximo do concelho de Chaves, rivalizava na concorrência com os 

transmontanos.  

A predisposição natural para a convivialidade, sobretudo em períodos de menor 

atividade agrícola, aliados a um suposto isolamento, parece-nos determinante na 

preservação de um fluxo intensivo de rituais (Alves 1984:289-322) e de práticas cristãs, 

transmitidas de geração em geração, em ambos os lados da fronteira. Exemplos destas 

práticas são encontrados num vasto conjunto de lengalengas, romances, contos, adágios, 

narrativas bíblicas, representações dramáticas (
19

), géneros de literatura popular (
20

), que, 

em variantes, se localizavam em ambos os lados da fronteira: 

[O] povo tem as suas novelas. Umas perderam-se porque o tempo e as mudanças de alma 

e de estilo as levaram. Outras mantêm-se, mais ou menos vagamente, nas tradições 

poéticas. (…) As origens de umas e outras estão no mesmo espírito de sugestão das 

                                                                 
19

Cf. Padre António Mourinho (1956a), “Teatro Rural em Trás-os-Montes”. 
20

 Para uma distinção satisfatória dos géneros de literatura popular, são merecedoras de reconhecimento as 

propostas feitas por alguns investigadores sobre a matéria. É o caso do alemão Hermann Bausinger 

(1968:6-7), que distingue três géneros: formas e jogos de língua; formas narrativas; formas dramáticas e 

musicais. No primeiro grupo incluem-se os provérbios, ditos, adivinhas, lengalengas e outros jogos de 

palavras e orações; no segundo incluem-se os contos, as lendas e os mitos; e no terceiro, o teatro popular, 

as cantigas e os romances. De igual forma, refiram-se, pela sistematização, a proposta de André Jolles 

(1972) e do Professor Doutor João David Pinto Correia (1993: 63-69). 
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épocas, que as criaram, e na aceitação, que circunstâncias comuns promoveram. (…) 

Operações iguais nos territórios portugueses e nos leoneses e castelhanos, com gente 

ocupada esforçadamente em actividades do mesmo quilate com igual objectivo, criavam 

heróis, lendas em que os envolviam, novelas que se espalhavam de um lado para outro, e 

tanto eram o bálsamo dos sofrimentos como o alento e estímulo de coragem não 

humilhada. (…) Os acontecimentos, as personagens, os costumes, a repetição de assuntos 

com diferenciação de protagonistas, provocavam o entrelaçamento e a interpolação das 

novelas, quer por parte dos criadores das histórias, quer pela dos que as reproduziam e, 

por fim, dos que as aceitavam, repetiam e propagavam entre si. (Chaves 1948:347) 

 

Se os romances de religião, dos “santos dos martirológicos e dos santorais, 

sobretudo os que maior dramatização ofereciam na tradição dos martírios, dos milagres e 

patrocínios, particulares e públicos, tiveram também a sua aura de poesia popular”, 

também “o lançamento de trovas e romances de heróis das guerras com os Mouros e de 

episódios relacionados com elas partiu de leigos, sem excluir a veia poética de 

eclesiásticos”, formando um conjunto de tradições, lendas, e novelas piedosas partilhados 

por Homens “empossados da mesma Fé”. (Chaves 1948:390) 

Na região de Miranda do Douro, refere António Maria Mourinho, no início do 

século XIX, a ocorrência de manifestações de fé envolvia representações teatrais: 

[A] tradição e o hábito dos mirandeses vinham […] numa tradição de representações de 

ruas e praças em Zamora, Salamanca e Valladolid, – sobretudo Zamora – que nos é citada 

no fim do século XIII – e a que os mirandeses assistiam por devoção aos mistérios 

celebrados – os maiores do ano – Auto da Paixão e Ressurreição – e acorriam a pé, por 

penitência, por mera devoção ou simples curiosidade de presenciar e ver para voltar e 

depois contar […] aos que ficaram. É, também, de tradição os mirandeses passarem na 

barca do Douro ou na Senhora da Luz a caminho de Zamora, às feiras e romarias e de 

caminho traziam roupas para vestir, ferros para a lavoura e alimentos (apud Alves 2005: 

377-391). 

 

Até meados do século XX, em determinadas aldeias da região ainda se realizavam 

representações do Auto da Paixão, com grande esplendor e devoção, que levavam 

numerosas pessoas das povoações, assemelhando-se a uma peregrinação de fé. As 

representações teatrais, antiquíssimas no seu género, com tradição na região 

transmontana, eram efetivamente um dos aspetos de grande relevância no património 
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imaterial e eram encenadas em gigantescos estrados de cerca de um metro de altura, 

chegando as mesmas a atingir duzentos metros de comprimento. Os temas destas 

representações, que em tempos se chamaram “Colóquios”(na região de Vinhais 

“Estrelóquios”), podiam ser de inspiração religiosa ou profana; por um lado, as 

“Embaixadas” e “Pastoradas do Natal”, os “Ramos” e a “Paixão”, os episódios 

hagiográficos, e, por outro, os episódios novelescos e as paródias de acontecimentos 

locais, conforme refere Luís Chaves: 

As cerimónias litúrgicas, os santorais, as tão expansivas vidas de santos, as lições 

sermonais, ergueram e fizeram dominar no seu campo as personagens da Fé tanto nos 

romances como nos mistérios e autos de devoção. Centro de toda a religiosidade cristã é o 

Ciclo de Cristo, conjunto ou separado em relação às intervenções da Virgem. E assim os 

romances ou versões romanceadas do Natal, da Paixão, das Dores de Maria, e afins, 

receberam estima especial em Trás-os-Montes. (1948:391) 

 

Ainda hoje, alguns atores dessas representações guardam como “apelido” o nome 

dos papéis que interpretaram (Adão, Anjo, Barrabás, Herodes, Judas, São Pedro, Simeão, 

Santra Isabel, Nossa Senhora), e continuam usando boa soma de sentenças e frases 

rebuscadas, oriundas da prática teatral.  

Nos trabalhos comunitários, ainda hoje se apuram narrativas e romances de caráter 

bíblicos, fazendo recordar a confluência do Romanceiro e do teatro Popular em todo o 

Norte de Portugal (
21

). É particularmente rico o reportório etnográfico enraizado na 

memória dos que com ele contactaram, verificando-se semelhanças muito significativas 

entre representações de regiões limítrofes - Miranda, Mogadouro, Mirandela, Vinhais, 

Chaves -, mas também na vizinha Espanha. A “Embaixada “representada em Duas 

Igrejas, por exemplo, apresentava semelhanças com a representada em Montehermoso, 

Palomero, e em outras povoações espanholas, que possuíam exemplares de “Ramos” e 
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Cf. Luís Chaves (1948),” O Romanceiro e o Teatro Popular no Norte do Douro”. 
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“Rogativas”, idênticos aos de Terra de Miranda (
22

). O mesmo fenómeno acontecia em 

relação a danças, cujas coreografias apresentavam réplicas nas regiões vizinhas (
23

). As 

“muriñeiras” galegas denominam-se nos concelhos de Montalegre, Chaves e Vinhais 

“murinheiras” (
24

). A “gota”, muito conhecida nas aldeias fronteiriças de Leão, dança-se 

ainda na zona de fronteira desde Rio de Onor a Freixo de Espada a Cinta, “jota” em Rio 

de Onor e “cota”em Deilão. O “machicho” tanto se dança em Deilão, Rio Frio e 

Quintanilha como em San Martín del Pedroso. Segundo Alonso Garrote (1947: 195-196), 

o grupo de “danzantes de Maragateria” assemelhava-se, quer nas funções, quer no traje, 

aos “dançadores mirandeses”, cuja coreografia se denominava “dança dos palitos” ou 

“palotes”(
25

). 

Ainda hoje se guardam afinidades luso-espanholas nas reuniões familiares e 

sociais, sobretudo à noite, no Verão, quando os homens se entretêm conversando sobre 

assuntos diversos, enquanto as mulheres fiam, preparam gramíneas que servirão de 

alimento durante o Inverno. Hábitos partilhados com a vizinha Galiza (Fraguas 1949:397-

427), onde a lenda da Estrada de Santiago – a Via Láctea - une galegos e transmontanos 

na memória de uma estrada que deve ser percorrida até Compostela, pelas almas que em 

vida lá não puderam rumar (Martins 1928: 28). 

No âmbito da geografia folclórica, as comparações são inevitáveis e inesgotáveis, 

e, no campo da fé, ganha relevo a realização de romarias em qualquer dos lados da 

fronteira, ponto de encontro entre portugueses, galegos e leoneses. Menos numerosas nos 
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Cf. Padre António Mourinho (1956), “Teatro Rural em Trás-os-Montes” e Padre Firmino A. Martins 

(1939), Folclore do Concelho de Vinhais, pp. 139 e ss. 
23

 “Este aspeto regista-se em outras zonas de fronteira: algumas danças ainda hoje executadas pelas gentes 

das regiões raianas – como as Seguidilhas de Vila Real de Santo António (Algarve) e Barrancos (Baixo 

Alentejo) e a jota ou gota das terras mirandesas (Trás-os-Montes), de Escalhão (Beira Baixa) e Penso (Alto 

Minho) são nitidamente de raiz espanhola, mas características só daquelas regiões.” (Ribas 1961:25) 
24

Cf. Odília de Jesus Freitas, Estudo do falar de Santa Valha, Dissertação, [1948:63]. Neste trabalho pode 

ver-se a letra de uma “murinheira”. 
25

 Esta dança peninsular, correspondente à “danza de palos”, muito vulgar em Calabor (Espanha), fixou-se 

em terras de Miranda durante o repovoamento. A este respeito cf. Padre António Mourinho (1957), “A 

dança dos paulitos”. 
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concelhos de Mogadouro, Montalegre e Freixo, tornam-se mais frequentes nos concelhos 

de Chaves, Vinhais, Bragança e Miranda. Magalhães Basto (1923:213) refere que, em 

terras de Bouro, em Março, se realizava uma festa anual dedicada a espanhóis, sendo 

estes mais numerosos do que os portugueses, e, por isso, designada por “São Bento dos 

Espanhóis” ou “dos Galegos”. Em outras localidades realizavam-se anualmente romarias 

em honra da Virgem Maria – a Senhora da Saúde, em Tourém (Montalegre), a Senhora da 

Ribeira, em Quintanilha, ou a Senhora da Luz, em Constantim -, e também de São João, 

em Rio de Onor. Todas elas congregavam habitantes de ambos países, mistura de 

peregrinos e de feirantes. 

Segundo Francisco Manuel Alves (1984:422), a estas festas fronteiriças acorriam 

“tocadores espanhóis para abrilhantarem o arraial”. Seria, portanto, natural que as gentes 

partilhassem os principais acontecimentos de ambos os lados da fronteira, à mistura com a 

sonoridade das músicas, dos cantares e da representação de obras dramáticas. De facto, 

estas extensões culturais sempre predominaram em regiões fronteiriças, dada a 

similaridade e os contactos históricos entre ambos os países, descritos desde tempos 

antigos. Nesta perspetiva, há que referir a questão das origens do lirismo galaico-

português e do romanceiro ibérico, como exemplos maiores, julgando importante inferir, 

por um lado, “a precedência e supremacia” (Vasconcellos Michaelis 1934: 9), a “rara 

individualidade” (Menéndez y Pelayo 1927: 229-231) e o “cunho autóctone ou 

indigenato” (Nunes 1932: 10-23) do nosso lirismo amoroso, e, por outro, o selo 

castelhano da gesta peninsular, de raiz histórica e carolíngia, sem prejuízo, “entre os mil 

romances anónimos”, de uma parte devida a Portugueses (Vasconcellos Michaelis 1934: 

9-15). Perante alguns estudiosos, admitimos que “até fins do século XV, a linguagem de 

matéria épica para espanhóis, galaico-portugueses e catalães era a castelhana e continuou 
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sendo nos séculos XVI e XVII, tal como a linguagem lírica até 1350 fora a galaico-

portuguesa para qualquer dos grupos mencionados”. (Vasconcellos Michaelis 1934: 14) 

A par de um corpus textual, onde estão incluídas histórias, tropos, romances, 

versos e representações, de carácter erudito ou popular, originais ou variantes dos 

mesmos, foram sendo gravadas, ao longo dos tempos, na memória dos seus fiéis 

depositários, as melodias que sugeriam ritmos e espaços, transmitidas de geração em 

geração. Assim, o balanço do berço, o batimento do martelo na bigorna, a passagem da 

junta de bois, o rodar do sarilho ou engenho de fiar deram origem à melodia ritmada de 

uma qualquer canção ou à melopeia de um verso, expressões de uma realidade vivida ou 

ficcionada. Na impossibilidade de um estudo exaustivo, enunciamos apenas alguns 

aspetos do folclore literário, relacionando-os com a sua situação fronteiriça, como os dois 

exemplos da região fronteiriça de Bragança, registados por Leite de Vasconcellos (1980: 

247):  

Meninas, bamos prá Espanha 

Não tênheis medo de ir: 

Olhai que a raia de Espanha 

Nós passamo-la a dormir. 

 

Passei a raia da Espanha 

A cabalo dum mosquito; 

Diziam as espanholas: 

- Que cabalo tan bonito! 

 

Não faltam anedotas e aforismos portugueses, atribuindo aos espanhóis os 

disparates, as fanfarronadas e as invenções extravagantes, que, por sua vez, eles atribuem 

aos portugueses (Basto 1923: 63), surgindo assim termos “mezclados”: 

Os galegos da Galiza 

Quando se vão casar 

Levam la barriga llena 

De patacas por cascar. (Alves 1984:422) 
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A nossa investigação registou, na região de Vinhais, uma “Loa” que, segundo 

Telmo Martins, informante de Rebordelo, era usual em tempos idos. Enquanto se dirigiam 

ao Presépio, o patrão português e o criado galego dialogavam, cada um usando a sua 

língua: (
26

): 

Criado Vaya, vaya, vo los otros, 

  sperai pelo pequeninho! 

Vamos todos ver a Dios 

 aquele rico menino.  

 

 Ai que rico meninho 

 que lá está temblando! 

 yo quero le falar, 

 pêro xá vou caminando… 

 

Amo Que andas por aí a pregar, 

Que andas por aí a fazer? 

 

Criado Ai ando a saber do meninho 

 que o quero conocer! 

 

Amo Se o queres conhecer 

 vamos lá ambos os dois; 

 fala tu com ele primeiro 

 que’eu falarei depois. 

 

Pois olha que dizes bem 

e tomaste bom sentido; 

que ainda nenhum galego 

saiu bem sucedido. 

 

Segundo o informante, a prática continha também a sátira caseira: o criado 

lamentava a ausência de pagamento de salários, levando por isso uma bofetada do patrão. 

Em chegando junto do Deus Menino, queixavam-se ambos, cada qual expressando o seu 

ponto de vista: 

Criado Ai meu meninho Gasuz, 

 quitai-vos daí! 

 non venga mi amo 

                                                                 
26

 Informante: Telmo Augusto Martins de Rebordelo, Concelho de Vinhais. Cf. Firmino A. Martins, ob. cit. 

Vol. I, Coimbra, 1928, pp. 166-168.  
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que vos faga como a mi! 

 

Amo Ó meu menino Jesus 

 livrai-me os anéis dos dedos! 

 E livrai-me de me ver 

 Em o poder dos galegos! 

 

Segundo Bouza-Brey (1946:69-97), existem afinidades de conceitos e de forma, e 

existem composições portuguesas que, embora não tenham correspondente exato, que 

seja conhecido, em espanhol, se filiam num ciclo com bastante vitalidade. Também a 

melodia evidencia influências espanholas (
27

), em que, por vezes, o fenómeno linguístico 

inspira a composição poética, como nesta quadra, recolhida por Cortés y Vásquez, em 

Estrimo (1948:94-119): 

Eu non falo castellano 

galego nin portugués: 

falo entremesellano 

que participa dos três. 

 

Afinidades que se podem constatar, também, em provérbios, em adivinhas, 

canções de embalar, cantigas de romaria, quadras populares de vários géneros, orações, 

romances e em Loas populares aquando da dramatização das ofertas ao Menino Jesus, 

durante o ciclo do Nascimento. Na tradição do “Ramo” ou da “oferta” é frequente a 

presença bilingue (Viqueira Barreira1954:352). Um dos exemplos encontra-se no diálogo 

anterior entre o Amo e o Criado, personagens que intervêm no Ramo e que recolhemos 

em aldeias transmontanas.  

O sentido narrativo dos romances guerreiros e religiosos, com os seus heróis, 

estendeu-se e aplicou-se também à sugestão dos episódios cristológicos e marianos do 

Natal e da Paixão. Paralelamente, estes assuntos entraram no teatro popular, nos autos de 

devoção, representados nos dias próprios, marcados pela liturgia: Noite de Natal, Reis, 

                                                                 
27

 Cf. Jorge Dias (1981a), Rio de Onor comunitarismo agro-pastoril, pp.457 e ss. 



  

52 
 

Romance da Paixão e Senhora das Dores (Chaves 1948: 397-402). Outra composição 

romanceada sobre Nossa Senhora foi localizada em versões, em Espanha e em Portugal. 

Comparando as versões, regista-se que grande parte do cancioneiro popular espanhol 

penetrou na zona fronteiriça, difundiu-se e ganhou formas portuguesas, em que um ou 

outro vestígio trai a sua origem além-fronteiras. O mesmo acontece no cancioneiro 

popular religioso dos principais ciclos cujas interferências são significativas. 

O povo trasmontano desde sempre se caracterizou por uma arreigada 

religiosidade, onde a bipolarização do Bem e do Mal lhe foi transmitida e imposta pela 

suprema vontade da instituição eclesiástica. Nos séculos XVII e XVIII, em que o 

quotidiano era marcado pelo trabalho exaustivo nos campos, pela vida pastoril e pelo 

artesanato domiciliário, são vários os documentos particulares ou conservados em Museus 

da região, em Arquivos Distritais, que nos falam do carácter religioso da gente 

transmontana, e que têm sido objeto de atenção e estudo. 

Nesses documentos, encontramos elementos, que nos permitem aprofundar e 

refletir sobre o conhecimento da vida social e religiosa da população. Os Livros de 

Visitações, as Pastorais dos bispos, os relatórios que os prelados enviavam ou levavam 

em mão à Santa Sé, cada cinco anos, durante a visita ad sacra Limina (
28

). A Igreja, 

apesar da luta incessante em extirpar abusos, adotando velhas fórmulas, cristianizando 

umas e eliminando outras, não foi capaz de levar o povo a um entendimento perfeito da 

verdadeira doutrina (
29

). 

                                                                 
28

 Estatradição, oriunda do século IV, determinava que os Bispos de todo o mundo, em tempos específicos, 

peregrinassem a Roma, para aí venerarem os sagrados túmulos (sacra limina) dos Apóstolos Pedro e 

Paulo, fundadores da Igreja-Mãe de toda a Cristandade, e ao mesmo tempo cumprissem as suas obrigações 

apostólicas. 
29

 Atividades que distraiam o povo eram as comédias, folias, bem como a realização de ajuntamentos e 

bailes de homens com mulheres, bem como da proibição da gaita-de-foles para dentro da Igreja e da 

recitação de comédias ou outras representações ainda que sejam de coisas espirituais. (Livro de Capítulos e 

Visitas de Conlelas: 20 de fevereiro de 1689, pelo Cabido de Miranda). 
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De entre vários documentos analisados, relevamos o relatório que D. Jorge de 

Melo, décimo terceiro bispo de Miranda, entre 1628 a 1636, (
30

) enviou à Santa Sé, em 

que se regista a visitação do prelado, ou dos seus “visitadores de particular confiança, 

com ordem para reprimir os vícios e os delitos, averiguar se os párocos administravam 

convenientemente os sacramentos, se ofendiam os dogmas punindo-os de modo paternal” 

(Castro 1948:45). Sob a égide da autoridade eclesiástica da região, o povo prestava 

obediência unânime e submissão completa à Santa Sé.  

Um outro relatório enviado, desta vez por D. André Furtado de Mendonça, décimo 

quarto bispo da Diocese de Miranda, entre 1672 e 1676, refere que:  

[Em] todas as igrejas da Diocese, havia confrarias instituídas canonicamente, sendo a 

mais importante de todas as da Misericórdia nas povoações mais notáveis para ajuda dos 

pobres e das pessoas miseráveis. O mesmo refere ainda ter visitado toda a diocese, 

administrando o sacramento da confirmação a quase todos os seus diocesanos, calculados 

em setenta mil, observando, nas visitas, todos os decretos do Concílio Tridentino. Refere 

ainda o Prelado que os párocos ensinavam aos seus paroquianos a doutrina cristã nos 

Domingos. O Bispo recomendou-lhes maximamente este munus deixando pôr a muitos 

por escrito o que deviam ensinar, para que os rústicos aprendessem mais facilmente, 

sobretudo os que habitavam nas montanhas. As crianças prometiam grande fruto. (Castro 

1948:97). 

 

Este espírito de missão religiosa encontra-se evidenciado na missiva que D. Frei 

José de Lencastre dirigiu ao cardeal Cibo, em 1681:  

[Para] instruir as suas ovelhas na doutrina cristã, verdadeiro conhecimento de Deus e dos 

Sacramentos da Igreja, trouxe diferentes missionários de muito longe: os efeitos 

mostraram a grande utilidade destas missões e com a continuação delas ficaram os fiéis 

melhorados na doutrina cristã, precisa e necessária para a salvação de suas almas (Castro 

1948:117). 

 

                                                                 
30

 Refira-se que o Papa Paulo III, após solicitação em 16 de Fevereiro de 1543 para a criação da diocese de 

Miranda do Douro, em 22 de Maio de 1545, através da Bulla Pró Excellenti Apostolicae Sedis, autoriza a 

criação da diocese de Miranda do Douro com a constituição dos arciprestados de Miranda do Douro, 

Bragança, Lampaças, Mirandela e Monforte. (Alves, 1984: 389). 
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Também D. Manuel de Moura Manuel, décimo oitavo bispo de Miranda, que se 

empenhou no ensino da doutrina cristã aos domingos e dias santos, e na Quaresma, dando 

aos párocos o catecismo Romano ou Bracarense para ser lido nas missas do dia-a-dia, se 

pronunciou sobre o cuidado espiritual devido ao seu povo, num relatório enviado à Santa 

Sé, em Agosto de 1692:  

[No] decurso de dois anos e meio visitou toda a sua Diocese tendo todo o empenho na 

reforma dos costumes e na extirpação das heresias e dos pecados públicos (Castro 

1948:176).  

 

D. João Franco de Oliveira, primeiro bispo da diocese, no século XVIII, e décimo 

nono Arcebispo de Miranda, faz referência a uma visita pastoral, na qual “em todos os 

recantos da Diocese houve pregação intensa durante um ano feita por missionários do 

seminário de Santo António do Varatojo”, com colheita de frutos espirituais, não obstante 

a desgraça que se abateu sobre Miranda e seu território, em 1710, quando da invasão dos 

Espanhóis (Castro 1948:227-228). 

Uma resolução de D. João de Sousa Carvalho, em 1722, refere a devoção que a 

gente transmontana tinha pelo culto mariano. Os diversos santuários e aos quais os fiéis 

acorriam eram por si só sinais evidentes de uma predileção e adoração a Maria, Mãe de 

Jesus, a quem se ofertavam esmolas e se faziam pregações. Refere ainda que eram 

também evidentes os sinais de confrarias, prestando auxílio aos mais carenciados, e cujas 

atividades compreendiam as celebrações dos ofícios divinos, as festas dos santos e, ainda, 

os jubileus e sufrágios pela alma dos confrades. 

D. Diogo Marques Moratto, vigésimo primeiro bispo de Miranda fala da grandeza 

de alma do povo transmontano, que “não resiste à voz dos missionários” (Castro 

1948:292), povo dedicado a Nossa Senhora, que à sua custa mandava celebrar inúmeras 
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festividades, povo que dava vida às confrarias e as sustentava, e, com elas, edificava 

igrejas amplas. 

Por último, o grande Prelado que foi D. Frei João da Cruz, vigésimo segundo 

bispo de Miranda, apelidava o povo transmontano de génio, dotado de uma natureza em 

que a piedade e a penitência não eram descuradas, possuindo uma grande predisposição 

para escutar os pregadores, que trabalhavam sem mira de lucro ou glória.  

Firmino Martins refere que o povo transmontano “tinha as suas festas e 

conservava ainda alguns restos de antigos costumes que o tempo e os homens não 

puderam apagar” (1939: 130), “restos do teatro popular que a igreja protegeu e difundiu, 

proibindo-os mais tarde, naturalmente devido a abusos” (Martins 1939: 134-135). Essas 

festas, embora à primeira vista pudessem parecer essencialmente profanas, continham um 

fundo religioso, sendo que as que melhor se conservaram, as que pertencem ao Ciclo da 

Natividade. 

A informação disponibilizada nas páginas dos Livros de Visitas e das Pastorais do 

Bispos permite estudar a vertente educativa religiosa e moral do povo transmontano, 

influenciado pelo pragmatismo ideológico da Igreja, cujos documentos revelam que uma 

das principais linhas orientadoras passava pela consciencialização dos deveres e 

obrigações a que cada pessoa deveria estar sujeita. 

Desta variada informação documental, relevamos as palavras de D. João de Sousa 

Carvalho e D. Diogo Marques Moratto quanto à existência de Confrarias e Misericórdias 

em Trás-os-Montes. Estas organizações tiveram um papel fulcral no cultivo do espírito, 

contando com a participação direta dos fiéis. As confrarias constituíam-se como um 

corporativismo religioso onde os fiéis se inscreviam e se uniam para serem mais irmãos e 

mais filhos de Maria, desfiando contas do rosário, pagando as suas cotas, confessando-se, 

comungando e recebendo privilégios de Pontífices e de Prelados. (Mourinho 1991:232) 
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D. Frei João da Cruz refere que a ação das confrarias, nos séculos XVII e XVIII, não se 

limitava à religião e à beneficência, mas contribuiu para a edificação e restauro de 

retábulos, muitos deles dos principais ciclos do nascimento, da vida e da morte de Cristo. 

Esta opinião é partilhada por António Mourinho (1991:234) para quem o culto mariano 

era representado na arte, na arquitetura, pintura, iconografia, literatura e teologia popular, 

sendo estes ramos admiravelmente representados em Trás-os-Montes Mourinho. 

(Mourinho Júnior (1984: 12). Uma análise atenta deste tipo de manifestações, permite 

compreender o peso da religiosidade a que o povo estava sujeito de cada vez que assistia 

às práticas religiosas ou outras manifestações ligadas à Igreja.  

D. Jorge de Melo, refere que, na sede da Diocese de Miranda, existiam quatro 

confrarias, cujo número foi crescendo no séc. XVIII. Na aldeia de Urrós existiram as 

confrarias do Santíssimo Sacramento e de Santa Maria Madalena, hoje padroeira da 

aldeia, Santo Cristo e Nossa Senhora. Situação semelhante reproduzia-se na aldeia do 

Azinhoso, onde existia a confraria do Santíssimo Sacramento e do Senhor da Boa Morte; 

em Vilariça, pequena aldeia da freguesia de Penas Róias, que contava no séc. XVIII com 

três confrarias - Santíssimo Sacramento, Espírito Santo e Santo António.  

O Culto Mariano regista grande expressividade e impacto popular na região de 

Trás-os-Montes. Geraldo Dias (1988: 241) sublinha a importância significativa deste 

culto em Trás-os-Montes, quando contabiliza a existência de 34 publicações sobre este 

tema, quer portuguesas quer estrangeiras, no período compreendido de 1845 a 1977, e os 

inúmeros altares que lhe são dedicados, em santuários, capelas, igrejas e imagens. Na 

região, esta prática deu aso a um grande dinamismo e criatividade por parte dos leigos, 

que, em certas ocasiões, chegando a sobrepor-se às celebrações litúrgicas, refletida na 

beleza dos cânticos, na elaboração de Loas ou na predominância de canções e de 
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narrativas populares (
31

). Falar do culto mariano é, essencialmente, falar de uma religião 

popular, que difere da religião institucional:  

É possível definir religião popular em função da religião “oficial”: é o sistema religioso 

que goza de uma certa autonomia em relação à instituição eclesiástica, ainda que ambas 

tenham traços comuns e estejam por vezes ligados. A religião popular não está 

exclusivamente associada a uma classe social, económica e culturalmente pobre; ela liga-

se, sim, a um tipo de cultura que se transmite nas relações de vizinhança e na memória 

coletiva. Distingue-se do sistema erudito, apreendido no catecismo, ou nas faculdades de 

teologia, tal como a cultura popular difere da cultura aprendida na escola ou da das classes 

dominantes. Finalmente, a religião popular é espontânea, de criação coletiva e pertence ao 

fundo cultural da comunidade ou de uma classe popular homogénea, enquanto a religião 

católica e dominante obedece a esquemas intelectuais cuja trama é uma dogmática rígida 

e erudita (Espírito Santo 1990:17). 

 

O culto à Virgem Maria, fortemente implantado na região, é, segundo Belarmino 

Afonso, “uma necessidade psicológica e uma tendência inata para enaltecer a 

Mãe”(1988a: 35), cuja transmissão “foi feita pelos frades beneditinos mozárabes que 

vieram fundar o mosteiro de S. Martín de Castanheda em Sanábria”, que terá levado à 

existência na diocese “de Bragança/Miranda, de nada menos de 67 Igrejas de Nossa 

Senhora e, entre elas, só da Assunção são 40” (Mourinho 2003:31) A Virgem Santíssima 

acabou por se constituir, desde tempos imemoriais, como um culto especial no coração 

dos filhos da região, sendo refúgio para todos os males e proteção para todos os perigos 

(Martins 1928:110): 

No nascimento, as mães oferecem-se a Nossa Senhora das Dores, da Luz, do Parto, do 

Bom Sucesso e do Bom Despacho. (…). No baptismo, saem com as crianças do 

baptistério e vão deitá-las já baptizadas sobre o altar de Nossa Senhora, para que os tome 

à sua conta pela vida adiante, sejam bons e não chorem de noite. (…) Durante a vida, 

todos os dias em família à lareira se rezava ao fim de comer, depois das preces a todos os 

Santos e ao Santíssimo Sacramento, e três “sacramentais” Ave Marias (…) Na morte reza-

se a Nossa Senhora da Agonia e da Boa Morte e manda-se depois celebrar missa a Nossa 
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 António Mourinho reforça esta ideia quando refere a lenda das sete irmãs que se avistam umas às outras 

logo pela manhã, correspondendo no distrito de Bragança a sete santuários marianos, colocados em 

outeiros, que logo que amanhece, se avistam uns aos outros. Apesar da variação nominal que podemos 

encontrar de região para região, são indicados os santuários: Senhora do Naso (Póvoa-Miranda); Senhora 

da Assunção (Vilas Boas – Vila Flor), Senhora da Serra (Rebordãos – Bragança); Senhora da Saúde (Vale 

de Janeiro – Vinhais); Senhora da Luz (Constantim – Miranda); Senhora das Neves (Sambade – Alfândega 

da Fé) e Senhora do Castelo (Vimioso). 
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Senhora da Guia, para que guie aquela alma para o céu. (…) As nossas aldeias têm o 

toque das Ave Marias, de manhã, ao meio-dia e à noite, a lembrar o Mistério da 

Encarnação. (…) Há uma teologia Mariana popular expressa em orações e poesias, ritos, 

canções e até danças. (…) Em todos os primeiros domingos de mês fazia-se uma 

procissão mariana em volta da Igreja, antes da missa, com as cores litúrgicas do tempo, 

nalgumas paróquias ainda se faz. (Mourinho 2003:34) 

 

Para além do culto a Maria, a cuja expansão a Igreja assistiu com alguma 

perplexidade, temendo pela sua sobreposição ao de Cristo (
32

), o culto do Deus Menino 

que unifica o culto Mariano ao Cristológico e desde os tempos mais remotos fizeram 

permanecer, “en el pueblo de forma más o menos al margen de lo institucional y oficial 

[…] las expresiones religiosas que son propias de la masa de la población en cuanto 

distinta de las minorías más cultivadas culturalmente o religiosamente, se mantenían en la 

memoria.” (Ignacio 1977:245).  

A religião popular manifesta-se de forma comunicativa e, desde muito cedo, os 

sacerdotes foram introduzindo nos ritos litúrgicos figurações expressivas, intercalando no 

decorrer da eucaristia “prosas, sequências y tropos” (Pascual 1985:64) dentro e fora das 

igrejas, que permaneceram, de forma mais ou menos regular, até ao início do século XX, 

um pouco por toda a Península Ibérica, sempre em volta dos dois grandes momentos: da 

Natividade e da Paixão. Pouco se sabe sobre a abundante produção dramática deste 

género, a não ser que foram protegidas primeiramente, para serem proibidas de seguida. 

                                                                 
32

 O Ciclo da Paixão de Cristo apresenta-se como culto primeiro na hierarquia da Igreja Católica, em 

detrimento de outros, uma situação que o Concílio Vaticano II (1962-1965) procurou solucionar, 

contribuindo para um novo interesse evangélico por Maria, enquadrando teologicamente o seu papel no 

mistério da igreja. O capítulo VIII, explicita: “O nosso mediador é só um, segundo a palavra do Apóstolo: 

não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo que se entregou a si 

mesmo para redenção de todos […] a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, 

auxiliadora, socorro, medianeira. Mas isto entende-se de maneira que nada tire nem acrescente à dignidade 

e eficácia do único mediador, que é Cristo. […]. Esta função subordinada de Maria, não hesita a Igreja em 

proclamá-la; sente-a constantemente e inculca-a aos fiéis, para mais intimamente aderirem, com esta ajuda 

materna, ao seu mediador e salvador. […]. Maria que, como mãe santíssima de Deus, tomou parte nos 

mistérios de Cristo, é com razão venerada pela Igreja com culto especial.” Concílio Ecuménico Vaticano II 

[http://www.clerus.org.] 
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As Constituições Sinodais, os Livros de Visitas e alguns informantes corroboram, em 

Trás-os-Montes, a representação de “dramatículos” dentro e fora das igrejas. 

Com o intuito de instruir e catequizar, as representações de passagens do Antigo e 

Novo Testamento foram subvertidas, em alguns casos, pelo povo, contrariando quer a 

função para as quais foram instituídas, quer a ideologia vigente (
33

). No entanto, nalgumas 

zonas rurais nem sempre sucedeu desta forma, como é o caso da região transmontana, de 

que é exemplo o Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo, cujos 

dramatículos, ou unidades dramáticas constitutivas do espetáculo, se mantiveram alheios 

a alguns excessos, mantendo-se em sintonia com a representação no adro da Igreja e a 

conclusão do mesmo dentro da Igreja, complementando assim o ciclo da celebração 

litúrgica com a oferta ao Menino Deus.  

Até à época atual, com maior ou menor incidência, perduraram em algumas 

aldeias, a par do referido auto, outras representações dramáticas religiosas e profanas, 

bem como jogos e divertimentos, vivências lúdicas do transmontano profundamente 

cristão. O teatro popular constitui-se como um dos elementos culturais de grande interesse 

para o estudo da religiosidade transmontana, e como seu documento:  

Habituámo-nos, há muito tempo, a ver os jogos tradicionais como elementos da cultura, 

necessários à caracterização das sociedades rurais, porque não apenas ajudam o tempo a 

forjar as características peculiares das comunidades, como são também, o reflexo de 

condições particulares no domínio geográfico, natural, orológico, climático e 

sociocultural. (Cameira Serra 1998:1) 

 

O sagrado e o profano, a Igreja e a diversão assumiam-se como elementos 

estruturantes de qualquer ato festivo. Desse modo, o culto mariano constou desde sempre 
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 Carolina Michaelis, ao estudar a poesia dos cancioneiros medievais portugueses refere a existência de 

quatro tipos de divertimentos populares de origem gentílica, combatidos pela Igreja, em que entravam 

momos, representações, danças, músicas e poesias tradicionais, entoadas ou bailadas em coro quer 

independentes quer ligadas a jogos de sociedade. “Bodas, enterros, calendas primaveris ou hibernais 

(maias, janeiras e februas, com bailados em parte festivos em parte satíricos) e vigílias, romarias e feiras 

em dias de santos, quer sérias quer zombeteiras”(apud Ribas 1961:38). 
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de “dois sistemas de valores e de ritos: um litúrgico institucional justificado pelos textos 

canónicos e pela teologia católica, e um sistema de ritos associados ao calendário rural, a 

uma simbólica cosmogónica e a um conjunto de arquétipos maternais.” Dois cultos, “o 

oficial e o popular”, que “se interpenetram ou são complementares […] historicamente 

paralelos, sem serem coincidentes.” (Espírito Santo 1990:125) 

Trás-os-Montes não ficou indiferente às manifestações sagradas e aos rituais 

profanos, transformados e desfigurados ao longo dos séculos, muitas deles pela imposição 

tenaz da instituição eclesiástica, de forma a manter vivos os preceitos da religião cristã. 

Para melhor compreender as manifestações populares, tal como a apresentada no presente 

estudo, importa identificar elementos ou práticas do sagrado e do profano que se 

realizavam durante o Ciclo da Natividade de forma a melhor compreender a função do 

Auto da Criação do Mundo ou Ramo.  

 

1.2. O Profano e o Sagrado no Ciclo da Natividade em Trás-os-Montes 

 

Existe uma tendência habitual para considerar como património cultural, em 

primeiro lugar, o património monumental, e, em segundo lugar, o documental, 

subestimando-se o património imaterial, memória efetiva da evolução geracional, que 

constitui um fator identitário da população de uma determinada região, e, em sucessivos 

alargamentos territoriais, de um país (
34

). São por isso escassos os estudos sobre esse tipo 

de património, cuja transmissão se processa de forma oral, colocando em risco a sua 

fixação futura na medida em que os veículos de transmissão ou os suportes de fixação - a 

memória das gentes, e as folhas avulsas ou os toscos cadernos manuscritos envoltos em 

papelão – se encontram sujeitos às leis do tempo e da sua erosão. Daí que a literatura 

                                                                 
34

 Refira-se a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Imaterial da UNESCO, Paris, 17 de 
Outubro de 2003 
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popular de tradição oral, as crenças, as superstições ou outras manifestações tradicionais 

que tiveram lugar em diversas aldeias transmontanas, sejam de grande valor, para o 

conhecimento e compreensão da história e etnopsicologia do povo, partilhando o mesmo 

grau de importância que a ruína do monumento ou o fragmento da inscrição verbal. 

Partilhamos com Firmino Martins as mesmas razões de estudo das relíquias das gentes 

que viveram em terras transmontanas, que constituem “um filão importante, cuja 

permanência, de geração em geração, poderá ser também atribuída ao facto de ser a 

parcela mais fecunda da alma popular, o traço mais vivo da sua etnicidade […] obra mais 

de espírito do que matéria frágil” (1939: xxii - xxiii)  

Os ritos ou os costumes, que alimentaram a chama das tradições populares, 

encontraram na região um espaço fecundo de proliferação, tanto pela configuração formal 

das suas atuações, como pela disponibilidade dos autóctones em aceitarem sem reservas 

essas representações do maravilhoso e do sobrenatural, contrariando as linhas de conduta 

estabelecidas pela Igreja. A partir de uma perspetiva, que faz coexistir o medo, a 

soturnidade e a superstição, permitindo equívocos entre o real e o fantástico, construiu-se 

uma verdadeira literatura popular baseada em sombras misteriosas, vozes satânicas, e 

tentações do Diabo, o “trágico emissário dos rancores celestes em comissão de serviço na 

terra” (Cunha 1967:123). (
35

) Certas práticas de esconjuro do demónio e de outras 

feitiçarias eram realizadas em família ou em comunidade, naturalmente com a 

participação ou presença das crianças (
36

). A ideia de que espíritos e as almas do outro 

mundo andavam à solta durante a noite era transmitida a qualquer criança do mundo rural 

                                                                 
35

Do nosso imaginário de infância, recordamos histórias, muitas delas terríficas, contadas por nossos avós, e 

por nossos pais, à lareira, em que se relatavam episódios de sombras que perseguiam pessoas na escuridão 

da noite até às suas casas. E outras de jumentos que, estando parados junto ao cemitério da aldeia, 

começavam a perseguir as pessoas que por eles passavam, quando se deslocavam para a faina do campo, 

ainda de madrugada. E outras ainda de cobras encantadas, cheias de ouro, que à meia-noite saíam das suas 

tocas, ou as de potes escondidos em palheiros, cuja localização alguém sonhava, e justificava a sua fortuna 

do momento. 
36

 Recordamos também o homem a quem chamavam “o bruxo”, que praticava a sua atividade na aldeia de 

Urrós, e em outras da região, com o concurso de numerosas pessoas, que se diziam libertadas do mau-

olhado ou do encosto do demo. 
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transmontano, o que despertava nela o receio de entrar nos aposentos onde alguém tenha 

morrido dias antes, ou de passar junto ao cemitério, ou por encruzilhadas.  

 As gentes simples da região transmontana cultivavam com igual importância a 

sobrenaturalidade e a espiritualidade cristã. As imagens do Purgatório, nos retábulos de 

grande parte das igrejas e capelas transmontanas, com a figura das alminhas no meio do 

fogo, de braços erguidos, em gestos e expressões suplicantes, apelando à misericórdia de 

um qualquer caminhante ou padroeiro, revelam-se sugestivas do risco que uma vida 

terrena arredia das convenções divinas podia representar.  

Ainda que, em muitas aldeias transmontanas, as práticas ou aspetos ritualísticos 

tenham sobrevivido até ao séc. XX ou XXI, as transformações sociais do liberalismo e o 

progresso tecnológico, que caracterizou o séc. XIX, tiveram uma profunda repercussão 

em determinados aspetos dos usos e costumes da região, verificando-se um momento de 

viragem, que determinou alterações significativas no folclore local. A necessidade de 

subsistência levou a que numerosas famílias fossem obrigadas a emigrar, levando consigo 

o conhecimento transmitido geracionalmente. Esse facto levou a que as tradições fossem 

perdendo a beleza de outrora:  

[Em] algumas danças religiosas e algumas danças de desvirtuada origem ritualista que 

outrora se bailavam entre nós, com o andar dos tempos, quer pela imposição da Igreja, 

quer pela transformação do povo, desligaram-se do seu contexto, esqueceram o 

significado da sua origem e permaneceram, por vezes até aos nossos dias, em meras 

cerimónias coreográficas. (Ribas 1983:83) (
37

) 

 

A permanência de certos costumes conjuga fatores como a magia, o mistério e o 

fascínio por determinados assuntos, em que o maravilhoso e a crença popular assumem 

                                                                 
37

 Recordamos, na aldeia de Urrós, a dança das Chulas, que ainda hoje é retomada, quando, em tempo de 

festa, os mais velhos convidam os mais novos a elaborarem com eles a coreografia, dançando em duas 

colunas rapazes e raparigas, novos e velhos, intercalando-se em momentos definidos, sempre sob o som da 

gaita-de-foles. O grupo percorre a aldeia “de cima a baixo”. Segundo Tomaz Ribas (1983:96), Gil Vicente 

refere-se a ela no Auto Pastoril Castelhano. É uma dança que tem cantador ou cantadeira, ao desafio, mas 

o seu estribilho, ou refrão, é só instrumental. Em Urrós (Mogadouro), é o som da gaita que determina o 

ritmo.   
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uma evidência significativa, atuando sobre os sentimentos e sobre as ideias dos 

autóctones, que acabam por revelar na sua própria alma as qualidades da natureza que os 

rodeia (Risco 1920:6; Villar-Ponte 1921: 9). O exercício das atividades agrícolas, de 

acordo com uma cadência rítmica, proporciona, ainda hoje, o aparecimento de um 

conjunto de produções artísticas de cariz popular confiadas à memória, sendo algumas 

delas fruto de tradição ancestral. Nelas é possível identificar pedaços de vida, trabalho 

árduo, sofrimento e saudade dos “velhos tempos de convívio”, (
38

) como nas cantigas de 

segadas (Eira 1959: 23), que hoje a memória do povo guarda de forma débil, devido a 

instrumentalização de práticas agrícolas, que substituíram os meios humanos. Também as 

desfolhadas, e outros modos de tratamento do feijão, do grão-de-bico ou do feijão-frade, 

segundo lembramos a nossa infância, eram motivo de cantilenas e de recordações 

constantes (
39

). As rondas, os jogos de roda, as chulas, ainda hoje ao som da gaita-de-foles 

desencadeiam autênticos movimentos coletivos (Rocher 1968: 99). A passagem do 

encargo de mordomo da festa ao mordomo seguinte, a roda e outras manifestações do 

folclore nordestino pertencem a este grande corpus de nostálgico sentimento. Este espaço 

etnográfico alimenta, sendo encarado pelo povo “como uma mãe que alimenta” (Espírito-

Santo 1999: 24). E quem alimenta domina e, segundo o povo, “quem dá o pão, dá a 

educação”. (
40

).  

                                                                 
38

 Durante este trabalho de investigação para o Auto da Criação do Mundo, ouvimos expressões, como 

“antigamente é que era; faziam-se coisas, agora o tempo é outro, ninguém se interessa por estas coisas e 

acabam por morrer com a gente”, assim como observámos informantes que choraram ao recitar os versos 

ou evocar os ditos, e referiam que ninguém mais seria capaz de representar o auto como se faziam 

antigamente. A antiguidade de datação dessas memórias era comummente indicada pela expressão, “isto é 

muito antigo, já era do meu bisavô”, o que, na prática, reflete um período de três gerações, ou seja três 

quartos de século. 
39

 Durante a desfolhada, recordamos o extraordinário comunitarismo dos serões transmontanos, onde a 

máxima era “lembrais-vos de como era antigamente”. Nas eiras fazia-se uma ou outra representação, ou 

recitavam-se versos feitos à morte suicida de algum indivíduo. Houve uma situação deste tipo que circulou 

pela região em versos transcritos em folhas soltas, narrando o assassinato de um homem na estação de 

Urrós, aos 33 anos de idade. Diziam os mais antigos que “tinha a Idade de Cristo” quando fora morto. 
40

 Esta cultura popular transmitia-se ao serão, durante o Inverno, entre família, quando se contavam histórias 

de encantar, romances, se lia a Bíblia, a vida dos Santos e se tocavam instrumentos, enquanto outros se 

distraíam a jogar às cartas. Muitas destas atividades de grupo foram condenadas pelos sínodos e decretos 

episcopais. (Chartier 2002: 162). 
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É riquíssimo o folclore transmontano, tanto em representações dramáticas, como 

em animadas danças, em antiquíssimos costumes, em velhos romances e cantares que são 

o reflexo parcial, (sob forma de variantes), de uma vocação natural do povo para a criação 

poética, para a teatralização dos sentimentos, aliada a uma acentuada devoção, visível nos 

seus atos de religiosidade. A partir da Idade Média, e dentro do seio do sagrado, a 

devoção do povo foi-se misturando com elementos profanos, descaracterizando 

gradualmente um ou outro ato religioso, levando as autoridades a multiplicarem 

regulamentos com vista a terminar os excessos cometidos: 

[Qualquer] conceção religiosa do mundo implica a distinção do sagrado e do profano, 

opõe ao mundo em que o fiel se entrega livremente às suas conceções, exerce uma 

atividade sem consequências para a sua salvação, um domínio onde o temor e a esperança 

o paralisam alternadamente, onde, como à beira de um precipício, o mínimo desvio no 

mínimo gesto pode perdê-lo irremediavelmente. (Callois 1950: 19) 

 

Mircea Eliade (1956: 25) sublinha que o homem apenas se apercebe do sagrado 

quando confrontado com as manifestações divergentes do profano. A própria história das 

religiões sempre foi feita por um número notável de expressões do sagrado. Em Trás-os-

Montes, a dicotomia dos vocábulos Igreja (sagrado) e divertimento/lúdico (profano) está 

ainda presente, tanto nos manuscritos que guardam referências, como na memória do 

povo. Praticam-se ainda hoje com alguma frequência manifestações culturais ligadas aos 

principais ciclos religiosos, que apresentam semelhanças significativas com outras em 

zonas limítrofes de fronteira. As tradições festivas regulares em diversas aldeias 

transmontanas situam-se no chamado Ciclo de Inverno. Segundo alguns etnólogos, o 

estado iniciático deste ciclo é marcado pela festividade de Todos os Santos, no primeiro 

dia do mês de Novembro, e com os Fiéis Defuntos e o São Martinho. (Dias 1981a: 190). 

Encerra este ciclo o período de Carnaval, com as suas mais variadas celebrações 
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tradicionais, mantendo o seu carácter original e se realizam sem quaisquer influências 

exógenas.  

Não existindo uma grande diferença entre a aldeia portuguesa e outra aldeia na 

Europa, na opinião de Moisés Espírito-Santo (1999: 15), existem várias regiões que 

mantêm figurações ritualistas próprias do ciclo dos doze dias (Gennep 1942: 150), 

compreendendo o período que medeia entre o Natal e a Epifania, o do Carnaval (Pereira 

1973: 16), e o do Ciclo da Paixão. São momentos que integram a cultura e as crenças da 

comunidade, a sua forma de viver e a sua forma de representar um “tempo sagrado, 

mítico que funda a sua origem histórica” (Eliade 1956: 102). Durante o Ciclo de Inverno, 

em diversas aldeias transmontanas, a máscara assume um papel importante no desenrolar 

das celebrações ritualistas, desempenhando uma função. Como adereço, ela desempenha 

um papel fulcral na prática de atos mágicos, nos ritos de ligação, entre vivos e mortos, 

entre o homem e a divindade, apresentando um tríplice fim: propiciatório, apotropaico e 

profilático (
41

). O portador de uma máscara assume uma posição de referência, 

contrariando as normas legalmente instituídas, chegando a praticar atos extravagantes, por 

vezes obscenos até, fazendo uso, a par da sua representação, de objetos ameaçadores, 

como varas, bastões, chicotes, ou tenazes, e projeta água, cinza, farinha, fumo, barro ou 

lama, elementos essenciais de fertilização das terras no andamento dos ritos agrários (
42

).  

No Solstício de Inverno, a máscara (
43

) personifica um ser mítico e superior, 

dotado de uma liberdade e de uma força sem paralelo, representando aquele que 

                                                                 
41

  De referir que as antigas sociedades secretas masculinas faziam uso deste adereço na execução dos ritos 

de iniciação, e os antigos povos nos ritos de passagem e de puberdade, aos quais os jovens acediam ao 

sagrado, ao conhecimento e á sexualidade de forma a complementarem-se na íntegra como seres humanos. 

(Eliade 2004: 195). Cf. Belarmino Afonso (1971a), «Máscaras e Trajos Carnavalescos».  
42

A sacralidade de ambas as liturgias, a cristã e a pagã, realizam em simultâneo, por vezes em espaços 

paralelos, ou até no mesmo espaço, complementando-se Apesar de serem ritos sagrados, “só são profanas 

as atividades que não têm significado mítico” (Eliade 2004: 42) e alguma gente celebra rituais 

impregnados de esoterismo em períodos cíclicos. 
43

 Na região transmontana, este tipo de adereço assume designações diversas, mediante as festas, as 

localidades e as personagens em que atuam. Desde caretos, máscaras, carochos, velhas, chocalheiros, 
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desempenhará as funções de purificador das terras e das culturas, o libertador de todo o 

tipo de pragas e de enfermidades, preparando o caminho para uma nova vida que começa. 

São repostas ciclicamente as funções, “reactualizando um acontecimento primordial, de 

uma história sagrada” (Eliade 1956: 117). Dentro do ciclo dos doze dias, no Portugal 

transmontano, a festa dos rapazes ocorria de forma concentrada num retângulo de várias 

aldeias, cujo canto inferior esquerdo era a cidade de Bragança (Godinho 1995: 81-82), 

enquanto na vizinha Espanha, “las máscaras de invierno en la provincia de Zamora se 

circunscribían en el tiempo exclusivamente a la segunda quincena de diciembre y 

primeros días de enero. Sin embargo, ante las condenas de la iglesia algunas subsistieron 

trasladando su celebración al domingo y al martes de Carnaval” (Calvo Brioso 2006: 

102).  

A par da máscara, outras tradições sofreram a consequência da legislação 

eclesiástica. Práticas ritualísticas foram, por razões de imposição eclesiástica, revistas 

pelo povo e em certos casos houve uma deslocação cíclica e consequentemente temporal. 

No entanto, a função para as quais foram elaboradas não mais se perdeu da ação do povo. 

O teatro popular e concretamente o Auto da Criação do Mundo é, segundo julgamos, um 

destes exemplos. Este ciclo compreendia as celebrações do Nascimento de Cristo, de 

Santo Estêvão (
44

), de São Evangelista, do Ano Novo ou do Menino Jesus e dos Reis ou 

                                                                                                                                                                                            
farandulos, sécias, fachuqueiros, diabos, filandorras, entre outros; do lado oposto da região e na vizinha 

cidade de Zamora, refira-se a similitude de práticas e de rituais, os nomes mais conhecidos são os 

zangarrones, zamarrones, tafarrones, cerrones, cencerrones, diabos, filandorras, molacillos, vacas, toros e 

birrias. Aos olhos do Povo, esta figura incarna a maléfica personagem bíblica do diabo que tentou sob 

forma de uma serpente a Eva e este a Adão comprometendo toda a geração humana. Atualmente, a figura 

protagoniza, contrariando normas sociais, cenas e/ou atos de castigo, critica, troça, salto e dança. Todas as 

figurações de que dispomos atualmente e que estão presentes em diversas aldeias transmontanas 

caracterizam-se pela simplicidade e arte popular à mistura, porque são do povo e o homem foi alterando as 

suas feições estéticas, personalizou-as em parte e manteve-as até hoje em determinados rituais. 
44

 Na Festa dos Rapazes ou de Santo Estêvão, fortemente arreigada em várias localidades transmontanas, 

colocava-se, antigamente, a mesa de Santo Estêvão ao ar livre junto à Igreja, onde era servido o tradicional 

almoço comunitário. Em Petisqueira, as celebrações contavam outrora com uma missa cantada em louvor 

a Santo Estêvão e de dois dias de festa (25 e 26), cada um deles com duas refeições comunitárias. No largo 

fronteiro, organizava-se um arraial, com bailarico, e organizava-se a «mesa de Santo Estêvão», em que a 

tradicional «calaça» era oferecida ao «meirinho velho»; faziam-se ainda colóquios, ou loas, estas de teor 

religioso oferecidas ao menino Deus, ou de teor satírico dirigidas à comunidade. Segundo Jorge Barros e 
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Epifania. Seguia-se o Carnaval (
45

) que começava no sábado e terminava na quarta-feira 

de Cinzas (
46

), marcando o fim do Inverno e o início da Primavera. Dava-se lugar à 

celebração da Quaresma, período dos 40 dias de jejum e abstinência, conforme o 

estabelecido pelo calendário cristão. Dado que “a vida agrícola se reduz a tarefas pouco 

significativas […] o tempo é propício para o divertimento e lazer” (Afonso 1987:340), e, 

por isso, o Inverno surge como um tempo (
47

) apropriado ao desenvolvimento de práticas 

ligadas aos cultos religiosos.  

L’hiver est la saison dès fêtes, des danses où les jeunes gens incarnent les esprits, pour 

acquérir les dons qu’ils dispensent et s’approprier les pouvoirs qu’ils possèdent en 

s’identifiant à eux. (Caillois 1950: 148).  

 

Algumas aldeias transmontanas mantêm viva a tradição dos seus antepassados, 

realizando os rituais festivos de forma mais ou menos fidedigna, respeitando a localização 

temporal legada. Um dos exemplos, encontra-se na “Festa dos Rapazes” (
48

) em aldeias 

                                                                                                                                                                                            
Soledad Costa (2003:226), deixou-se de fazer a festa por falta de rapazes, em 1981.Em outras aldeias, tal 

como em Torre de Dona Chama, os festejos não diferem muito. No entanto, os «caretos» ou «máscaros» 

“tem lugar na tradição onde os mesmos lançam jogos. Os mascarados dividem-se entre cristãos e mouros, 

numa luta simbólica entre o bem e o mal que decorre na praça central da aldeia sempre com a vitória dos 

primeiros em favor da natureza e da fertilidade. Após este combate fazia-se a bênção do pão feita pelo 

pároco da aldeia. Os caretos, representando figurações demoníacas, o espaço interior da igreja, o adro da 

Igreja bem como o simples facto de se aproximarem da cruz de Cristo é estritamente interdito.” (Afonso 

1971a: 228). 
45

 Designado popularmente por “Entrudo”, celebra a fertilidade e a expulsão das trevas que o Inverno 

representa. Do outro lado da fronteira, segundo  Carnero Filipe (1988: 130), referindo-se ao “Antruejo”em 

Castilla y León, diz que “la vaca Bayona salía el domingo y el martes de Carnaval ou Entroido na Galiza”. 

En Galicia, segundo Fidalgo Santamaría (2006:142) “el Carnaval y Entroido son términos sinónimos, que 

sirven para referirnos a esta fiesta de final del invierno”. 
46

 Recordamos momentos da nossa infância, quando no cumprimento do ritual, na quarta-feira de cinzas, 

acompanhados dos nossos pais, assistíamos à celebração, em que o padre, em Urrós, colocava uma 

pequena porção de cinza, fazendo em simultâneo uma cruz, na testa ou na cabeça. No final da celebração, 

os rapazes, uns com os outros, no adro da igreja, procuravam mostrar entre sia quantidade e o lugar onde 

tinha sido depositada a unção. 
47

 O tempo, na perspetiva do homem religioso praticante, é a par e passo espaçado com o tempo da festa, 

marcando, na sua maioria, ciclos vegetativos e agro-pastoris em calendário específico. Em paralelo, existe 

o tempo profano, com duração temporal ordinária, no qual se inserem atos privados de significação 

religiosa, tal como os jogos, os bailes, as pandorcas, as competições, as diversões várias e outro tipo de 

manifestações praticados de forma solitária ou em grupo. 
48

 Também denominados de Bumbos, em que o «Juiz» e o «meirinho» apenas podiam ser eleitos por única 

vez. Atualmente, pela falta de rapazes, passou a ser permitida a sua reeleição, efetuada no dia 26 de 

Dezembro. Características peculiares de cada aldeia predominam ainda. 
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como Babe (
49

), Deilão (
50

), Aveleda, Varge (
51

) e em Vila Meã com a Festa da 

“Calaça”(
52

). Segundo José Lima (1992:69) é de todo incorreto pensar que as festas 

estariam apenas ligadas a atos religiosos. Os rituais são dissemelhantes de aldeia para 

aldeia, como o são também diferentes os cultos prestados nas Festas de Inverno em Trás-

os-Montes. Durante o interregno das atividades agrícolas, aos Domingos, depois da missa, 

e ainda hoje podemos observar estes jogos lúdicos, era comum a prática do Fito ou Malha 

(
53

), e, embora já em desuso, a prática do Jogo dos Paus, confrontos de clara medição de 

forças (
54

) entre rapazes em tronco nu, também denominada por galhofa, cujo ganhador 

recebia vinho como recompensa. (Serra 2004: 16) (
55

).  
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 Em Babe, a separação existente entre rapazes e raparigas é notória, bem como a exclusão das mesmas nas 

refeições com os rapazes, ao contrário do que acontece em outras aldeias. Pelas 6 horas da madrugada, nos 

dias 25 e 26 de Dezembro, os rapazes dão a volta ao lugar acompanhando os representantes legais, 

fazendo-se seguir pelo gaiteiro, bombo e caixa. Aqueles que não comparecem à chamada são obrigados a 

pagar a usual multa em dinheiro. Ao ato de posse do novo juiz e do meirinho, dá-se nesta aldeia o nome de 

«entrega dos Bumbos». Na aldeia os rapazes tem prioridade no ato de «beijar o menino» e de serem os 

primeiros em sair da Igreja no final da cerimónia litúrgica. Desde 1999, o momento de beijar o menino é 

enriquecido pelo som da gaita-de-foles, tocando o gaiteiro um hino de louvor ao Menino Deus.  
50

 A remontar a tempos ancestrais, as Festas dos Rapazes em Deilão, representam numa espécie de estatuto 

perante a comunidade, a emancipação dos rapazes das aldeias (entre quinze e os dezasseis anos) que 

passam a sair à noite e ao mesmo tempo são dados como capazes para as tarefas agrícolas. Nesta aldeia, 

são nomeados três «meirinhos» que constituem a autoridade máxima durante as celebrações. São 

responsáveis pela preparação de quatro refeições à população, nos dias 24, 25, 26 e 27 de Dezembro. 

Durante a noite de 24 os «meirinhos» percorrem a aldeia proferindo sons estridentes, onde procuram 

palheiros para depois pernoitar. Durante quatro dias, cometem-se excessos de vária ordem. Por fim, é 

aperaltado um animal com alforges os «meirinhos», rapazes, raparigas, músicos fazem a ronda à aldeia 

para elaborarem o tradicional peditório de chouriços bem como de garrafas de vinho. 
51

 Em Varge continua-se a celebrar a Festa dos Rapazes. Ao som da gaita-de-foles e do bombo, a Missa de 

Natal e a de Santo Estêvão, o ritual cristão do «beijar o Menino», as «rondas» feitas pelos rapazes, a darem 

a volta ao lugar, as «loas» indispensáveis à crítica dos seus habitantes, causando gargalhadas e 

desentendimentos, a tradicional «corrida da rosca» e a tradicional tropelia, atrevimento e brincadeiras dos 

«caretos». Numa perfeita harmonia e a encher a aldeia de tumultos, barafunda, alegria e devoção, o 

sagrado e o pagão, o cristão e o profano juntam-se numa convivência e respeito.  
52

Em Vila Meã, no final da eleição dos «meirinhos», reza-se em conjunto, no maior silêncio e respeito, 

ficando a prédica religiosa a cargo de um homem casado, que conheça bem as antigas orações usadas em 

Vila Meã. O ato integra também pai-nossos e ave-marias. Por último, reza-se uma salve-rainha, a meio da 

qual, a manter a tradição, se dá a fuga dos «meirinhos», conhecida por «o correr da calaça». 
53

 Consistia este Jogo em lançar uma barra de ferro, ou um pedaço de granito ou pedra trabalhada, por cada 

jogador de forma a obter a forma própria. Segundo alguns documentos, esta prática ocorria no Adro da 

Igreja, ou próximo da taberna. Recordamos, na aldeia de Urrós, que depois da missa de Domingo nas 

Eiras, essa era uma prática habitual. 
54

 Segundo o relato de meu pai, Luís do Nascimento Casimiro, a propósito de numerosas situações ocorridas 

com ele quando também participava, uma das histórias reportava-se a José Maria Salgado, que, devido à 

sua baixa estatura, ganhava quase todos os confrontos, porque se desenfiava por debaixo do adversário.  
55

 Ainda em algumas aldeias transmontanas, como Urrós, segundo relembra Ana Albertina Casimiro, 

quando andava a servir no Variz, teve que recitar o seguinte verso: “As plantas quando se estremudam/ 

costuma-se a secar/ esta noiva para que não seque/os pés lhe vou a secar.” Este ritual aconteceu na 
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Mas, para além destas, outras tradições se realizavam com afinco: a Festa de Santo 

Estêvão, entre os dias 26 e 30 de Dezembro, em Parada de Infanções, Grijó de Parada, 

Torre de Dona Chama, Vale das Fontes, Rebordãos, Ousilhão e Rebordelo, culminando 

com a Festa de São João Evangelista (
56

) em Constantim (
57

) que decorria entre os dias 27 

(
58

) e 28 de Dezembro, sendo também nesta data, em algumas aldeias, celebrada a 

representação da “Matança dos Santos Inocentes”(
59

). Encontramos uma outra 

curiosidade de ritos de passagem em Vale de Porco (
60

), com a festa do “Velho”, entre os 

dias 25 e 31 de Janeiro. 

                                                                                                                                                                                            
sequência de uma noiva que se casou, tendo a senhora Ana que lhe deitar um copo de água aos pés. Aos 

rapazes a situação era semelhante. A expressão pagar o vinho remete para o momento em que os rapazes 

soubessem da existênciade um namoro na aldeia, e que, de imediato, deviam fazer que o noivo pagasse o 

vinho. Se  ele se recusasse,os rapazes da aldeia tinham deagarrar o noivo e deitá-lo na fonte principal da 

aldeia como castigo. O senhor Alfredo Augusto Ferreira contou-nos que, no casamento de uma das suas 

filhas, regaram em simultâneo os pés da esposa e do marido para terem sorte. 
56

 São João Evangelista foi o mais jovem dos Apóstolos. Sereno, sensato, brando, inteligente e companheiro 

de São Pedro, a ele confiou Jesus, agonizante, Sua Divina Mãe, antes de expirar na Cruz. Segundo a 

Bíblia, na noite da Última Ceia reclinou a cabeça no peito do Mestre e foi o único que esteve ao pé da 

Cruz. 
57

 Em Constantim, concelho de Miranda, a Festa dos Rapazes ou de São João Evangelista - a Bofanda - 

também denominada de Festa da Mocidade ou Festa das Chouriças, decorre entre os dias 27 e 30 de 

Dezembro. Destacam-se duas figuras centrais: o «carocho» e a «velha» acompanhados pelas músicas e 

danças tradicionais executadas pelos pauliteiros. No peditório, os pauliteiros elaboram o lhaço (dança 

ritual de agradecimento pela oferta) nas casas onde a oferta é significativa. Dos intervenientes, o carocho 

apresenta-se geralmente, vestido com um fato de GNR e com uma Bofanda à volta do pescoço faz 

brincadeiras e momices e traz na mão uma espécie de tesoura em madeira, e a velha, que é um rapaz, veste 

para a ocasião um xailecruzado à cintura, umas argolas de ouro e um rosário de bilhós. Na mão traz uma 

estaca de madeira onde coloca as chouriças. As celebrações incluem, no dia 28, a participação dos 

pauliteiros que proferem o lhaço de cariz religioso (Senhor Mio – Ato de Contrição), uma inovação 

introduzida pelo pároco num momento de harmonia e união entre o sagrado e o profano.  
58

 No dia 27 de Dezembro, em Grijó de Parada, no concelho de Bragança, celebra-se a «Ronda de boas-

festas do Sagrado Menino» cujos intervenientes são os caretos, o gaiteiro, os meirinhos e alguma 

população que vai de porta em porta para receber ofertas da população. 
59

 Em determinadas aldeias transmontanas, o dia 28 de Dezembro (dia dos Santos Inocentes) é celebrado 

com a oferta de roscas, espécie de pão-de-ló da região, e vinho aos familiares e vizinhos. O dia dos Santos 

Inocentes está associado à matança de todos os meninos com menos de dois anos de idade, por ordem de 

Herodes, em Belém, quando tomou conhecimento da fuga para o Egipto do Menino Jesus, da Virgem e de 

São José – este foi avisado em sonhos por um anjo -, e onde permaneceram até à morte de Herodes, 

cumprindo-se a profecia: “Do Egipto chamarei o Meu Filho”. Na Idade Média, nos bispados que possuíam 

escolas de meninos do coro, começaram então a celebrar-se a Festa dos Inocentes, com início, 

primitivamente, a 24 e 25 de Dezembro. Esta tradição passou a ser proibida pela Igreja devido aos 

excessos cometidos pela gente do povo. (Barros y Costa 2003:231). 
60

 Nesta aldeia, a festividade tem início no 24 de Dezembro, com as pessoas a concentrarem-se à meia-noite 

junto da grande fogueira de Natal. Durante a tarde do dia 24, os mordomos (dois rapazes, um deles o 

«velho») vão de casa em casa pedindo «o cepo» para «a fogueira do Menino». Um aspeto de particular 

relevância é a proibição de música de gaiteiro, de cantigas ou bailaricos. Somente são autorizadas as 

brincadeiras do «velho», também denominado «caramono ou chocalheiro», personagem e tradição 

herdadas de antigas gerações. O peditório faz-se “ao Deus Menino”. No dia de Ano Novo, o peditório 

revertia para Nossa Senhora da Conceição. Por fim, as ofertas eram leiloadas no Adro da Igreja. Tal como 
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Em Bruçó, na noite de 24 de Dezembro e na manhã do dia seguinte, «o velho» e 

«a velha» acompanhados por dois rapazes, um deles vestido de rapariga, e denominado de 

«sécia», sinónimo de rapariga vistosa, percorriam a aldeia a recolher esmola. Nesta aldeia, 

o leilão fazia-se, também, no Adro da Igreja, no Ano Novo, e não se realizava a 

celebração litúrgica; porém, em contrapartida, efetuava-se um baile a rematar o final da 

celebração. Uma tradição oriunda de tempos remotos. 

Em Bemposta (
61

), entre os dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, a Festa do 

Chocalheiro é das mais ousadas na região. A aparição do «Chocalheiro» representa, aos 

olhos das populações rurais, uma entidade diabólica, temida e assustadora, mas possui 

também um significado cerimonial, ao mesmo tempo religioso e profano. O Chocalheiro 

tem por função elaborar o peditório, censurar e ofertar. Pede para si ou para o Menino 

Jesus; critica claramente, sem medo de censura, sendo o peditório pretexto para abusos 

satíricos ou licenciosos. Continua a simbolizar a personagem capaz de vencer as forças 

                                                                                                                                                                                            
em outras aldeias transmontanas, a presença do «velho» é vedada na celebração litúrgica, tal como, depois 

de terminar o peditório, as vestimentas e a caramona jamais serão utilizadas. Situação curiosa é o facto de 

as crianças caminharem atrás do caramono, porém, quando ele riposta, elas recolhem-se no Adro da 

Igreja, local sagrado, onde ele não pode entrar. Trata-se de um ritual pagão, que foi cristianizado. Consta 

que em tempos as vestes do «velho» eram queimadas pelo Carnaval, sendo este o castigo infligido pelo 

Deus Menino, por ele ter uma figuração ou parecença com o próprio Diabo.  
61

 A figura terrífica apresenta-se com um fato preto inteiro, «o mangão», com uma espécie de algibeira a 

toda a volta, e nas costas uma caveira ou figura demoníaca, pintada a branco e vermelho, cinto de couro 

com chocalhos presos atrás, rabo de crinas, uma bexiga de porco cheia de ar, pendente do capuz; tudo 

elementos relacionados com bruxas e feiticeiros, e a máscara de madeira a tapar-lhe o rosto. Carregada de 

atributos mitológicos e de lamentos associados a o ritualismo gentílico ou entidades demoníacas, a 

máscara, terrível e medonha, apresenta dois chifres de corno de ovelha a saírem-lhe da testa. Na testa tem 

esculpida uma maçã por donde sai uma serpente que lhe desce da face direita e lhe contorna o queixo. Na 

mão direita leva uma tenaz de ferreiro que utiliza para roubar os chouriços do fumeiro. A serpente que lhe 

rodeia a cintura e a que apresenta na face, símbolos da fecundidade, fertilidade, ciência, vigilância e 

imortalidade, poderão representar também, segundo alguns autores, uma alusão à terra-mãe, que tudo 

oferece ao homem: água, plantas e animais, sem nunca esquecer a simbologia bíblica com Adão e Eva ao 

comerem o fruto da árvore proibida opor Deus. Os frutos que estão espetados nos chifres estão muitas 

vezes ligados à fartura que se deseja no ano que entra. A máscara e os trajos do Chocalheiro ficam ao 

abrigo da Igreja, de forma a propagar o bem e a manter o mal sob vigilância da Instituição. Em Bemposta, 

o Chocalheiro está proibido de falar aquando do peditório, sendo o mordomo a dizer às pessoas a seguinte 

mensagem: “Bons-dias e boas – festas do Sagrado Nascimento do Cristo Senhor Nosso”. Por fim, o cargo 

do Chocalheiro é leiloado e a «manda» - licitação termina à meia-noite do dia de Natal. O que se recolhe 

reverte para o Menino Jesus, deixando antever, neste ritual de características pagãs, as formas de 

cristianização por ele sofridas ao longo dos tempos - se bem que em tempos recuados as esmolas 

servissem para elaborar uma refeição para a aldeia. De acordo com a gente da terra, dizia-se que, se 

alguém morresse no dia em que o chocalheiro andava pelas ruas, ia parar ao Inferno, o mesmo sucedendo 

àquele que nesse ano representava e tinha a desdita de morrer investido nessa figuração. Atualmente, ouve 

as pessoas a dizerem: - Olha! Lá anda o Diabo a pedir para o Menino Jesus! 
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obscuras e negativas, que desde sempre provocaram na região um sentimento de 

insegurança, poder desconhecido e poderoso, que invade o imaginário popular, que 

acredita que tais forças andam à solta nesta época do ano (Solstício de Inverno), conforme 

refere António Cangueiro, em relação ao dia 31 de Dezembro de 2005, na aldeia de 

Bemposta (Mogadouro): 

[Dizem] os mais velhos que no principio do mundo o diabo quis mandar tanto como 

Deus, nunca aceitando o seu mando, tentando sempre desafiar o seu poder mas nunca 

conseguindo vencê-lo. Deus, mostrando que era superior mandou o diabo para os 

infernos, esconjurando-o e como castigo teria de apanhar a esmola por toda a vida a Nossa 

Senhora e ao seu Bendito filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, até aos fins do mundo. (
62

) 

 

A tradição manteve-se, sendo todos os anos nomeados mordomos principais, um 

para servir Nossa Senhora, e outro para servir o Menino Jesus. Depois de saber o valor da 

manda (
63

), o mordomo e a pessoa que mandam recolhem-se numa casa para acertarem 

quem vai apanhar a esmola, ou seja, quem vai vestir o mangão e pôr a “carocha” 

(máscara), pois quem manda não é quem tem a promessa e apanha a esmola. A esmola de 

Nossa Senhora é apanhada no dia 26 de Dezembro, pelo “chocalheiro manso”. A esmola 

do Menino é apanhada no dia 1 de Janeiro, pelo “chocalheiro bravo”. Ainda hoje, os mais 

velhos contam que houve pessoas paralisadas, "tolhidicos de todo", sem poder sair da 

cama, que prometeram apanhar a esmola de Nossa Senhora e ficaram curados pouco 

tempo depois. 

De manhã, por volta das oito, o chocalheiro prepara-se par dar volta à povoação. 

Muitas vezes só o mordomo e o guia do chocalheiro sabem quem vai dentro da 

indumentária do chocalheiro. O guia acompanha o chocalheiro indicando as ruas a seguir 
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Informante natural de Bemposta, concelho de Mogadouro, e atualmente um dos defensores da Lhéngua 

Mirandesa. 
63

 Leilão da carocha e do mangão que fazem parte da indumentária do Chocalheiro e que será levada na 

apanha da esmola para Nossa Senhora ou ao Menino Jesus. As mandas executam-se até à meia-noite do 

dia anterior. 
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e onde deve fazer a vénia, pois é de promessa fazer a vénia a todas as casas habitadas da 

aldeia. O mordomo segue atrás, juntamente com jovens por ele indicados, que vão 

recolhendo as esmolas. A volta demora cerca de duas horas. Depois, é tempo de repousar 

um pouco e "matar o bicho". A promessa só acaba depois de se chegar a Lamoso, lugar 

habitado por cinco ou seis habitantes, a cinco quilómetros de distância de Bemposta. 

Cumprida a promessa, o mangão apenas serve para a folia e "sacar" alguns trocos aos 

forasteiros e às pessoas da aldeia. Havia rapazes que "compravam", ou alugavam o 

mangão, pois quem tinha feito a promessa tinha direito a usá-lo até ao fim do dia. Sempre 

que o chocalheiro apanhava uma casa aberta ia ao fumeiro roubar uma chouriça e podia 

fazê-lo sem que alguém o impedisse, embora toda a gente tivesse cuidado de manter as 

portas fechadas. Nas ruas, as raparigas desafiavam o diabo com laranjas, moedas e outras 

coisas. O chocalheiro corria atrás delas e, se as apanhava, além de as apalpar, roubava-

lhes tudo o que tivessem. Nestas corridas, nada se impedia ao chocalheiro, a não ser entrar 

em solo sagrado, ou seja na área das capelas e da Igreja, e, por isso, quando se 

aproximava dos lugares sagrados, tirava a carocha. O chocalheiro apenas podia circular 

enquanto houvesse sol. 

Os mais velhos contam que, no tempo dos avós, houve um chocalheiro abusador. 

Cruzando-se com um padre que acompanhava um funeral com a cruz, o chocalheiro não a 

respeitou, ou seja, não tirou a carocha, e, assim, quando à noite tentou tirá-la não 

conseguiu, ficando com ela presa à cara. Porém, como o arrependimento fosse sincero, 

teve então por castigo rastejar um ano inteiro como as cobras, e comer uns "cachicos" 

(pedacitos) de pão, que lhe atiravam como quem dá de comer a um "perro" (cão). Ao fim 
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de um ano a carocha despegou-se e o homem serviu de exemplo a todos os que não 

respeitassem o sagrado. (
64

) 

Um último exemplo é o da aldeia de Tó (
65

), no concelho do Mogadouro, cuja 

festa se celebra no dia 1 de Janeiro, com a festa do Santo Menino. Dos rituais de 

passagem, o exemplo do Farandulo de Tó é significativo. Num ciclo de 4 anos, ao longo 

dos quais o mesmo rapaz incarna, no primeiro ano, a figura do “Moço”, no segundo ano, 

incarna a “Sécia”, no terceiro ano incarna o belicoso “Farandulo” e, no quarto ano, o 

“Mordomo”, figura já completamente integrada na sociedade local. 

No entanto, algumas destas festas, centradas no Solstício de Inverno, de 

“mascarados” ou “representações”, acabaram proibidas pelo bispado de Miranda, nos 

séculos XVII e XVIII, e pelo bispado de Bragança, nos séculos XVIII e XIX, devido a 

abusos de vária espécie ou confrontos violentos. Ainda assim, os chocalheiros, bem como 

outros rituais ou celebrações, nunca deixaram de marcar presença, divergindo de 

localidade para localidade, até hoje, nas aldeias transmontanas (
66

). 

Entre manifestações populares religiosas e profanas, proibidas ou autorizadas pela 

instituição eclesiástica, o teatro popular – teatro do povo, por ele feito ou readaptado, e a 

si destinado, dada a sua forma em verso, cantado ou declamado, foi prática constante de 

grandes palcos na região. Tratando-se de textos antigos, escritos por poetas ou prosadores 

populares, na sua maioria desconhecidos, obrigados a enredos (histórias) e modas (danças 
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Vd.o Blogspot da autoria de António Cangueiro, que transcreve as principais tradições do concelho de 

Mogadouro e Miranda <http://frolesmirandesas.blogspot.pt> (consultado em 26.03.2012). 
65

 A Festa do Menino tem como principais intervenientes o Farandulo, o Moço e a Sécia, podendo contudo, 

intervir também o Mordomo, se assim lhe aprouver. O Farandulo encarna a personagem demoníaca, com a 

cara pintada com carvão. Os figurantes percorrem a aldeia de ponta a ponta, no cumprimento do ritual do 

peditório. Ao longo do percurso vão acontecendo vários números e diabruras, protagonizados pelo 

Farandulo que é, simultaneamente, o Diabo e o Bobo da festa, que procura enfarruscar com a cruz de 

carvão todas as moças que encontra pelo caminho; a certa altura o Farandulo investe sobre a Sécia, 

estando o Moço sempre de sobreaviso a defender a sua Dama. Trava-se uma luta que só termina com a 

vitória do Moço que simboliza o poder do bem sobre as forças do mal. 
66

Cf. Francisco Manuel Alves (1984), Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, Tomo 

IX, pp. 289-295. 

http://frolesmirandesas.blogspot.pt/2008/12/l-chocalheiro.html
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e cantigas), girando os temas quase sempre em torno de factos religiosos, como de uma 

oração se tratasse (
67

), bíblicos (
68

) ou não, históricos ou simplesmente de ficção, baseados 

em lendas e tradições, segundo o bom uso e critério de cada autor, onde não raras vezes 

ressaltava a exaltação dogmática católica ou simplesmente de índole moral. Geralmente 

dispostos em forma de drama (alguns mesmo atingindo a tragédia), integram a comédia e 

a farsa, sendo muitos deles oriundos do século XIX.  

A proveniência, que se perde no tempo, aponta, para semelhanças muito 

significativas, as representações que ocorreram no século XII, estendendo-se pelo século 

XIII até ao século XV. Nelas se incluíam grande parte dos antigos “mistérios” e autos 

(muito em voga na Idade Média e na Península Ibérica – autos sacramentais), onde se 

misturava o canto e a declamação. Algumas destas representações na região transmontana 

foram complemento à celebração litúrgica, em primeiro lugar, dentro das igrejas, 

passando de forma gradual para os adros (
69

) e, por fim, para as praças das aldeias 

representados em grandes palcos de madeira. As celebrações litúrgicas do “Corpus 

Christi”, um pouco por todo o País, que refletiam a representação de autos sacramentais, 
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 Recordamos a expressão utilizada por Guerra Junqueiro (1978:48): “orações são línguas de falar com 

Deus”. A expressão é igualmente citada por Arnaldo Saraiva e Maria Aliete Galhoz, no prefácio 

eintrodução do livro de recolhas de Guerra Junqueiro, Orações de Ligares (2001), bem como em Amadeu 

Ferreira (2003) no artigo “O Oracionário Mirandês: A Língua das Orações” e Carlos Nogueira (2006), 

Sobre a Oração Popular Tradicional. 
68

 As cerimónias litúrgicas, os santorais, as tão expressivas vidas dos santos, as lições cerimoniais, ergueram 

e fizeram dominar no seu campo as personagens da Fé tanto nos romances como nos mistérios e autos de 

devoção. Centro de toda a religiosidade cristã é o Ciclo de Cristo, conjunto ou separado em relação às 

intervenções da Virgem.  
69

 Quase em todo o território nacional e sem exceção para a região transmontana, as aldeias desenvolveram-

se e ampliaram-se em redor das igrejas. É visível, ainda hoje, a localização de cemitérios bem junto à 

Igreja ou nas cercanias. Refira-se o exemplo de Urrós, que ainda preserva um achado arqueológico, 

sepulturas sem datação. Um outro exemplo, já referido neste trabalho, é o da aldeia de Algosinho, no 

concelho de Mogadouro. O adro da Igreja tinha várias funções, quer como local de reunião dos fregueses, 

onde o regedor e o presidente ditavam as suas ordens, quer como local onde se pregava a doutrina, se 

rezava e se elaboravam as procissões, quer ainda como local de ocupação dos tempos livres e de atividades 

lúdicas, depreendendo-se dos documentos da época, a existência da prática de jogos dos paus e da barra, 

aquando da realização da celebração litúrgica. Cf. Livros de Visitas e Capítulos de Parada – Bragança de 

19 de Maio de 1730, sendo visitador Manuel de Morais. A.D.B, LV 14 – Cx. 2, p. 42; e também, em 30 de 

Setembro de 1767, pelo Visitador Gaspar Rocha Ferreira, A.D.B, Lv.14 – Cx. 2, pp: 84 a 85.  
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de forma a abrilhantarem as procissões, são um dos exemplos mais significativos na 

região:  

[Um] dos espectáculos mais teatrais do culto católico da Idade Média – em exercício 

ainda nos nossos dias – era o das procissões de Corpus Christi. Autênticos dramas 

hieráticos, nessas procissões, o divino participava a par e passo com o profano – na 

intenção de ligar o povo à Igreja pela cooperação direta do rito. São Jorge é o herói do 

drama. O cavalo em corcel de guerra, o dragão do paganismo abatido aos pés, representa a 

vitória de Cristo sobre Júpiter. E à do herói, e dos santos, seus pares na santidade, e dos 

sacerdotes, seus fiéis serventuários, desfilam os da alta nobreza nos seus palafréns 

xairelados a primor e as diversas corporações de artes e ofícios – com os seus trajos de 

oficinas, com os seus emblemas de profissão, com os seus imperadores, os seus castelos, 

as suas músicas, as suas danças. Destas danças ficaram célebres a dos Pauliteiros, em 

Miranda; a dos Ferreiros, em Penafiel e a dos Mancebos do Partido em Évora. […] Outro 

tipo de espetáculo hierático eram as procissões de penitência, instituídas para as épocas de 

calamidade pública, no fito de abrandar pelo sacrifício os pesados ónus da cólera divina. 

[…] No meu tempo de menino e moço viviam ainda na minha terra, em Trás-os-Montes, 

esses trágicos pesadelos – consignados ao Império dos simples, através da visão do Deus 

terrível. De noite, à luz dos archotes, centenas de homens, em fila, à frente da cruz entre 

lanternas, à retaguarda o andor de Jesus Crucificado percorriam ruas e praças” (Costa 

1934:24). 

Para além das Procissões do Corpus Christi, o mesmo autor refere também que na região 

as mais teatrais, no sentido emocional e aparatoso do vocábulo – eram as da Natividade e 

as da Paixão. O nascimento do menino, Verbo do Senhor, e a morte do Homem, redentor 

da Humanidade, foram durante séculos e séculos, a grande escola de ensino religiosos 

pela vulgarização do Velho e do Novo Testamento - também do velho testamento pois 

que, muitos dos autos representados na Natividade, como alguns dos que chegaram, sãos 

de corpo e alma, ao século XIX, tinham de prólogo pelo menos a obra prima do Criador, 

Adão e Eva. Obra-prima – a despeito de se haver tornado, por força do fruto proibido, na 

pior canseira do Senhor e na melhor fazenda do Satanás” (id.:27). 

 

No entanto, a vulgarização das encenações ou rituais, originou alegados excessos 

que vieram a dar origem à elaboração de legislação de cariz proibitivo e que comprovam 

a predominância no tempo destas representações ligadas ao Ciclo da Natividade, ao Ciclo 

da Paixão ou à vida religiosa. Acabaram, assim, por prevalecer as encenações de cariz 

estritamente litúrgico ligadas ao presépio e aos Reis Magos e outras de aspeto igualmente 

devoto, como os autos da Paixão e do Ramo, realizados na Semana Santa e 

consequentemente na semana da Natividade, que, através do tempo, também estes 

deixaram de ser representados devido às proibições que lhe foram impostas, conforme se 
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observa nas Constituições Sinodais ainda existentes, à desertificação, por motivos de 

subsistência, das aldeias onde residiam os seus intervenientes e/ou, mais tarde, pelo fim 

de vida dos seus participantes, dado o carácter oral do Teatro Popular.  

Trás-os-Montes, e recorrendo ao fio da tradição dramática, tal como defendemos, 

manifesta-se como um reduto de uma prática dramática veiculada numa tradição e por 

condicionalismos próprios da região ou do seu povo foram-se mantendo através dos 

tempos. Damo-nos conta que a tradição dramática das manifestações teatrais, bem como 

litúrgicas - Paixão e Natividade – têm a sua origem em representações muito anteriores a 

Gil Vicente (
70

), tese defendida por autores como Teófilo Braga, José Leite de 

Vasconcellos, ou, mais recentemente, por António José Saraiva e Luiz Francisco Rebello, 

para quem “a partir do século XII, pelo menos, havia […] teatro em estado de larvar (
71

)” 

(Rebello 1977: 31). Guilherme Felgueiras (
72

) afirma que “nos alvores da nacionalidade 

existiam autos religiosos como os de Adão e Eva, Abel e Caim, A Arca de Noé, As 

Danças do Rei David e que se representariam autos religiosos dentro das Igrejas e nos 

adros”. 

As informações anteriores permitem-nos admitir a existência de uma atividade 

teatral profana, cuja origem, todavia, remonta a uma prática anterior de carácter religioso, 

produzida pela comunidade monástica, desde as tímidas formas do Quem Quaeritis? até 

às mais elaboradas moralidades, alegorias, hagiografias e autos sacramentais (
73

). Existem 
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 Considera-se tradicionalmente como data do nascimento do teatro em Portugal a noite de Junho de 1502 

aquando da representação do Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação, a fim de homenagear o 

príncipe herdeiro recém-nascido. No entanto, esta tese está plenamente refutada pelas inúmeras alusões a 

anteriores representações teatrais, não só feitas por Garcia de Resende nas suas Crónicas, como no Próprio 

Cancioneiro Geral. 
71

 Recuando no tempo, relembramos a proibição elaborada por D. João III a mascaradas e representações 

profanas dentro das igrejas, em 1215, proibição confirmada depois por D. Duarte em 1426 e 1430 e por 

D. Sebastião em 1538. Cf. Claude Henry Freches (1964: 12-23).  
72

 Guilherme Felgueiras, «Teatro», in A Arte Popular em Portugal, Lisboa: Editorial Verbo, Vol. II, s/d. 
73

 Existe uma controvérsia sobre a origem do teatro em Portugal, devido a lacuna informativa que provoca 

um hiato temporal entre a Representación de los Reys Magos (séc. XII), os esboços dramáticos de Gomes 

Manrique (séc. XV) e a apoteose do teatro vicentino (séc. XVI). Luiz Francisco Rebelo, referindo-se “aos 

factos permanentes da cultura”, rejeita a tese de que, antes de Gil Vicente, o teatro fosse desconhecido em 
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diversos manuscritos desta Visitatio Sepulchri que, na realidade, mais não são do que 

ornamento litúrgico a partir dos Evangelhos:  

[Se] cantan antífonas, responsorios, lecturas, la verbeta, graduales, el aleluya y todos los 

demás cantos que se ejecutan entre dos grupos de dos solistas vestidos con sobrepelliz. 

Después se realizará en el interior del templo la representación de las tres Marías a cargo 

de los miembros noveles del Cabildo. Los solistas, junto con la procesión de clérigos, han 

de organizar las tres Marías y el vendedor como está dispuesto en el tropario. Una vez 

finalizado todo, los solistas iniciarán el Victime paschali laudes, que cantarán mientras 

entran en lo coro. Allí se hará la representación de las Marías desde el sepulcro, cantando 

el verso Sepulchrum, puesto que la primera cantará el primer verso, la segunda el segundo 

y la tercera Surrexit; el ángel cantará Dic nobis, María, y después todo el coro responderá 

Scimus Christum. Una vez finalizada, el señor obispo o el sacerdote iniciará el Te Deum 

laudamus. (Caridad 1997: 38): 

 

Assim sendo, a liturgia comportava já uma componente dramática, que envolvia 

os espaços, os objetos simbólicos, as vestimentas e as ações, sempre ou quase sempre 

acompanhadas de música e de gestos. 

[Le] culte est par conséquent un spectacle, une représentation dramatique, une figuration, 

un substitut de réalisation. Les jours de fêtes saintes, qui reviennent avec les saisons, la 

communauté célèbre par les spectacles sacrés les grands évènements de la vie de la nature 

(Huizinga 1951: 38). 

 

                                                                                                                                                                                            
Portugal; o investigador apresenta uma série de questões muito significativas e que são suscetíveis de 

reflexão. Não se compreende, segundo ele, que as manifestações dramáticas características da Idade Média 

– tanto de cariz religioso como profano -, comuns em toda a Europa não tivessem chegado ao extremo 

ocidental da península ibérica. Como é possível aceitar, e tendo em conta a interdependência cultural entre 

Portugal e Espanha (sendo o testemunho vivo o lirismo galaico-português) que os ecos do teatro medieval 

castelhano não tivessem chegado a Portugal? Como é possível explicar que as ordens religiosas, de cujo 

seio os mistérios e as moralidades emergiram, separando-se gradualmente do ritual litúrgico, ao 

implantarem-se em Portugal, não trouxessem consigo essas ideias? Como admitir que os jograis e 

trovadores não incluíssem no seu repertório a narração dialogada e mimada de episódios burlescos, ou 

inspirada nos livros hagiográficos e nos evangelhos, e que tanta popularidade havia alcançado em outros 

países da Europa? (Rebello 1967: 17-18). Carreter (1976: 39-40) atribui uma importância aos textos 

produzidos pelos monjes da Ordem de Cluny: “[Conocedores] de las prácticas ultramontanas, quienes 

directamente, y sin el intermedio del tropo litúrgico latino, componen obritas religiosas en lengua 

vernácula, para reprimir, ordenar y canalizar los excesos profanos de los templos, a que se entregaban, por 

igual, fieles y clero […] es de presumir que estas obras fuesen de muy poca calidad literaria, y de carácter 

nada progresivo, a juzgar por datos a que luego aludiremos. La pérdida de tales textos ha de deberse, como 

Donovan supone, a que quizá nunca escribieron: su transmisión, en muchísimos casos, debió de realizarse 

solo por vía oral. Los autos arcaizantes y conservadores de León, poseen, con toda seguridad, este remoto 

origen”.  
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O carácter didático da prática teatral religiosa na Idade Média tinha como objetivo 

veicular a mensagem cristã, sendo principal destinatário um público analfabeto que 

contemplava reverente a teatralização dos passos bíblicos, que fundamentavam a 

compreensão do ciclo da vida: Nascimento, Morte e Ressurreição. Qual criança que 

consegue “ler” uma história, pela contemplação de uma narrativa desfolhada em imagens 

“aos quadradinhos”, assim o público medieval participava do fenómeno agonístico cristão 

no interior da igreja (
74

). A ideologia religiosa fundamentada na fé manifestava-se por 

atos de culto em cerimónias religiosas públicas, nas quais a crença se misturava com a 

superstição em formas de comportamento pagão. 

A secularização do objeto teatral litúrgico fez despertar uma espécie de 

contracultura popular crítica em relação ao próprio clero, patente no sermão jocoso, 

possivelmente inspirado na veemência eloquente de alguns prelados considerados 

excessivos. Supostamente surge, por isso, a necessidade de regulamentação da prática 

teatral, tal como se verifica nas Constituições Sinodais de Portugal, que proíbem a 

popularização da matéria religiosa e a profanação dos rituais sagrados (
75

). Esta prática 

persistiria nos séculos XVII e XVIII na diocese de Miranda, e na de Miranda-Bragança, 

nos séculos XVIII e XIX (Martins 1950: 275-278). 

Embora o poder religioso contasse com o apoio do poder temporal, algum 

contrapoder terá havido para que as proibições exercidas sobre os autos (
76

) não tenham 
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 O modesto tropo natalício descoberto num breviário do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (séc. XIV) 

por Solange Corbin (1952: 294) pode ser um manifesto escrito dessas representações: Pastores, dicite 

quidnam involutum, et choros angelorum laudantes salvatorem (Ms. 1151 da Biblioteca Municipal do 

Porto). 
75

 Ficavam proibidas as cerimónias populares que colocassem em questão o dogmatismo da Igreja; «Bispos 

e arcebispos esclareciam que nem tudo era proibido: que não se devia dançar nas Igreja nem usar máscaras 

profanas mas tão só efetuar, boas e devotas representações, como a do presépio, a dos Reis Magos ou 

outras da mesma natureza» (Picchio 1969: 28). Acerca das proibições dos Sínodos confronte-se os 

seguintes autores: Alberto F. Gomes (1961), Autos e Trovas de Baltazar Dias,pp. XXIV e ss; Teófilo 

Braga (1889), Gil Vicente e As Origens do Teatro Nacional, pp. 1-17, e (1870b) História do Theatro 

Portuguez, pp. 4 e ss; Mário Martins (1956), Estudos de Literatura Medieval, pp. 505-510. 
76

 Para Luciana Stegagno Picchio (1969: 62-63), “auto é um termo que na convenção teatral portuguesa e 

mais largamente hispânica, designa logo na Idade Média um texto dramático de carácter religioso – 
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sido absolutas. Em 1538, o Bispo do Porto, cedendo à pressão popular, autoriza a 

realização de um Auto durante a procissão do Corpus Christi (
77

) (Gefac 2002: 24-27). 

Parece-nos que este fenómeno normativo se torna no epicentro de uma bipolarização 

teatral nas suas vertentes erudita, representada pelos textos litúrgicos dramatizados, e 

popular:  

[Quando] o Ocidente foi conquistado pelos bárbaros e os teatros caíram em ruínas, os 

atores de mimo voltaram a ser os malabaristas, os acrobatas e os mágicos que tinham sido 

originalmente. Davam as suas representações em tavernas e em praças públicas. A Igreja 

opunha-se a este tipo de representações. Na Idade Média, permaneceram dois géneros de 

teatro, tal como no mundo clássico. Houve um teatro não literário dos atores mímicos não 

interessados em valores «superiores» e o drama religioso, que se desenvolveu a partir da 

liturgia e se manteve dependente da Igreja (Hauser 1973: 351-352) (
78

).  

 

Na região de Trás-os-Montes, o teatro de carácter litúrgico parece ter sido 

cultivado e perpetuado por razões de ordem política, económica, sociocultural e 

geográfica. A informação recolhida em documentos históricos leva-nos a constatar que 

esta região funcionou como baluarte na defesa da nacionalidade, e como celeiro do 

próprio reino pela riqueza dos seus solos (
79

). O forte pendor eremitário que se fez sentir 

nesta região, com o apoio do poder político e religioso (
80

), contribuiu para atrair 

populações, fomentar a consequente abertura de vias de comunicação entre agregados 

                                                                                                                                                                                            
posteriormente também profano e de nível estilístico popular”. No Teatro Português, o termo surge nos 

finais da Idade Média para designar representações que comemoravam as festas litúrgicas. Os versos são 

geralmente de sete sílabas – redondilha. 
77

 Embora instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, foi João XXII (1316-1334) quem ordenou que as festas 

do Corpus Christi se comemorassem com procissões eucarísticas. Segundo Stegagno Picchio (1969: 25-

37), «em toda a área ibérica, aparecem documentos antiquíssimos que atestam o costume de animar a 

procissão do Corpus Christi com jogos espetaculares que, em Castela teriam originado a gloriosa tradição 

dos Autos sacramentais. Em Portugal, em Alcobaça, a procissão era celebrada pelos monges da Abadia e 

também entremeada com certeza de “jogos” dramáticos, visto que entre as compras do abade para 

afunção, em 1435, encontramos máscaras de diabos, apóstolos e anjos, bem como asas, diademas, barbas e 

perucas e até uma grande chave destinada a S. Pedro». 
78

Cf. também a este propósito G. Boiadzniev, A. Ignatov e A. Dzhvelegov (1960), pp. 19 e ss; Louis Réau 

(1956a), Iconographie de l’Art Chrétien, pp.258-265. 
79

  Seria a grande quantidade de cereal que justificaria a existência de um celeiro régio em Penas Róias, 

antes de ter sido entregue ao Templo D. Vicente de Mogadouro, afirmando que Penas Róias foi do Rei et 

ubi anbulare maiordomum domni regis et facere ibi celarium (P.M.H., Inq. p. 1279/1).  
80

 D. Dinis, em 25 de Maio de 1297, voltaria a beneficiar os Templários da região, doando-lhes, com o 

consentimento da Sé de Braga, todos os direitos «ecclesiarum Sancti Mametis de Mogadoyro et sancte 

Marie de Pena Royas cum suis capellis et cum suis hermitagiis et cum omnibus iuribus ac pertinenciis 

suis» (Chancelaria de D.Dinis, Lv. II, fl.CXXXVIIv-CXXXVIII, e Livro de Mestrados, fl. XXV-XXVv). 
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populacionais, cuja maioria se encontrava na dependência de conventos próximos, e 

motivar a criação de capelas e novas casas religiosas (Mattoso 1972: 7- 40) (
81

). 

No início do século XII, regista-se uma maior movimentação na região entre 

Douro e Minho, junto das zonas de recente povoamento (
82

), cuja tónica se centra no 

espírito de peregrinação aos principais centros de culto da Cristandade: Terra Santa, 

Roma e Santiago de Compostela. Este último local de peregrinação marca um dos 

capítulos mais relevantes na história espiritual, dado que os peregrinos percorriam os 

vários caminhos santos da Península Ibérica, como demonstração de fé de uma população 

fortemente marcada pelo ideal cristão (Martins 1957: 19). 

Na região transmontana cruzam-se os caminhos que transportam uma tradição, 

que se revela em diversas formas ideológicas (ritual, teatro, poesia, dança e cultura em 

geral). Segundo Rodrigues Lapa (1982: 119-140), ao defender uma influência litúrgica 

nas cantigas paralelísticas cantadas pelos romeiros de Compostela (
83

), que traziam nos 

ouvidos o agudo e o grave do badalar dos carrilhões, som que alternava com a prece dos 

fiéis, como se fosse o refrão, e que depois se procurou imitar nos cantares do povo, o 

homem procurava a harmonia e o equilíbrio entre si e a natureza que o rodeava. O teatro 
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 A este respeito confronte-se também Joaquim Veríssimo Serrão, (1995: 215-225). 
82

 «Statuo et concedo et mando ut civitas Egitaniensis quae a longissimus temporibus (...) propter 

hostilitatem Sarracenorum captivata ab hostibus non potuit consurgere; licet pater meus et avi mei clarae 

memoriae ad id operam dedissent populetur et reedificetur cum omni onere suo (...) concedo vobis 

magistro Vincencio (...) ut populetis illam cum populo et clero» (Viterbo 1916: 298). 
83

 Desde o século XI, milhares de romeiros, oriundos das diversas paragens, percorriam anualmente o 

caminho do noroeste peninsular para prestar culto ao Apóstolo dos Espanhóis (Martins 1957: 126-128). 

Por isso, a Galiza surge como o termo de uma longa cadeia de fervor religioso (idem: 7-40), sendo 

Santiago de Compostela referida por muitos autores medievais como a Roma Ocidental. Das terras 

Germânicas, os peregrinos rumavam aos Pirenéus, seguindo pela designada “Estrada de Santiago”, o 

itinerário franco-espanhol dos romeiros do norte. Em Portugal, no século XIII, os itinerários de Santiago 

surgem delimitados. O primeiro partia de Lisboa em direção a Coimbra, passando por Santarém e 

Alcobaça, e seguia depois para o Porto, rumo a Braga; o segundo ligava as Beiras com Braga, bifurcando-

se após a travessia do Douro, quer em direção ao Minho, quer a Chaves; o terceiro, exclusivo de Trás-os-

Montes (Chancelaria de D. Dinis, fl. XCVV – XCVIV), servia os peregrinos em direção a Chaves, 

rumando em seguida para Orense, ou então, perseguindo pelas longínquas paragens da serra do Bouro, até 

à Metrópole da Igreja portuguesa (Serrão 1974:14-15). 
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cumpria assim essa função social de harmonização. Oferecendo-se em espetáculo, o 

homem tornava-se um “ator”: 

[A] investigação das origens do teatro deve ser realizada, sem dúvida, no animismo e na 

magia […] O homem imita por utilidade, e a primeira imitação é sem dúvida a do animal 

que tem necessariamente de matar. Em redor do fogo, onde a horda se reúne, as sombras 

facilitam o mistério; o movimento das chamas convida o corpo a dançar, enquanto sobre 

as faces os reflexos modelam uma máscara, um homem serve-se então do seu corpo para 

comunicar com o grupo e os seus movimentos criam a primeira linguagem. Este jogo 

mimético é já teatro. (Moussinac 1952: 7-8) 

 

Com proveniência distinta, em Trás-os-Montes, foram recolhidos textos que 

evocam reminiscências dramáticas de outros tempos (
84

), dos teatros profano e religioso 

medievais (
85

), em que se verifica, como no culto litúrgico, uma noção ritualística (
86

), 

visível no seu modo de representação (
87

), tal como se verificava já no próprio entremez 

representado por ocasião do Corpus Christi (Gefac 2002: 24-27) 
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 O Auto da Paixão, o Auto de Santa Genoveva, ou o Auto de Santa Bárbara, entre outros, evocam a escola 

vicentina, ou a chamada literatura de cordel. Textos como o Auto do Renegado de França, Auto do 

Renegado de Carmona, ou a Esmeralda do Jordão, são traduções do espanhol. De autoria popular local, 

foram recolhidos textos versando temas inventados, ou baseados em factos ocorridos (A Pintura de São 

Brás, O Capote, O Auto da Pastora, O Auto da Criação do Mundo), ou em histórias lidas (A Confissão do 

Marujo, Entremez de Jacobino, A Vida Alegre do Brioso João Soldado, Verdadeira Tragédia do Roberto 

do Diabo, Os Doze Pares de França). João Bernardo, de Angueira, António Delgado, de Cicouro, Basílio, 

de Vilar Seco, José Abílio, de Infanes, Augusto Cordeiro, da Póvoa, António José Marcos e Salustiano 

Augusto Ovelheiro, de Urrós, encontram-se entre os autores populares locais que compuseram ou 

adaptaram textos dramáticos. 
85

 «Dans l’histoire du théâtre médiéval d’Occident, il faut distinguer deux phases très nettes: le drame 

liturgique et les Mystères. Le drame liturgique, qui n’est qu’une liturgie dialoguée, se jouait dans 

l’intérieur de l’église et en latin. Les acteurs étaient les prêtres eux-mêmes. Ils se partageaient les rôles 

d’hommes et de femmes: c’est ainsi que le rôle des sages-femmes (obstétriciens) de la Nativité était tenu 

par deux prêtres en dalmatique, celui des Saintes femmes au Sépulcre par trois jeunes diacres. Le théâtre 

des Mystères se passait au contraire en plein air sur le parvis el il était joué par des laïcs en langue 

vulgaire. On croit que le théâtre des Mystères a été appelé parce qu’il illustre les deux mystères essentiels 

du Christianisme: l’Incarnation et la Résurrection, le premier en liaison avec l’Office de Noël, le second 

avec L’Office de Pâques» (Réau 1956a: 258-265). 
86

 “[A] liturgia servindo-se dos textos bíblicos, fazendo reviver os principais acontecimentos da vida de 

Cristo, veicula os mistérios, acompanhando o ano solar ao ritmo das estações. Dirige-se não só à alma 

como aos sentidos: diz respeito aos olhos e ao ouvido. Assim a liturgia não é só a palavra, ela é ação mas 

ação sagrada, não só em razão da sua origem como do seu fim. Ligada à existência humana ela tem em 

conta os sentimentos dos homens, a sua maneira de viver segundo as épocas e os climas” (Davy 1965:170-

197). 
87

 Do que apurámos na região, estas representações eram exclusivamente masculinas, como se verifica pela 

distribuição de personagens e intérpretes existente no manuscrito de Salustiano Augusto Ovelheiro. 

Apenas na representação de 1971, em Urrós, que não chegou a realizar-se, se atribuíram os papéis 

femininos a mulheres.  
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1.3. As Representações Litúrgicas e Autos em Trás-os-Montes. 

 

As manifestações exteriores do culto religioso foram, entre nós, desde os tempos 

imemoriais, um dos aspetos mais pitorescos e característicos da vida dos transmontanos. 

Uma crença religiosa, ingénua e forte, alimentava as almas dos nossos avós, fazendo-lhes 

entrever miragens risonhas de felicidade, exteriorizava-se nas manifestações ritualísticas 

católicas, acompanhando-as de pormenores e episódios que eram um produto duma 

convicção sincera e muito profunda. Muitos destes pormenores são ainda visíveis em 

algumas festas religiosas, um pouco por toda a região, e também em outras regiões, cujas 

procissões, por exemplo, são efetivamente uma expressão maior, e que uma análise 

aprofundada poderá lançar viva luz sobre o carácter, as ideias e a constituição moral das 

gerações que as precederam.  

Recorrendo, a título de exemplo, a alguns programas de procissões publicados 

pela imprensa, em estudos, em relações de festas religiosas e referências extraídas dos 

livros de Visitas e nas Constituições Sinodais dos bispados, verificamos que estes 

documentos possuem não só um grande valor etnográfico, mas também histórico para o 

conhecimento das atividades lúdicas, crenças e costumes populares. Cortejos e festas 

religiosas relacionadas com a Procissão do Corpus Christi são um dos exemplos em que 

“dragões”, “serpentes”, e outras estranhas figuras semelhantes se ostentavam ao lado das 

“danças”, “folias” e “galhofas” numa promiscuidade bárbara de simbolismos (Espírito 

Santo 1990:91). Para estudar a religiosidade referente ao Teatro Popular, há que 

compreender e interpretar muitas das atitudes do homem contemporâneo transmontano 

face ao sagrado, porque, efetivamente, a origem das suas manifestações culturais é 

longínqua (Eliade 1956: 25), e, por isso, não podemos compreender “a cultura popular 

sem o completo conhecimento de certos usos e costumes tradicionais dum povo. Esse 
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conhecimento que o próprio povo transmite entre si deve ser constantemente propagado, a 

fim de que possa ter uma continuidade duradoira.” (Cid 1953: 15). 

Numa tentativa de encontrar fatores que expliquem uma tão arreigada afeição do 

povo transmontano às manifestações populares ligadas ao culto religioso, a procissão do 

Corpus Christi pode dar-nos alguns elementos, capazes de explicar outros rituais e 

manifestações na região:  

[A] procissão que decorria no Concelho de Vimioso, a Câmara Municipal desta vila 

nortenha promovia anualmente e com brilho a festa do Corpus Christi, com a sua tocante 

procissão que era presidida igualmente à procissão de Santa Isabel (2 de Julho) e à do 

Anjo Custódio (3º domingo de Julho) (Landeiro 1953a: 17).  

 

No livro de Acórdão da Câmara de Vimioso, relativo aos anos de 1724 e 1746 

(fólio 32), indica-se que os sapateiros deveriam contribuir para estas funções “ com quatro 

tochas de cera preta”. Também os ferreiros estavam “obrigados a dar a figura do Diabo, 

que o Juiz de Officio lança alternativamente ó que lhe cabe”, os alfaiates “à figura de Sam 

Jorge montado a cavalo”, os moleiros “ à figura do rey” e os tecedores de pardo “à figura 

de Santa Catarina”.  

Perto de Vimioso, em Miranda do Douro, a Dança dos Pauliteiros, antes de ser 

proibida pelos Bispos de Bragança, tinha participado desta tradição, incorporada nas 

procissões religiosas até ao terceiro quartel de Oitocentos. “Na Procissão do Corpus 

Christi em Bragança dava-se nos Paços do Concelho, por conta da Câmara aos portadores 

de insígnias vindos das freguesias, um arrátel de trigo cozido, um quartilho de vinho e 

uma quarta de queijo”(Landeiro 1953b: 18).  

De igual forma, um pouco por todo o País, as figurações coreográficas e 

alegóricas dos cortejos religiosos, das “serpes, e dragões, das danças e chacotas, as danças 

de paus, os carros de bois enfeitados de flores, cujo uso servia para o transporte do pão 
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segado, S. Jorge estadear-se nas procissões, a cavalo, as boas mulheres entoando as suas 

lamentações e os penitentes mascarados arrastando pesadas cadeias no Enterro do 

Senhor” preenchiam o imaginário popular sob o rigor dos costumes religiosos. Um dos 

exemplos que corrobora a existência de uma exposição e consequente dramaticidade de 

figuras é a procissão do Corpus Christi em Setúbal:  

[A] folia dos taberneiros servia de transição entre a Lei Velha, a de Moisés, e a Lei Nova, 

de Jesus. Iam depois os doze apóstolos e Jesus, rodeados de anjos. Aos Apóstolos e a 

Jesus, seguia-se Santa Maria, que era uma representação da Fuga da Sagrada Família para 

o Egipto. A Virgem ia a cavalo num jumento, São José a pé, e o Menino Jesus 

acompanhado de anjos num andor. Depois ia um flos sanctorum extensíssimo: Santa 

Catarina, com uma roda de navalhas; São Sebastião, nu e com os seus frecheiros; São 

Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora; Santa Clara, acompanhada de freiras… Este 

Flos Sanctorum acabava por São Miguel, ameaçando dois grandes diabos, que pareciam 

lutar com o Arcanjo (Landeiro 1953c: 17).  

 

Às procissões do Corpus Christi, deveriam acrescentar-se, “como precursores do 

que mais tarde viria a ser teatro entre nós, os corais, as ladainhas, os cânticos de Natal que 

se faziam no interior dos templos”, já que aquelas, conforme refere Leite de Vasconcellos, 

“eram espectáculos que englobavam em si outros espectáculos” em que “participavam 

figuras de anjos, diabos, gigantes e danças” (1976a: XI): 

[Que] estão na origem das Danças dos pretos, Danças da Espingardeira, a Morte do Judas, 

combates entre os dois exércitos, como os combates de Mouros e Cristãos, Cristãos e 

Turcos, manifestações estas que ainda serão vestígios o Auto da Floripes, no lugar 

minhoto das Neves e a Tragédia de Carlos Magno e dos Doze Pares de França, na ilha do 

Príncipe (ibid.).  

 

A par das representações do Corpus Christi, eram efetuadas, um pouco por todo o 

País, pelas corporações de artesãos e com a devida autorização eclesiástica, pequenas 

representações teatrais de tema bíblico, cuja origem parece residir nos tropos litúrgicos, 

forma musical por vezes dialogada, recitados nas igrejas, em várias festividades do 

calendário litúrgico. Luís Francisco Rebello (1968: 30-31) refere o “Regimento dos 
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Sacristães-Mores do Mosteiro de Alcobaça”, em que se descrevem as cerimónias que, 

nessa vila, se celebraram no ano de 1435, e se fazem constantes referências aos “jogos” 

nelas incluídos, não deixando lugar a dúvidas quanto à existência de representações. Na 

constituição do bispado de Coimbra, publicada em 1521, expressa-se a autorização de 

empréstimo de “vestiduras sagradas, ornamentos e cousas de Igreja para representações 

que se fazem nas Igrejas ou procissões solenes como em dia de Corpo de Deus ou outros 

atos semelhantes que se fazem em louvor de Deus”. De forma mais explícita, o bispo do 

Porto consentia um “auto” de uma história devota, desde que se observasse a devida 

compostura. Um dos mais antigos vestígios de composição dramática da liturgia medieval 

é o “Pranto de Nossa Senhora” (mais tarde incorporado nos mistérios da Paixão), da 

autoria de André Dias (Rebello 1968:31), como também das “Laudes e Cantigas 

Espirituais e Orações contemplativas do Muito Santo e Bom Deus Jesus, Rei dos Céus e 

da Terra e da Mui Alta Gloriosa Sua Madre, Sempre Virgem Santa Maria, escritas em 

língua vulgar para serem (como refere) em altas vozes cantadas, bailadas, dançadas, 

oradas e tangidas no decurso das cerimónias religiosas, assumindo a forma dialogal”. A 

angústia de Maria passa a exprimir-se em discurso direto, dando a poesia lírica lugar à 

poesia dramática. 

No reduto transmontano de autos dos principais ciclos litúrgicos, o tema do 

Nascimento resulta da cristianização da festa pagã do Solstício de Inverno, no calendário 

Juliano a 25 de Dezembro. O nascimento de Jesus estabelecia uma ligação com a festa 

pagã, em que se implorava ao Sol, no seu ponto mais baixo do ciclo solar anual, que se 

voltasse a erguer, para que o Mundo não mergulhasse nas trevas e na morte, com a 

promessa de Redenção ofertada ao Menino Deus, solicitando a libertação da humanidade 

do pecado original e trazendo um novo Testamento, momento em que o tempo diurno 

começa o seu ciclo ascendente de renascimento e vida (Pascual 1985: 5). Tal como 
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referimos anteriormente, no capítulo do Profano e do Sagrado em Trás-os-Montes, a 

simbologia da luz que vence as trevas refletia-se antigamente - hoje também, mas com 

menor predominância -, nos ritos pagãos e tradições que envolviam a quadra do Natal 

Popular Português: nas velas que se acediam, nos costumes de passagem ou de iniciação 

das Festas dos Rapazes, no acender da lareira no adro da Igreja, no cantar do galo, em 

práticas relacionadas com a fecundidade, entre outros rituais. 

Como salienta Colette Méchin (1978: 93), durante o Inverno, e mais propriamente 

durante o ciclo dos doze dias, o abrandamento significativo das atividades agrícolas, por 

consequência, a presença, no quotidiano popular, de um elemento não muito comum no 

ciclo de vida das camadas populares pré-industriais, o ócio proporcionava, por si só, o 

divertimento e a entrega à devoção, originando uma rutura com o quotidiano. Sendo, nas 

sociedades tradicionais, uma irrupção do Sagrado, que rompe com o tempo presente, de 

modo a provocar o regresso cíclico a um tempo inicial e, consequentemente, a (re) 

integrar o Homem nos grandes ciclos da Natureza cósmica, a Festa define o ciclo de 

tempo a que está ligada, por oposição a um tempo profano definido na liturgia como 

comum (Eliade 1956: 14-17). 

O Natal, ao mesmo tempo religioso e de festa, contraposto ao tempo comum, 

inseria-se, no quadro ibérico, à época da Contra-Reforma, num ciclo de alegria e de 

tristeza. Depois dos trabalhos agrícolas, de aprovisionamento, após a austeridade que 

marcava o Advento, vinha a alegria do Natal, acompanhada pelo respetivo estreitamento 

dos laços familiares e comunitários, pelos cânticos e pelas representações teatrais e, 

frequentemente, pelo divertimento que muitas vezes resultava em claros excessos, 

punidos e vigiados pela Igreja. Tal como ficou expresso anteriormente, em Trás-os-

Montes, a festa que evocava o nascimento de Cristo caracterizava-se por uma variedade 

de ritos e de práticas diretamente relacionadas com a fecundidade e com o renascimento 
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da Natureza, que coabitaram com o dogma religioso e sobreviveram, em alguns casos, 

quase até aos nossos dias. Disso nos dão conta inúmeros testemunhos e notícias como os 

que apresentámos anteriormente. Em algumas regiões do Norte do País, e dentro do 

calendário religioso, as referências ao culto do nascimento e do parto antecediam o 

próprio Natal, através de festejos da Senhora do Ó, ou da Expectação tempo de gravidez, 

a 18 de Dezembro. As antífonas que se cantavam durante estas festividades começavam 

sempre em Ó (letra que como círculo perfeito que é, constituía um símbolo matricial). 

Segundo as descrições feitas nas Memórias Cronológicas dos Prelados de Lamego (Braga 

1989: 55), refere-se que na cidade eram oferecidos sete banquetes, durante sete dias, nas 

próprias igrejas. Nestes banquetes, juntava-se muita gente, que comia e bebia com 

abundância, falando livremente e comportando-se de um modo pouco comedido, o que às 

vezes dava origem a cenas violentas. Na Região de Entre Douro e Minho, a matança do 

porco dava início à abertura do ciclo litúrgico (id.: 58). 

Em Trás-os-Montes, durante o ciclo festivo do Natal, a existência da lírica, de 

teatro religioso dedicado à Natividade (Mistérios) e de canções ligadas à quadra do Natal 

e dos Reis, a par de outras de carácter profano, integra-se numa prática fortemente 

arreigada e permanente, também na Península Ibérica desde a Idade Média, o que 

demonstra que o cenário peninsular não divergia muito do europeu. A par do teatro mais 

convencional desenvolvia-se outro, de carácter popular mais subversivo, chamado dos 

“burros”, representado no próprio Natal e que eram conduzidos ao templo, sendo pretexto 

de versos inesperados (
88

). 

Na Região, a poesia lírica, quer por via erudita quer por via popular, manifestava-

se sob a forma de “Pastoradas, Ramos e Embaixadas” numa definição conjunta de “Loas” 
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Cf.Mario Righetti (1955), Historia de la Liturgia, p. 712, apud L. Ribeiro, ob.cit., pp.19-45; Louis Réau 

(1956), L’iconographie de l’Art Chrétien, Cap. « La Nativité et l’Adoration des Mages»; e ainda Ernesto 

de Sousa (1985), Presépios, O Sol, outras Loas, p.26. 
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que, dentro dos templos, a população representava figuras bíblicas, proferindo versos e 

ofertando os melhores produtos recoltados ao Menino Deus. O Clero esforçava-se por 

criar uma comunhão entre a ideologia católica e a vida, numa dramatização da própria 

vida, desenvolveram o teatro e procuraram aproveitar ao máximo as potencialidades 

daquela que é por excelência a arte de comunicação com as multidões, sendo as 

“Pastoradas, os Ramos e a Embaixadas” que se realizavam em algumas aldeias de Trás-

os-Montes o reflexo vivo desta tradição dramática. 

As Constituições Sinodais da região conferem, durante muito tempo, a estas 

manifestações dramáticas realizadas durante o culto ao Menino Deus, dentro das igrejas, 

uma proteção especial. No entanto, devido a abusos perniciosos (
89

) cometidos por 

populares que nelas participavam, foram obrigados a erradicar as representações 

dramáticas ou quaisquer outras manifestações de dentro do espaço sagrado, tornando-as 

proibidas, quer a nível de representação, quer a nível de acesso por parte dos 

representantes do clero. Para além destas manifestações de culto, outras manifestações 

teatrais, simples narrativas bíblicas adaptadas ou reajustadas em forma de quadros vivos, 

foram alvo de ataques sucessivos, em que se sobrepunha a rudeza dos costumes 

religiosos, em nome da severidade do dogma e da majestade do rito eclesiástico.  

No entanto, dentro e fora das Igrejas, os autos, correspondentes aos antigos 

Mistérios franceses e representativos dos factos e personagens da história sagrada da vida 

de Cristo, acompanhados de cantos e danças, hieráticas e profanas, por vezes também 

burlescas e licenciosas, nunca foram totalmente erradicados, dada a força espiritual do 

Povo. Desses dramas e manifestações ligadas ao ritual eclesiástico, cujas origens e fontes 

estão ainda por definir por falta de provas documentais concretas, subsistiram até ao 

início do séc. XX, em algumas práticas religiosas populares na região de Trás-os-Montes. 
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Cf. Francisco Alves (1988), Memórias Arqueológicas – Históricas do Distrito de Bragança, p. 299. 



  

89 
 

A descida da Cruz e o enterramento de Cristo (Anselmo 1916:152 -154), nas cerimónias 

da Paixão, são ainda, como diz o povo, “feitos vivos”, desenrolando-se a cerimónia 

sagrada ao mando do pregador, que do púlpito (
90

) vai indicando as suas fases aos 

mordomos e ao público em geral. 

Desde as Procissões do Corpus Christi até às mais emblemáticas representações 

teatrais populares, o Povo manifestava-se em cortejos, com figuras-símbolos, muitas delas 

grotescamente disformes, com representações de figuras bíblicas percorrendo o Antigo e 

Novo Testamento de forma a segmentar a vida socialmente estabelecida, recriando, assim, 

uma segunda vida (Fabre 1976: 68). Manifestavam-se também através de jogos, ditos 

verbais ou escritos, de adágios, pragas, remoques brejeiros ou mesmo obscenos, opondo a 

sua cultura popular à cultura oficial e religiosa, séria e solene. Participantes e espectadores 

fundiam-se num só grupo, de forma a representarem símbolos e ficções do quotidiano. 

Era a própria vida que se representava, a maior parte das vezes nas Eiras, nos adros das 

igrejas ou nas praças públicas das aldeias, quantas vezes sem cenários nem artifícios, sem 

palco e sem barreiras entre atores e espectadores. Todo o povo era participante do 

espetáculo. 

Destas manifestações dramáticas, importa analisar os antigos Ramos (
91

), 

Embaixadas, Loas e outras representações ligadas ao Ciclo da Natividade, que 

acompanhavam ou ornamentavam a celebração litúrgica, criando uma dramatização entre 
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Ainda hoje subsistem essas práticas. Recordamos, a partir do que observámos, em 17 de Abril de 2011, na 

aldeia de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro, aquando da realização dos Passos, e sob ordem do 

pároco da aldeia, as figuras representativas entraram no adro da Igreja e acompanharam a cerimónia 

religiosa do Senhor dos Passos. De seguida, por meio de uma escada, um outro padre subiu a um púlpito, 

ornamentado com as melhores colchas, do outro lado da rua, e proferiu a homília. 
91

Refira-se a designação de Ato ou Auto, segundo Joaquim de Castro Lopo (1895:256): “Em Trás-os-Montes 

os autos fazem as delícias do povo. Em menos de cinco annos, aqui em volta de Valpaços, já assisti á 

representação de quatro. Em Vassal vi eu o Marquêz de Mântua. Os autos quasi sempre são representados 

ao ar livre, sobre tablados preparados para tal fim; apenas o Ramo se representa dentro das egrejas. Os 

autos sacros são escutados com uma attenção e com um respeito que espantam, attendendo ao modo por 

que se executam. Num a que assisti nos Possacos, sobre a paixão de Christo, descuberto, como toda a 

gente, ninguém teve a imprudência de sorrir-se, apesar de apparecerem a Mater dolorosa e a Madalena 

com vestidos de enormes tournures/efeitos.” 
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alguns aldeãos, que representavam figuras de pastores, e, em outro ato, donzelas da 

Embaixada, cuja função se prendia com a oferta dos melhores produtos recoltados, em 

prece ao Menino Jesus. A vigília do Natal transmontano era, efetivamente, uma das 

tradições populares que o povo celebrava com mais poesia, unção e entranhado 

entusiasmo.   

 

1.3.1. O Ramo 

 

O Ramo (
92

) é uma das manifestações populares transmontanas com fim 

exclusivamente religioso, de origem mais ou menos remota, semelhante aos modernos 

cortejos de oferendas. Segundo o povo, o Ramo era um luzido cortejo de raparigas, 

vistosamente ataviadas, transportando os seus “galheiros” ou “Ramos” – daí o nome da 

função –, carregados por moços possantes, cobertos de toda a espécie de “doçarias e 

guloseimas”e das melhores “peças de caça, de cabritos e roscas, rosquilhas e pão-de-ló”, 

verdadeiras cornucópias de abundância. O Ramo era constituído por uma armação de 

madeira, munida de comprida haste, com várias plataformas interiores, e uma superior, 

revestida de tabuinhas, ou fasquia. O desfile funcionava como uma competição entre as 

donzelas da aldeia, para apresentarem os melhores ramos, os quais, de acordo com o 

entusiasmo da juventude, simbolizavam oferendas equivalentes ao fervor religioso das 

ofertantes. Quem transportava o Ramo para o adro da Igreja, era sempre um mancebo, 

irmão ou parente da ofertante, caminhando as donzelas a seu lado. Por causa do peso, o 

rapaz era obrigado a parar, apoiando o ramo no chão, através de uma haste de madeira 

redonda. Enquanto o rapaz descansava os braços, a donzela declamava os versos que 

tinha elaborado. Quando alcançavam o altar da Senhora, ou do Santo festejado, as 
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 É (ou era) a festa e também o poema que se cantava a Nossa Senhora e ao Menino Jesus na véspera e no 

dia de Natal, e representavam-no, cantando e oferecendo prendas, crianças vestidas de Anjos e de 

Embaixadoras, a que se juntavam algumas figuras de pastores (Vasconcellos 1976a: XXI).  



  

91 
 

donzelas proferiam, em “melopeia harmoniosa, as suas loas, versos de inspiração 

religiosa, adrede compostos, ou já de tradição oral ou escrita, os quais deliciavam o 

numeroso auditório que, da povoação e lugares circunvizinhos, acudia a apreciar”(Cepeda 

1954: 5-7).  

O cortejo desfilava segundo uma ordem. À frente, seguia o ramo mais alto, a 

charola, geralmente apresentada por seis raparigas, dispostas em dois ternos, e escolhidas 

entre as mais categorizadas da terra, que primassem, não só pela generosidade em dar o 

seu contributo para revestir e rechear a charola, mas também pela excelência da voz, pois 

seriam elas que, com os seus cânticos, iniciariam o desfile das oferendas. Logo a seguir à 

charola, seguia o Embaixador, personagem obrigatória do cortejo, e, em seguida, as outras 

donzelas com os portadores dos ramos de menor importância. Um dos exemplos que 

corrobora esta prática na região transmontana surge na aldeia de Nozelos, concelho de 

Valpaços, pelo informante Dinis Reis, que referiu que “o cortejo quando chegava junto à 

Igreja, uma representante das donzelas dirigia-se ao embaixador, a pedir-lhe que fosse 

intérprete dos seus rogos, e do seu amor, junto do Coração de Jesus”, sendo esta a 

invocação que iniciava o ritual da oferenda: 

O Embaixador 

Como do alto das nuvens 

Se desprende o raio à terra 

Ou qual vigia sagaz 

Lá nessas tendas da guerra. 

 

Serei fiel, cumprirei 

Nas asas da consolação 

Levarei os vossos rogos 

Ao Divino Coração. (Cepeda 1954: 6) 

 

O Embaixador suplicava a Deus o envio dum mensageiro celestial, que mostrasse 

a sua concordância com os elevados fins que a função pretendia e, de joelhos, aguardava 

o seu aparecimento: 
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Súplica do Embaixador 

As donzelas me pediram 

Que eu fosse o embaixador 

Eu não lhes pude faltar 

Venho com todo o amor. 

 

Mandai, um anjo comigo 

Lá da celeste mansão 

Para dignamente mostrar 

Os dons do Vosso Coração. (Cepeda 1954: 6) 

 

Neste preciso momento, o Anjo, criança já taluda, para que pudesse declamar com 

firmeza, de modo a ser ouvida pela assembleia cristã, descia do coro, envolto em alvas 

roupagens, coroado de flores, e, em versos apropriados, confirmava ao suplicante as 

funções de embaixador. A figura do Anjo era efetivamente uma figura de enorme 

prestígio e a pessoa que iria representar o papel tinha de cumprir determinados requisitos 

estabelecidos pelos Regrantes, sobre o modo de o pronunciar, com categoria e emoção. 

(
93

): 

Anjo 

Enviado venho pois do Senhor 

Que tuas ardentes súplicas ouviu 

Me ordenou descesse do Céu à Terra 

Ele por seus próprios lábios proferiu. 

 

Embaixador, que ajoelhado aguardava o Anjo: 

Oh! Que prazer! Oh! que dita! 

Sinto eu hoje neste dia! 

Acompanhado dum anjo 

Enviado de Jesus e Maria. 

 

Anjo 
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 O informante Fernando Augusto Alves, da aldeia de Urrós, concelho de Mogadouro, refere que, por 

ocasião da realização do Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo, em 1949, com apenas 14 

anos, foi ele o preferido pelos regrantes Salustiano Augusto Ovelheiro, António José Guerra e Frutuoso 

Augusto Calvo, que viram nele a pessoa ideal para desempenhar o papel de Anjo, apesar da sua “avançada 

estatura”, pouco apropriada à tradicional imagem do anjinho, Este facto valeu-lhe a alcunha de Anjo 

Patudo e um estribilho jocoso – “Anjo patudo/ desceu do céu/ e caiu de culo. Estes versos foram 

proferidos aquando da reportagem da SIC (cadeia de Televisão) que acompanhou os ensaios na aldeia de 

Urrós com 43 atores e atrizes locais para a representação do Auto da Criação do Mundo ou Princípio do 

Mundo realizada no dia 19 de Agosto de 2011, após 62 anos de interregno. 
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Levanta-te e vai ao teu destino 

E que do caminhar tu sejas dino. 

 

Neste momento, o Embaixador seguia pela parte central da Igreja até junto ao 

altar-mor, para dar conta da sua missão, e em versos, nem sempre perfeitos, mas bastante 

inspirados, proferia a história da pobre humanidade, desde a queda dos nossos primeiros 

pais, até à sua redenção pelo sacrifício da Cruz. Voltando à porta do templo, onde o 

aguardavam os restantes elementos do cortejo, decretava: 

Vinde, donzelas, e dai 

Aquilo que de Deus é 

Pedi-lhe que vos conserve 

Na mais pura e santa Fé. 

 

O cortejo, ao entrar em “sólio” sagrado, seguindo os dois ternos, ladeando a 

charola, proclamava: 

Já chegámos à igreja 

Já terra santa pisamos 

Quem nos dará por aqui novas 

De Jesus que procuramos? 

 

Ao chegarem ao altar-mor, os dois ternos entoavam, em conjunto com o público 

presente e em ampla sintonia com a celebração litúrgica, o Glória in excelsis Deo. As 

donzelas, por entre alas compactas de fiéis em grande recolhimento, atentos para não 

perderem as palavras dos versos, proferiam os seguintes versos: 

Vou fazer uma Jornada 

Cumprir um santo dever 

Para ir ter com Jesus 

E o meu ramo lhe oferecer. 

 

Vou partir já sem demora 

Visitar o bom Jesus 

O grande Deus de piedade 

Que os nossos passos conduz. 

 

Jesus! nome doce e sublime 
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Rei dos reis omnipotente! 

Guiai-me como a estrela outrora 

Guiou os Magos do Oriente. 

 

Guiai-me! Sede meu protector 

No desempenho desta missão 

Para que eu descreva com lucidez 

O destino desta função. 

 

Dai-me também eloquência 

Com a qual eu possa expor 

Os sacrifícios que fizestes 

Tudo só por nosso amor. 

 

Seguia-se neste momento a enumeração das várias provas de amor de Jesus pelos 

homens, para terminar em súplica ardente: 

Nos brinquedos fagueiros do Mundo 

Tentações há milhares, para nós, 

Não deixeis estas jovens tão frágeis 

Nos tromentos da vida, tão sós. 

 

Terminava a função com as ofertas ao Menino Jesus: 

Eis aqui oh! meu Jesus! 

O meu pobre oferecimento 

Talvez seja o mais pequeno 

E o miúde menos merecimento. 

 

Eu vos peço, meu Jesus 

Lá do reino onde habitais 

Que lanceis a vossa bênção 

A meus manos e meus pais. 

 

Enquanto a mim, só vos peço 

Do fundo do coração 

Que me deis de recompensa 

A eterna salvação. 

 

Entre as devotas ofertas, e sob um formalismo ritual complicado da plangência da 

“loa evocativa da queda dos nossos primeiros pais”, surgia, por fim, uma nota cómica 

dada por um garoto esperto e ladino que “oferecia ao abade a sua quota-parte das 
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doçarias, apresentadas em açafate coberto, mas não sem antes exigir uma espórtula 

avultada”.  

O presente que aqui trago 

É para dar ao Senhor Abade 

Mas vá metendo a mão ao bolso 

E tire coisa que me agrade. (Cepeda 1954: 6) 

 

Da tradição do Ramo resta atualmente a memória saudosa de alguns informantes, 

que os conheceram na íntegra, ou neles tomaram parte como portadores ou participantes. 

Como referimos anteriormente, muitos dos Ramos representados dentro das Igrejas 

transmontanas foram alvo de proibições eclesiásticas, dado o seu carácter menos litúrgico, 

talvez pelos mesmos motivos que proibiram a exibição, no interior dos templos, de Autos 

e outras representações dramáticas ligadas ao Ciclo do Natal ou ao Ciclo da Páscoa. O 

informante José Maria Marta referiu-se sobre à perda de algumas tradições de Urrós que 

“os tempos eram outros, a fé era mais viva. Agora ninguém se interessa por estas coisas. 

Antigamente tudo andava à volta da Igreja; o povo acudia em grande número e 

interessava-se; era bonito de ver e quem tinha a sorte de ser escolhido para entrar nestes 

teatros não podia negar-se porque senão era uma vergonha. Era muito bonito… no 

entanto rapariga que se murmurasse, já não ousava ser convidada para os papéis como 

Nossa Senhora ou Santa Isabel ou um papel importante; ou mesmo já não ousava 

apresentar-se para figurar no Ramo que se fazia no Natal”. (
94

) 

António Mourinho (1991: 208), numa das suas recolhas etnográficas, refere que 

em Duas Igrejas, aldeia adstrita do concelho de Miranda do Douro, após a Embaixada, 

entrava o Ramo, cujo enorme tamanho, em “madeira carregado com roscos de trigo, às 

vezes carregava vinte alqueires de trigo cozido, e mais cinco ramos, de roscos regionais, 

ornados de frutas e flores, e fitas”.  
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 Entrevista ocorrida em 10 de Maio de 2005. 
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1.3.2. A Embaixada 

 

Outra tradição adstrita ao Natal Transmontano e à liturgia popular relaciona-se 

com pequenos autos religiosos (Mourinho 1947g: 9-16), que a gente das aldeias 

transmontanas elaborava, tendo em conta a passagem bíblica da “Anunciação do Anjo aos 

Pastores” (
95

). Dentro das igrejas, as “pastoradas e pastorelas, coros e contos de 

pastorinhos, cortejos e desfiles de figuras pastoris” (Mourinho 1991: 207) adquiriam pelo 

Natal um momento de simbolismo litúrgico ou de realização popular, “inteiramente 

cristão, tirado do Evangelho”, em que um anjo anunciava aos pastores e ao povo o 

nascimento do Menino Deus no Dia de Natal, “oferecendo todas as suas dádivas, 

encantando em sua simplicidade encantadora o aparecimento de Deus no mundo para 

resgate dos homens perdidos em Adão”. (Mourinho 1947g: 9). Tratava-se de um ritual, 

em que “crente, amparava-se e arreigava-se a religião no povo, as crianças viam e 

ouviam, aprendiam nos quadros simples da Escritura, embora imperfeitos, educavam-se 

os pais e estranhos – sempre algo ficava”. (Mourinho 1991:208) 

Para Mourinho (1947d: 9-16), a Embaixada era o culto popular a Deus, 

reminiscência medieval tirada da Escritura e representada nas igrejas com elevação 

extraordinária. Ainda hoje em diversas aldeias transmontanas, apesar de algumas 

imperfeições no discurso, foi possível recuperar reminiscências destas representações 

populares, que pela sua simplicidade ficaram depositadas no baú das memórias. Fernando 

Augusto Alves recordou seu pai quando lhe falava sobre “a emoção que a gente sentia 

quando as portas principais da igreja se abriam e à frente vinha um anjo, vestido de 

branco e ornamentado com diversos adornos”, o qual trazia ao pescoço uns “cordões de 
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 A Embaixada pode ser, no Continente, o prólogo bastante resumido da peça que se vai seguir (Trás-os-

Montes), um prólogo mais desenvolvido (Algarve), e em São Miguel um cortejo de várias figuras 

anunciando com antecipação de dias a realização do espetáculo de teatro, anúncio que decorria entre os 

louvores à Virgem ou a um Santo e a jocosidade dos figurantes. (Vasconcellos 1976a: XVII). 
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ouro, um crucifixo, alguns braceletes e nas costas umas asas branquitas” e, ainda que sem 

completa certeza, numa das mãos “levava uma rosca”. Uma referência que Mourinho tem 

em conta, quando procede à recuperação etnográfica em Duas Igrejas, a 19 de Dezembro 

de 1943:  

[Na] ocasião o silêncio do povo que esperava e do que entrava, um anjo entrava carregado 

de ouro, medalhões, cordões, crucifixos, braceletes, pulseiras e nas costas umas asas 

brancas de cisne. O anjo tinha mais ou menos dez anos, farta cabeleira esparzida sobre os 

ombros, trazia na mão direita um lencinho branco e na esquerda uma rosquilha regional 

[…] Por detrás do anjo vinham duas moças de tenra idade, compreendendo 12 a 14 anos, 

pastoras na realidade e vestindo de zagalas, à moda das suas avós; saia preta, baixa e 

rodada; meia branca; sapato de bezerro branco, casaca de Saragoça ou velho bajú; o peito 

constelado de medalhas de ouro, o pescoço cheio de voltas e cordões; muito ouro 

brilhante, contrastando com o negro das casacas; na cabeça, lenços antigos garridos de lã 

ou de seda com franja. Vêm a seguir, quatro rameiras, raparigas, moças cuja honestidade 

seja reconhecida por todo o povo, e de boas famílias, assim como outras quatro que vêm 

atrás; vestem fato domingueiro, saia farta e de roda, blusa nova e lenço de lã ou de seda, 

honesto, na cor e no floreado; fartos xailes de lã pelos ombros. (Mourinho 1991: 208) 

 

Após a entrada das Pastoras, do alto do coro ou tribuna (
96

) descia por meio de um 

cordel uma estrela de madeira em direção ao presépio, simbolizando a estrela que guiava 

os Pastores. Num perfeito ambiente de teatralização, tendo como palco o interior da 

Igreja, o Anjo proclamava à “Embaixada”, segundo referiu a informante Ana Albertina 

Casimiro (
97

): 

Anjo 

Alvíssaras auditório 

já é chegado o dia 

já veio o resgate ao mundo 

pelo fruto de Maria. 
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 Denomina-se Coro ou Tribuna ao local junto ao Altar-Mor reservado aos homens. Na aldeia de Urrós 

ainda é costume esta prática, sendo que junto ao Altar-Mor se encontram os homens e imediatamente por 

detrás as mulheres. De referir uma separação natural entre homens e mulheres aquando da celebração 

litúrgica. 
97

 Ana Albertina Casimiro, natural de Urrós (Mogadouro), nascida em 12 de Janeiro de 1938.Quando foi 

entrevistada contava73 anos de idade, e referiu que “foi muito na sua lembrança na noite de Natal depois 

da confissão antes do almoço não comiam mais nada para receberem o Deus Menino na Noite do Natal. 

De entre os possíveis versos cantavam-se versos ao Menino Jesus: Noite de Luz/Noite de Luz/ viemos a 

adorar/ o Menino Jesus.//Ó meu menino Jesus/digno adorado/ viemos adorar o Menino/ pelos pastores 

“inguiados”. //Entrai, pastores, entrai/por este campo sagrado/vamos todos adorar o Menino/naquela 

cabana deitado”. Após breve momento de pausa recordou outra ainda a Nossa Senhora. “Ó Virgem 

Maria/Ó doce Nossa Mãe/que nos trouxesteis o Rei/ para séculos dos séculos/sem fim ámen” 
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Arrendem-se atrás senhores, 

vou numa nobre jornada 

eu vou pedir licença 

àquela Virgem Sagrada. 

 

Nem é muito estar tão claro 

nem o Céu tão resplandor 

Pois esta noite nasceu 

luz mais clara que o sol. 

 

Pronunciando em tom laudatório os seus versos, o Anjo chegava ao presépio e falava: 

A cidade copiosa 

o trono da rica fé 

onde deu à luz Maria 

esposa de S. José. 

 

Aqui me mandam as moças 

Senhora à vossa presença 

vos querem cantar um ramo 

Senhora dai-nos licença. 

 

Dai-nos, Senhora 

e também acatamento 

para saber adorar 

o Santíssimo Sacramento. 

 

Junto ao presépio 

 

Minha Virgem do Rosário 

das estrelas a maior 

aqui tendes a vossos pés 

um anjo embaixador. 

 

Minha Virgem do Rosário 

licença me heis-de dar 

ao vosso menino Jesus 

os pés lhe quero beijar. 

 

Do meio da Igreja, em tom de despedida e para a plateia: 

 

Adeus Virgem do Rosário 

adeus menino também 

adeus José, doce esposo, 

do Espírito Santo. Amem. 

 

Dirigindo-se para as Pastoras: 
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Acordai belas pastoras 

desse sono em que estais 

vinde ver a Jesus Cristo 

entre dois vis animais. 

 

Não vos admireis pastoras 

de estar naquela pobreza 

veio p’ra nosso resgate 

não veio buscar a riqueza. 

 

O Anjo silenciava-se, dando voz a uma Pastora, que timidamente recitava: 

 

1ª Pastora 

Não haverá neste auditório 

quem queira sair comigo 

à cidade de Belém 

a ver Jesus nascido? 

 

Mui conturbada estou 

no áspero desta montanha 

sem achar quem vá comigo 

a ver novidade tamanha. 

 

Nasceu o empíreo mais claro 

deixou o anjo o seu assento 

veio trazer a notícia 

do Sagrado Nascimento. 

 

Escutai sobrebos prados 

ouvi-me campos floridos 

de árvores arrodeados 

de verdes folhas vestidos. 

 

Passarinhos, que entoais 

ternas cedências suaves 

recordai se estais dormindo 

dai alívio aos meus males. 

 

 

2ª Pastora 

Bem-vinda sejas pastora 

aqui tanto desejada 

pois tu não ouviste o anjo 

o anjo da embaixada? 

 

Ouvi aquele paranifo 
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que em altas vozes dizia: 

que dizia a uma pastora 

«já nasceu o Rei Messias» 

 

Dizendo do mesmo modo 

logo Adão foi formado 

com Eva no Paraíso 

para sempre colocado. 

 

Eu irei ó alma minha 

e ambas em boa companhia 

vamos ver a Jesus 

que está naquela montanha. 

 

Anda vamos companheira 

anda em boa companhia 

vamos a ver a Jesus 

não perde que sempre ganha. 

[…] 

 

Para a estrela 

 

Oh estrela rutilante 

não nos faltes a tua luz 

ensina-nos o caminho  

para ir a ver a Jesus. 

 

Adeus silvas, adeus montes 

adeus terra da Judeia 

adeus ásperas montanhas 

que eu vou-me para Belém 

a ver novidades tamanhas. 

 

Adeus Silvas, adeus montes 

adeus Pátria, adeus tudo 

que eu vou seguindo uma estrela 

a ver o Redentor do Mundo. 

 

Quanto à origem autoral das Embaixadas, o padre Mourinho aventa a 

possibilidade de pertencerem ao “género da literatura de cordel”, sendo a sua origem 

popular:  

Embora com um conhecimento da Escritura mais ou menos corredio e superficial, 

transparecendo um lirismo melancólico mais ou menos romântico, muito do espírito do 

nosso povo, é provável que o autor seja do nosso povo, cantador ou cantadeira, com uma 
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certa cultura e facilidades de versejar, como ainda se encontra muita gente do nosso povo 

anónimo. Há em todas as aldeias uma ou duas cantadeiras e cantadores que improvisam as 

loas de Santo António e de Santa Bárbara e de Nossa Senhora do Rosário, com que 

oferecem os ramos e os cordeiros às portas das igrejas (1947d: 9-16). 

 

A dimensão ética que devia presidir à realização de um Embaixada começava no 

momento da escolha dos atores, os quais “tinham de ser todos de bons costumes e não 

devia de haver alguma fama pública que manchasse o nome de algum, nem de rapaz nem 

de rapariga” (Mourinho 1947d: 9-16), sobretudo a figura do Anjo (
98

), que devia ser 

representado por uma menina, entre 10 e 13 anos, inocente, de boa voz, sã, e de boa 

família. As Pastoras, duas meninas, entre 12 a 14 anos, reunia as mesmas condições do 

Anjo. As rameiras deviam ser oito donzelas, a partir dos 21 anos, que cantassem bem, 

fossem filhas de boas famílias, e que não tivessem tido nada que as pudesse deslustrar. Os 

“perneiros” deviam ser moços fortes, de bons costumes, que nada tivessem de mau, no 

nome e na honra, fosse seu ou da família.  

Mesmo que alguns costumes antigos já não tenham expressão ativa, ou estejam 

totalmente esquecidos, alguma da gente do povo recorda ainda os momentos que 

caracterizaram a celebração litúrgica e as representações, ou a poesia que se produzia para 

receber o nascimento do Menino Jesus. Apesar de o ano litúrgico da Igreja (
99

) não se ter 

desenvolvido inicialmente a partir do nascimento de Cristo, a manifestação popular da 

gente transmontana e a liturgia uniram forças para dar vida a manifestações de fé diversas. 

Aqueles que tiveram contacto com as práticas ligadas ao Natal referem que “antigamente 
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Esta representação teve lugar, em1945, na aldeia de Duas Igrejas, e com a devida licença representou-se a 

Embaixada. “O povo chorava, o anjo e as pastoras falavam tímidas, o silêncio era absoluto e a hora parecia 

mais do céu que do mundo. – Havia cinquenta e cinco anos que se não tinha representado! A saudade dos 

velhos e o espanto dos novos fazia chorar e rezar a todos”. (Mourinho 1947d: 9-16) 
99

Ser cristão significa viver de maneira pascal, fazendo-se envolver pelo dinamismo que se originou no 

batismo e que leva a morrer para o pecado e a viver com Deus. Em Trás-os-Montes, o Ciclo da Paixão era 

vivido de forma intensa e (o “Auto da Paixão” e a sua representação, os “Passos”), constituía um momento 

significativo da Páscoa. Ainda hoje, embora de forma menos efusiva, neste período, é possível observar os 

arranjos das estações nas ruas de diversas localidades e a participação coletiva de jovens. Exemplo disso 

encontra-se na recolha de informação que procedemos em Duas Igrejas, a 17 de Abril de 2011.  
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faziam coisas muito bonitas e que agora tudo se perdeu”. O Natal (
100

) constituía com 

efeito uma época de devoção popular e de participação coletiva (Vasconcellos 1985: 370), 

onde textos antigos, contos, quadras, sonetos de autores escritos ou adaptados por poetas 

ou prosadores populares (na maioria desconhecidos), obrigados a enredos (histórias) e 

modas (danças e cantigas), faziam girar os temas, dependendo da altura do ano, em torno 

de factos religiosos, narrativas bíblicas, dos quais ressaltava a exaltação dogmática 

católica.  

 

1.3.3. A Loa 

 

Outra prática natalícia transmontana, estreitamente ligada ao “Ramo” e à 

“Embaixada”, diz respeito à elaboração e consequente declamação de “Loas”, por ocasião 

do nascimento do Menino Jesus. Ainda que a distinção entre estas práticas ritualísticas 

não seja clara, segundo entende Leite de Vasconcellos (1976: 433), as “Loas”, conforme 

apurámos na nossa recolha, apresentam uma função dual, sendo, por um lado, os versos 

que cada ator proferia ao Menino Jesus, e, por outro, o Prólogo introdutório ao Auto, 

sobretudo durante as festividades natalícias.  

Enquanto o padre José Bernardo Calado (apud Vasconcellos 1976: 433) considera 

que “ a Loa é o conjunto de versos que se cantam por ocasião da Festa do Ramo e este é 

uma armação de madeira, imitação de árvore, muito enfeitada e coberta de roscas – bolos 
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O Mistério da Natividade de Jesus, em Belém, é o acontecimento original e marcante do Cristianismo, o 

ponto de partida da contagem da Era Cristã. Em Trás-os-Montes, este acontecimento taumatúrgico ganha 

expressão, sendo os Evangelhos de Mateus e de Lucas os mais narrados, com contornos enternecedores, 

decalcando textos bíblicos, antigos e proféticos. O Nascimento de Jesus e a Maternidade de Maria 

interligam-se, e a Poesia, com sentido de humanidade, de devoção e de elevação mística, prende a 

Encarnação do Filho de Deus à fragilidade da nossa natureza. A poesia popular natalícia, cheia de 

ressonâncias religiosas, na sua simplicidade e ardor da fé, eleva-se em canções, contos, poemas, 

celebrações da Palavra, músicas, em tradições e em dramatizações teatrais. 
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de pão, doces, etc. que se vendem depois da festa” (
101

), o padre Firmino Martins, 

referindo-se ao caso da aldeia de Vilar Seco (Vimioso), manifesta opinião diversa, 

afirmando que “aos versos não lhes chamam Loas (
102

), mas sim versos, sendo as Loas as 

que se cantam no dia de Santo António” (Martins 1928: 33), e que, no concelho de 

Vinhais, a Loa cantada pelo Natal era interpretada por uma só personagem, que se dirigia 

aos Pastores, provavelmente o Anjo; as outras, que também não mencionam personagens, 

são louvores a São Sebastião e a Santo António (ibid.).  

Enquanto composição laudatória, como eram pronunciadas em Trás-os-Montes, 

ou como introdução a um auto de cariz religioso, como ocorria no Algarve, a Loa 

conserva as funções que desempenhou durante séculos, de influência espanhola, e 

recordando os autos de Gomez Manrique, de Juan del Encina, e do próprio Gil Vicente 

(Picchio 1969:35). Mesmo que não haja uma classificação tipológica precisa, em Trás-

os-Montes, a “Loa” apresenta a dupla função referida anteriormente, sendo nosso 

parecer que as “Loas”, dado o carácter específico do ato de transmissão oral, serviram o 

propósito das situações em que se encontravam. Exemplo desta dualidade, encontramo-

lo na comparação que fizemos entre os versos das “Embaixadoras”, recitados em 1863, 

que Leite de Vasconcellos regista (1976: 465) e os do “Anunciador”, no prólogo ao 

Auto da Criação do Mundo em Urrós: 

Versos das Embaixadoras 

em 1863  

           Versos do Anunciador (
103

) 
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Em Trás-os-Montes (Miranda do Douro) informa o Pe. José Bernardo M. Calado, num postal com data de 

29-XII-1911. 
102

 No Algarve, “as Loas eram recitadas por dois pastores, servindo de introdução ao Auto Sacramental e 

entre a primeira e a segunda loa intercalava-se uma quadra a servir-lhe de epílogo: Olha para o meu 

gado/Vê-lo? Vê-lo? Ai vem/ Está todo estramalhado/ Que pastor já não tem”. O Auto Sacramental referido 

por Leite de Vasconcellos (1947:434), representava-se pelo Natal, Ano Novo e pelos Reis, e o último fora 

exibido em 1910. 
103

 O Anunciador era a personagem introdutória do Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo, em 

Urrós e que nas representações levadas a cabo em 1924, 1935 e 1949 na praça da aldeia tinha como função 

apresentar o auto e elaborar um resumo, em versos, do Auto na sua totalidade. Durante a nossa recolha, 

das 60 quadras existentes para o efeito, apenas algumas foram recuperadas. As semelhanças são muito 

significativas com os versos recolhidos do informante José Maria Fernandes e readaptados pelo informante 

Fernando Augusto Alves. O Anunciador, em 1949, foi representado por José Maria Alves. 
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Contigo irei, alma minha 

Ambas em boa companha 

À cidade de Belém 

A ver novidade tamanha. 

 

  

Oh que noite tão ditosa 

Que festa tão celebrada 

Acha-se a igreja aberta 

Antes de ser madrugada. 

 

 [Anunciador] 

 

 Deus criou o céu e a terra 

é uma patente verdade 

o autor do Universo 

é o pai da Humanidade. 

  

Atendei, ó meus ouvintes 

Não fiqueis adormecidos 

Já retumbam os clarins 

Contra nossos inimigos. 

Desperta ó povo e atende  

não fiques adormecido 

já se ouvem os clarins 

contra o poder do inimigo. 

  

Já se avistam as bandeiras 

Vencedoras desta guerra 

Já se publica a vitória 

E o prazer por toda a terra. 

 

  

Já o estandarte real 

Vem contra o Cristianismo 

Destruindo a soberba 

No mais profundo abismo. 

Já o estandarte real 

vem contra o cristianismo  

destruindo o pecado 

do mais profundo abismo. 

  

Desperta, mundo, atende 

O mais certo desengano 

Não se troque a liberdade  

pelo gosto mais profano. 

Do mais profundo abismo 

ou do maior engano 

ninguém troca a liberdade  

pelo gosto mais profano. 

  

 

De uma maneira genérica, os grandes referentes nucleares, a que se reportam 

estas quadras, ou versos soltos, são Cristo e sua mãe Maria, que percorriam, com grande 

devoção, o ideário da crença e fé cristãs, seguindo claramente tanto as fontes canónicas, 

como as da tradição popular, constituindo um imaginário que se propagou em Trás-os-
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Montes. A vida de Cristo, a que se associa inevitavelmente a Virgem Maria, é relatada 

através de episódios sobre o seu Nascimento, a sua infância, e a sua paixão e morte 

como sinal salvífico. As fontes canónicas para o nascimento de Jesus encontram-se no 

Evangelho segundo S. Lucas, (2) 1-20, e, para a Paixão e morte, o Evangelho segundo 

S. João, 2 (20) 11-18. Além destes elementos, outros lances aceites, porém de 

formulação posterior, se juntam ao processo da vida de Cristo, ou da Virgem Maria, 

oriundos de Evangelhos e Actos apócrifos (
104

), e da Legenda Aurea (
105

). Toda esta 

difusão confirma que “al avanzar el siglo XVI y al servicio del fomento de una 

espiritualidad al alcance del Pueblo” (Catalán 1987: 39), a sua irradiação na Península 

Ibérica originou uma curiosa adaptação do vocábulo, tal como aconteceu com os 

romances: 

El conjunto de los romances que circulan – o circularon – en una área de tradición 

proporciona, a los usuarios de esa herencia cultural, un «corpus» de discurso a partir del 

cual es posible hacerse competentes en «la gramática» y el «léxico» del lenguaje 

poético romancístico. La constante co-presencia de los varios architextos del romancero 

en el recuerdo de los cantores es lo que permite la creatividad de la comunidad en el 

curso del proceso continuo de adquisición de «saber» romancístico por parte de nuevos 

depositarios de la tradición, es lo que hace posible la renovación de los textos. De ahí el 

constante recurso, por parte de los cantores de romances, a la contaminación como 

forma de enriquecimiento de los relatos. (Catalán 1989: 46). 

 

Em Trás-os-Montes, onde é riquíssimo o folclore, este surge patente nas 

manifestações de poesia ligadas ao Natal e à Pascoa, nas representações dramáticas, nas 

animadas danças (Tiza 2010: 21-100), nos antiquíssimos costumes e nos velhos 

romances (Galhoz 1988, II: XVII-XXXI) e nos cânticos populares (
106

), como um 
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Cf. William H. González, « El romancero sacro y la literatura apócrifa» inEl Romancero –Tradición y 

pervivencia a fines del siglo XX. Fundación Machado y Universidad de Cádiz, 1989, pp. 371-380. 
105

Cf. Jaques de Voragine, La Légende Dorée, 2. Vols.; Ed. Garnier-Flammarion, Paris, 1967 : La Légende 

Dorée, «La Nativité de N.S. Jésus-Christ». Tome I, pp.70-71; «La Passion du Seigneur», Tome I, pp.260-

261 e 266-267. 
106

 Os cânticos populares são verdadeiros hinos entoados pelo em louvor de Cristo e da Virgem Maria. Em 

Trás-os-Montes, alguns deles estão relacionados com rituais de raízes muito antigas que ainda hoje 

continuam a ser praticados em momentos importantes da religiosidade popular, em várias aldeias, que, 

provavelmente, não se praticam em outras regiões.  
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património comum, perpetuado pela eterna memória popular, em que “cada uno se 

siente dueño de él por herencia, [y] lo repite como suyo.” (Menéndez-Pidal 1953: 45). 
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Capítulo 2 - Teatro do Povo e para o Povo 

 

2.1. Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo 

 

Abordar a tradição do teatro popular na região de Trás-os-Montes faz convergir 

reminiscências de um passado de ritualidades. O cristianismo absorveu os rituais locais até 

então existentes de forma a conter as datas festivas em dois grandes momentos que ainda 

perduram na região, o Natal e Páscoa, conservando representações que definem o Ciclo da 

Natividade e o Ciclo da Paixão. O teatro popular profano, também ligado a épocas como o 

Carnaval, integrou-se nas festividades natalícias, na festa de Santo Estevão - ainda em voga em 

algumas aldeias transmontanas, a 26 de Dezembro, ou a 24, antecedendo a Missa do Galo, ou 

mesmo no seu decurso, continuando a velha tradição.  

Sendo o teatro uma forma de comunicação organizada, apelando racional e 

emocionalmente, tanto ao ator que desempenha o seu papel, como ao espectador que frui o jogo 

cénico, torna-se visível nas representações religiosas do Natal a força anímica da própria 

comunidade. Se a vocação natural do povo para a teatralização do sentimento e da devoção 

nesta época festiva se manifesta nos atos de religiosidade, ela assume uma expressão de 

particular relevo no teatro popular que predominou em algumas aldeias transmontanas, 

conforme demonstraram os testemunhos ouvidos daqueles que direta ou indiretamente 

contactaram com ele. Veiculado pelo género e pelos temas à liturgia cristã, resistiu, através dos 

tempos, um teatro popular constituído por autos religiosos, que acusam, frequentemente, um 

certo pendor para a secularização.  

O Auto da Criação do Mundo ou do Principio do Mundo, em Urrós, também designado 

por Colóquio do Ramo, em outras aldeias transmontanas, é, segundo os atores e espectadores 

intervenientes, uma obra dramática, que se integra no tipo de obras de devoção, que perpetuam, 
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no espírito popular, os mistérios da fé cristã, de uma forma simples. A representação reflete uma 

perspetiva moralizante, espontaneamente identificável e assimilável por toda a comunidade, 

dela extraindo um sentido cristão para a sua vida.  

Através da alegoria teatral, o espírito religioso das gentes simples podia deter-se na 

reflexão dos mitos primordiais cristãos, concorrendo o texto dramático com os objetivos da 

própria Igreja: ensinar, comover e agradar. De um ponto de vista didático, a doutrina religiosa, 

ensinada nas aulas de catequese, ganhava, pela representação do Auto, uma nova expressão de 

assimilação cognitiva e transmissão de testemunho geracional, numa atitude doutrinária de 

difusão de Fé.  

O homem transmontano procurava, através do recurso às mais variadas formas 

ideológicas (rituais, teatro, poesia, danças, cultura em geral), estabelecer, ou mesmo, 

restabelecer, a harmonia e o equilíbrio entre ele próprio e a natureza que o rodeava. O Teatro do 

Natal – 24 de Dezembro - está claramente ligado a um destes rituais primitivos cumprindo uma 

função social precisa e incontornável: harmonizar o homem com a natureza e com Deus:  

[A] investigação das origens do teatro deve ser realizada, sem dúvida, no animismo e na magia 

[…] O homem imita por utilidade, e a primeira imitação é sem dúvida a do animal que tem 

necessariamente de matar. Em redor do fogo, onde a horda se reúne, as sombras facilitam o 

mistério, o movimento das chamas convida o corpo a dançar, enquanto sobre as faces os reflexos 

modelam uma máscara, um homem serve-se então do seu corpo para comunicar com o grupo e 

os seus movimentos criam a primeira linguagem. Este jogo mimético é já teatro; oferecendo-se 

em espetáculo o homem é já um actor. (Moussinac 1952: 7-8) 

 

Julgamos que o Auto da Criação do Mundo ou Ramo, representação teatral popular, 

realizada, em parte, dentro das igrejas transmontanas, e intimamente ligada ao ritual litúrgico, 

como função de “oferta”, é exemplo de uma reminiscência do carácter ritual do teatro. Não só 

porque a prática de uma forma de culto, tal como da representação do Auto, é de si um rito (
107

), 
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 Marie–Madeleine Davy ( 1965: 170-197), refere que “a liturgia, servindo-se dos textos bíblicos, fazendo reviver 

os principais acontecimentos da vida de Cristo, veicula os mistérios acompanhando o ano solar e o ritmo das 

estações. Dirige-se não só à alma como aos sentidos: diz respeito aos olhos e ao ouvido. Assim a liturgia não é só 
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mas ainda porque a origem deste género de representação perde-se num indefinido, havendo 

ligações muito particulares aos “mistérios medievais” (
108

). Com o decorrer do tempo, o teatro 

litúrgico popular ganha como espetáculo, afastando-se do sentido e ambiente religiosos. Surgem 

os elementos burlescos, mistura-se sagrado e profano, e logo a instituição eclesiástica procurou 

proteger-se (
109

), proibindo qualquer tipo de manifestação popular (
110

).  

                                                                                                                                                                                                        
palavra, ela é ação mas ação sagrada, não só em razão da sua origem como do seu fim. Ligada à existência 

humana, ela tem em conta os sentimentos dos homens, a sua maneira de viver segundo as épocas e os climas.” 

[tradução nossa] 
108

 Vários são os elementos que nos permitem tecer fundamentações sobre a possível continuidade de 

reminiscências do teatro medieval. No caso concreto, a figura de Nossa Senhora, na Jornada do Novo 

Testamento, sempre foi representada por um homem. Em 1949, última representação do Auto da Criação do 

Mundo em Urrós, o papel ficou a cargo de José Francisco Curralo. Parece-nos que esta situação dependia do 

código moral de cada região. Durante a nossa investigação nas aldeias em estudo não tivemos conhecimento de 

tal prática. Alguns atores da época referem o caso como sendo proibido. Recordemos que algumas constituições 

Sinodais nos dão conta da proibição da mulher em cena. Ao contrário, em outras aldeias onde se representou o 

Ramo, o escrutínio para o desempenho do papel de Nossa Senhora era muito rigoroso. A mulher interpreta o 

papel “sacralizado” da Virgem e, por isso mesmo, porque não se tratar de uma personagem de teatro, mas de um 

símbolo, a rapariga que o fazia deveria ser tão imaculada quanto a Virgem. A rapariga tinha de pertencer a boas 

famílias, ser pura e nada constar sobre ela. Situação semelhante ocorre com o homem que interpreta, na Paixão, a 

figura de Cristo; deverá haver uma coincidência de modos íntegros de vida para se ser digno de representar o 

Senhor. Outros casos da mesma prática surgem na região do Minho, na aldeia das Neves, em que o papel de 

Floripes era representado por um homem. Nas ilhas de São Tomé e Príncipe onde o Auto de Floripes é 

representado com o nome de Auto de S. Lourenço, exigem que Floripes seja uma mulher virgem. 
109

 As conhecidas Constituições Sinodais de 1477, decretadas pelo arcebispo bracarense D. Luís Pires, por ocasião 

do Sínodo celebrado na catedral do Porto, ao referirem a festa e noite de Natal ordenam também que se “non 

cantem chanceletas nem outras cantigas alguuas. Nem façam jogos no coro da igreja, salvo se for alguua boa e 

devota Representação assy como he a do presepio ou dos Reis maagoos, ou doutras semelhantes a elas. As quaes 

façam com toda a honestidade e devoção e sem Riiso nem outra torvaçom. E toda ou outro ofício divino se faça 

com toda a solemnidade e prazer espiritual. E se as liçcoes das matinas forem grandes e algum clérigo cantado a 

liçom canssar bem põem os outros clérigos cantar alguua prosa a qual assy no soom como nas palavras toda seja 

honesta e comprida de muita santidade porque nom há razom que naquella noute sancta em que o Filho de Deos 

Nosso Senhor Jesu Christo corporalmente nasceo do ventre da gloriosa Virgem Santa Maria Nossa Senhora por 

salvaçom e redempçom de todos nos a bocas e corações dos Christianos e principalmente dos clérigos falem nem 

cantem senom cousa de serviço e louvor de Deos. E qualquer que o contrario fazer desto, se for clérigo ou 

religioso, mandamos que seja preso e que não seja solto sem nosso mandado. E se for leigo pague dozentos reais 

para redempçom dos captivos.” (apud Freches 1964: 17) 
110

 Segundo o Pe. Francisco Manuel Alves, em relação aos festejos regionalistas de carácter etnográfico a Pastoral 

do Bispo de Miranda, em 4 de novembro de 1687, revela a seguinte informação: “Também nos veio a notícia que 

em alguns lugares deste nosso bispado se tem introduzido muitos abusos perniciosos, a saber: pelos dias das 

oitavas do nascimento do Senhor se fazem um modo de festas a que chamam pandorcas, fazendo danças e 

festejos por muitos dias com muitas ofensas a Deus, comendo e bebendo demasiadamente, descompondo muitas 

pessoas, de que resultam graves pendencias e outros pecados originados de galhofas entre mancebos e moças. E 

por isso proíbe tais festejos”. O seu sucessor, D. Frei João da Cruz, proibiu, em 1755, as pandorcas que de noite se 

costumavam fazer e outrossim os fiadouros públicos que se fazem de noite nas ruas como nas casas, por serem 

ajuntamentos de homens e mulheres, bem como as chamadas festas de Santo Estevão (26 de Dezembro, por se 

comporem de pandorcas, danças, algazarras e tumultos, ocasionados pela eleição de um rei e pendências, pelos 

excessos de comes e bebes que nos dia se fazem. “Na Pastoral de 20 de Dezembro de 1890 proibiu o bispo de 

Bragança, D. José Alves Mariz, as pastoradas ou ramos do Natal, os autos da Paixão e morte do Redentor na 

Semana Santa e vendo que o costume continuava, na de 16 de Dezembro de 1895 cominou pena de interdição às 

igrejas onde tais pastoradas e autos se representassem e de suspensão ipso facto aos párocos que as consentissem. 

Esta condenação foi o golpe de misericórdia dado em tais festejos”(Alves 1984, IX: 292-300). 



  

 110 

Se, a 30 de Dezembro de 1689, D. António de Santa Maria determinou que, por respeito 

aos lugares sagrados e às ordens do Núncio e do Papa, os cónegos do cabido proibissem que nas 

igrejas fossem recitadas “comédias ou outras representações, ainda que sejam de coisas 

espirituais, e que se não coma ou beba nelas ou lugares a elas juntos (Alves 1948: 151), muito 

posteriormente continua a verificar-se uma situação idêntica, quando o Bispo Galvão Freire, na 

sua Pastoral de 30 de Setembro de 1817, lamenta que, por ignorância, o clero da cidade andasse 

“sem hábitos, pelos botequins, assembleias e teatros, [e] o da aldeia, de sacho, gadanho e 

espingarda em punho, pastoreando os gados”, sem que “estes trabalhos lhes minorassem os 

vícios” (Alves 1984, II: 183) 

Em Trás-os-Montes, as representações ligadas ao Nascimento e Morte de Cristo, apesar 

das severas proibições a que foram sujeitas, nunca deixaram de ser representadas, sendo 

deslocadas do interior da Igreja (
111

) para o seu adro, ou para a praça da aldeia, aí permanecendo 

no espírito popular. 

A definição do termo actum que identificava este género de representações no séc. XVI, 

aplicava-se já a peças de teatro de gosto tradicional, escritas em verso de redondilha maior. Se o 

assunto era de carácter religioso, o auto era herdeiro dos dramas litúrgicos, se o assunto não 

fosse sagrado e se destinava a divertir, pela sátira de costumes, então tratava-se de um auto 

profano ou comédia. De referir também que a terminologia de «auto» divergia de «acto», no 

séc. XVI, e o seu significado de ação era também importante (
112

). 

Uma outra designação para Auto ou Ramo é o termo Colóquio. Do término colloquium 

do latim fazem parte dois elementos: cum+ loquor, o que significado “falar com”, daí o 

significado de conversa com… etc. Julgamos que, com o passar do tempo, e em relação ao 
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 Refira-se que, antes da Constituição Sinodal, decretada em 1477 pelo bispo do Porto, « il y avait donc au moins 

trois sortes de divertissements possibles durant les veillées de Noël, avant cette prohibition: 1) des chansonnettes 

ou des chansons; 2) des jeux dans le chœur de la nef de l’église; 3) des tableaux vivants: on représentait la 

Nativité e L’adoration de Mages» (Freches 1964: 17). 
112

 De referir a passagem de João de Barros quando chama «auto» à partida das naus de Vasco da Gama em 

demanda da Índia. 
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presente estudo, o termo generalizou-se advindo, por si só, das representações profanas muito 

em voga na região e que por assimilação o povo, tendo em conta alguns episódios como a 

Comédia de Pastores, Diabo e Inveja ou outros dramatículos com a mesma função existente na 

peça, acabasse por generalizar-se o termo de Comédia.  

 O Auto da Criação do Mundo ou do Ramo, que agora recolhemos em Urrós, 

representativo do ritual transmontano de oferta ao Menino Deus, surge também, em versões 

similares, com grande expressão em outras aldeias da região. Esta versão de Urrós apresenta um 

paralelismo doutrinário de conteúdo, entre uma primeira “parte”, sobre a Criação do Mundo e 

do Género Humano, seguindo o relato Bíblico do Antigo Testamento, e uma segunda parte, 

sobre o nascimento de Cristo, segundo o Novo Testamento. Desde Adão, o primeiro homem, 

sobre cujos ombros pesa o pecado da desobediência, até Cristo, ab initio anunciado, filho de 

Deus feito Homem, que, pela aceitação do martírio, redimiu a Humanidade do pecado original. 

Se a antiga mensagem veiculava a ideia de que a salvação se obtinha por via do sofrimento 

individual, a nova mensagem funda-se no amor ao próximo, na entrega de Cristo, a vítima 

sacrificial, como redenção do pecado e recuperação do Paraíso perdido.  

 

2.1.1. Parte I – Do Antigo Testamento 

 

2.1.1.1. Episódio 1 – A Criação do Mundo (Génesis 1: 1-21; 2: 1-25; 3: 1-24) 

 

Neste episódio, qual rapsodo, um Anjo (
113

) narra a criação do Universo, segundo o 

Livro do Génesis, como prólogo ao aparecimento de Adão e Eva em cena, invocando a 
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 Em Hebreu, os anjos são designados por malakl, que, tal como o grego angeloi, significa mensageiro, 

encontrando-se a referência mais antiga no Antigo Testamento. Na arte cristã, aparecem em 312 d.C., 

introduzidos pelo imperador Constantino, após a sua conversão. O concílio de Niceia, em 325, estabeleceu a 

crença nos anjos como dogma da Igreja, ainda que, em 343, tenha sido determinado que reverenciá-los seria 

idolatria e que os anjos hebreus eram demoníacos. O 7º Sínodo Ecuménico, em 787, definiu o dogma apenas em 

relação aos arcanjos Miguel, Uriel, Gabriel e Rafael. São Tomás de Aquino considerava os anjos como corpos e 

essências formadas de luz astral, podendo assumir formas físicas na comunicação com os seres humanos. 
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Santíssima Trindade. Sublinha a criação do primeiro par humano à imagem de Deus e colocado 

no Paraíso, felicidade todavia condicionada por uma proibição de terríveis consequências. Sob o 

efeito de “um sono misterioso” a que o Senhor o sujeitara, Adão é doutrinado no rigoroso 

preceito de obediência à vontade divina e de cautela à curiosidade, à soberba e à cobiça. A voz 

do Anjo (
114

) ecoa a compreensão de Deus, enquanto consciência primordial do Ser Humano. 

Neste passo, pressupõe-se que o público presente à função, tal como Adão, estivesse tomando 

consciência da matéria que forma a natureza humana, da sua relação com o Divino e do que isso 

implica em termos de comportamento. Chama-se a atenção para a necessidade de aprender 

“com cuidado”, de forma sistematizada, evitando a arrogância intelectual, sob pena de sofrer o 

mesmo que «os anjos/ que no céu foram criados/ por quererem elevar-se/ a baixo foram 

lançados» (
115

). Adão reconhece que a memória de que foi dotado lhe serve como elo de ligação 

ao Criador, para que nunca sejam esquecidas as verdades essenciais, «os três atos/ que formam 

nossa exatidade/ notícia saber e amar/ memória entendimento e vontade».  

No diálogo entre Adão e Eva, que se segue, são debatidos os preceitos que deverão 

presidir à vivência harmónica de um casal, numa reciprocidade de união, ainda que o estatuto de 

Eva seja inferior ao de Adão:  

Um recíproco amor  

mandou que houvesse entre nós 

e que tu obedecesses 

à minha primeira voz. (LVII) (
116

). 

 

                                                                                                                                                                                                        
Segundo a tradição, os anjos apresentam uma hierarquia: Serafins, personificando a caridade divina; Querubins, 

refletindo a sabedoria divina; Tronos, proclamando a grandeza divina; Dominações, governando de forma geral 

o universo; Potências, protegendo as leis do mundo físico e moral; Virtudes, promovendo prodígios; 

Principados, responsáveis por estados e países; Arcanjos, responsáveis pela transmissão de mensagens 

importantes, e Anjos, que cuidam da segurança dos indivíduos. Cada hierarquia é regida por um Anjo Príncipe e 

tem correspondência numa letra do alfabeto hebraico. 
114

 Neste passo, tratar-se-á do Arcanjo Uriel, a «Luz de Deus», aquele que traz à humanidade o conhecimento e a 

compreensão do Divino, mas também aquele que estará presente no momento da expulsão do Paraíso. 
115

 Segundo a tradição, anjos houve que sentiram o orgulho de querer ser como o Criador e contra Ele se rebelaram, 

sendo, por isso desterrados do seu mundo espiritual e condenados a ficar presos ao mundo inferior. Os anjos 

demoníacos representam, portanto, as pulsões instintivas, por oposição aos anjos divinos, que simbolizam as 

manifestações da racionalidade. Assim se explica a coabitação de seres diabólicos no plano dos humanos, 

confundindo e dividindo-os, numa eterna vingança contra o Criador. 
116

Vide Vol. II da Edição Crítica, Estrofe LVII. 
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A subalternidade de Eva é justificada, quer pelo seu diferente modo de criação, a partir 

da costela de Adão, quer por uma necessidade de harmonia sentimental, remetendo-a, enquanto 

mulher, para a sua função de mãe, na dependência do marido, a quem deve obediência, ainda 

que o amor matrimonial deva refletir o mesmo sentimento que presidiu à criação divina. Esta 

situação provoca em Eva um vivo protesto, batendo com os pés no tabuado (
117

). Neste passo, 

Adão assume-se como transmissor do conhecimento, função anteriormente exercida pelo Anjo. 

Ainda que admitindo a competência de Adão, Eva não deixa de lhe pedir um sinal físico que 

prove a autoridade invocada, deixando transparecer uma situação de não-aceitação de um 

estatuto de inferioridade: 

Este é um sinal certo  

de ter mais entendimento 

pois assim o devo mostrar 

em todo o lugar e tempo. (LXV) 

 

Eva não lhe confere, todavia, fundamento absoluto (
118

); se as barbas se apresentam 

como sinónimo de envelhecimento, não serão forçosamente sinónimo de competência, 

maturidade e entendimento, conforme refere, sublinhando que o mais acertado será o que vier 

do entendimento e for bem pensado. Este pragmatismo discursivo conduz Adão a uma 

justificação de dever conformista, «de ser sempre assim/ fazendo a Deus a vontade», e fá-lo 

expressar o seu temor de que a atitude insubmissa de Eva possa vir a ser causadora de alguma 

confusão. 

Possuidora de uma lógica dedutiva, a curiosidade de Eva leva-a a querer contemplar a 

árvore da ciência. A observação da serpente, enroscada no tronco, desperta-lhe a consciência, 

mas aquela tranquiliza-a de que a temível desgraça anunciada não poderá advir de um simples 

gesto. Perdido o temor inicial, Eva aceita provar o fruto proibido por desejo de se tornar 
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Vd. notas 255 a 260, da Edição Critica (Vol. II). 
118

 Em outras versões do mesmo texto, cria-se por conta e risco uma Eva refilona e reivindicativa. Vide notas 302, 

303 e 304, da Edição Crítica. 
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«semelhante aos Deuses/ igual no seu saber». Eis o pecado do orgulho, porém Eva reconhece 

que perdeu a inocência. Enquanto a figura da Serpente retira o «manto de graça» que cobre Eva, 

o seu pranto dolorido exprime a sua desgraça:  

Oh! Que desgraçada estou 

sem a justiça original  

eu só sabia do bem  

e agora já sei do mal. (XCVI) 

 

A partir deste momento, temos consciência de que o destino de Adão ficou traçado pela 

mão de Eva. Manipulando e dissimulando – comportamentos que correspondem à visão 

tradicional da condição feminina -, Eva convencerá Adão a «provar» do novo conhecimento. 

Porém, nenhum argumento lhes valerá para evitar a sua expulsão do Paraíso, e o consequente 

castigo divino traduzir-se-á na entrega de uma enxada a Adão e de uma roca a Eva, símbolos 

dos trabalhos quotidianos a que se encontram obrigados doravante. 

O longo pranto de Adão exprime o seu desespero e o seu inconformismo na aceitação da 

culpa, a qual deverá ser assumida e, pelo apelo à Divina Misericórdia, ao arrependimento «com 

pesar e contrição» (CLXII/v2), «terá completo perdão» (CLXII/v3). Daí que Adão conclua, 

extraindo uma moral esperançosa: 

Consola-te no desterro 

não vivamos descontentes 

feliz destino teremos 

sendo a Deus obedientes (CCXXVII) 

 

Só desterrados seremos  

nesta vida trabalhosa 

ainda o Senhor quer que sejamos  

felizes na eterna glória. (CCXXVIII). 

 

A tentação, a queda e o arrependimento de Adão, momentos bem relevantes e 

intencionalmente exemplares; os apelos do Anjo salientam os perigos da soberba e da ambição; 
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as apóstrofes que se recolha à misericórdia de Deus: todos eles são elementos que fundamentam 

a moralidade subjacente neste ato.  

 

2.1.1.2. Episódio 2 – Abel, Seth e Caim (Génesis 4: 1-26) 

 

Após a expulsão do Paraíso, verifica-se uma transposição da ação para o plano terreno, 

tendo como protagonistas os descendentes do primeiro casal. Um anacronismo inicial faz de 

Seth contemporâneo de Caim e Abel, quando a Bíblia diz que Deus o concedeu a seus pais para 

substituir Abel. Este segundo episódio da primeira parte relata novo passo do Antigo 

Testamento, e principia com uma «prática» entre Abel, Seth e Caim sobre o valor das oferendas 

a Deus. Seth é piedoso, temente a Deus, e o doutrinador da família. Lembra aos irmãos as 

consequências do pecado de Adão e Eva. É pragmático e as suas falas, bem como as de Abel, 

revelam grande domínio dos livros sapienciais da Bíblia. Estes filhos de Adão, divididos entre 

agricultores e pastores, refletem uma organização social facilmente identificável por quem 

estava assistindo à função teatral, e expõem conceitos de relacionamento interpessoal. 

Do «Paraíso» para o «Mundo», a ação narrativa alarga-se da esfera familiar para a esfera 

social, equacionando o problema da desarmonia existente nas relações interpessoais. Se Abel 

representa um lado solar, apolíneo, racional, Caim representa a sua antítese, o lado telúrico, 

dionisíaco, emocional. Através do seu diálogo, o público é levado a compreender as razões que 

podem conduzir à desagregação social, patentes no exacerbamento dos defeitos individuais de 

Caim, que se mostra orgulhoso e prepotente, cioso dos seus direitos de primogenitura: 

Deveis-me muito respeito  

cada qual de vós, irmãos 

se algum me insultar  

hei-de pôr-lhe bem as mãos. (CCXLIX) 
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Repare-se na expressividade onomatopeica do termo rezingar (v3), de forte sonoridade 

que surge em outras versões em substituição da palavra insultar, a sugerir um tom de voz mais 

alto e a expressar a imagem de quem discute (
119

). Abel é humilde, mas digno, com a autoridade 

da razão que nada teme: 

Pois, manda-nos tu bem  

sempre te obedecerei  

em tudo o que for de razão 

e conforme manda a lei. (CCLIII) 

 

Neste passo, a Seth cabe um papel de juiz, uma posição de equilíbrio, introduzindo a 

doutrina do bem-fazer, da entrega genuína espontânea, através da qual se demonstra o 

arrependimento e se consegue a remissão do pecado original. Seth procura convencer Caim da 

inutilidade da arrogância em ser «morgado soberano» - o direito de primogenitura -, e a 

demonstrar arrependimento nas suas ações, tal como seus pais o haviam manifestado, 

alcançando o perdão. Exorta-o a não esquecer o destino trágico da raça humana, que o Anjo 

anunciara anteriormente a Adão e Eva. 

A argumentação de Seth encontra oposição na do Diabo, cuja elocução evoca a utilizada 

no momento da tentação de Eva no Paraíso. Caim é exortado a tratar os seus semelhantes 

«como escravos», e a confundir a noção de respeito, chave para a tranquilidade e harmonia 

social, com um poder absoluto assente num direito de emanação divina: 

Diabo 

Se algum se recusar  

ao teu respeito devido 

trata logo de matá-lo 

como vil e atrevido. (CCLXXIII) 

 

Caim 

Andem-me debaixo dos pés 

reconheçam senhorio  

se algum me rezingar 

matá-lo-ei com muito brio. (CCLXXIX) 

                                                                 
119

 O sinónimo de rezingar é ralhar, termo popular utilizado na região. 
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Para agudizar a tensão entre os irmãos, o Diabo exerce uma influência incontornável 

quando aborda Caim:  

Diabo 

Bem seria que ele comesse  

o trigo limpo da joeira  

e depois comesses tu  

a lerica e a mosqueira. (CCLXIX) 

 

 “Lerica” e “mosqueira” são termos populares que designam ervas parasitas do trigo, 

sendo também possível ainda ouvir na região a palavra joio. 

Obstinado no ódio e cego pelo despeito de ter sido preterido por Abel no coração de 

Deus, Caim mata o irmão. Seguem-se as recriminações de Seth, acusando Caim de presunçoso, 

perverso, e exaltando, por antítese, a humildade e a inocência de Abel. O Diabo, após ter 

conseguido manipular Caim, elabora uma estratégia para fazer também perder a descendência 

dos filhos de Abel, mas não consegue: 

Agora, vamos cuidar  

em armar um aranzel 

que casem os de Caim 

com os de Set e Abel. (CCCLIII) 

 

E são uns santinhos 

mas, juntos uns com outros 

e nós metidos com eles 

tais serão uns como outros. (CCCLIV) 

 

A tragédia de Caim assume um aspeto exemplar, reflete a condição humana sujeita ao 

erro, cuja cegueira obstinada leva à perdição final. O fratricídio condena-o à errância 

permanente. Se Adão fora condenado ao desterro do Paraíso, Caim estará condenado à eterna 

intranquilidade. Abandonado por todos, refugia-se nos montes onde estará sujeito a maldições e 

ao remorso, que lhe faz ver inimigos, até em seres inanimados: 
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Ó miserável de mim 

já me cai a maldição  

pois clama o Céu, justiça 

contra o sangue de meu irmão. (CCCLVI) 

 

Já me tremem pés e mãos  

já me treme o corpo todo  

qualquer vulto que vejo  

me parece urso ou lobo. (CCCLX) 

 

Em nenhum caso, a morte física se assume como punição legítima para o crime. A 

moral que se extrai deste passo leva-nos a compreender que a desigualdade equivale a 

desarmonia, e que apenas pela contrição se atingirá a redenção e a reposição da ordem. O pranto 

de Caim possui efeito catártico, levando o espectador a compreender que o arrependimento 

passa pela tomada de consciência do próprio erro e da sua confissão. Segundo a doutrina, é o 

modo de alcançar a absolvição. 

Com o mesmo sentido com que as Erínias gregas perseguiam aqueles que derramavam o 

sangue do seu sangue, também Caim será perseguido pelo remorso. Abandonado, vagueará por 

montes e vales, sem destino aparente, até que, num breve momento de pretenso descanso, 

Lameque, «caçador afamado» e seu descendente, confundindo o seu aspeto miserável com o de 

uma fera, alveja Caim. Esta passagem surge como um anacronismo, dado que Lameque 

pertence à sétima geração de Caim. 

Caim é transportado ao Inferno pelo Diabo, que, em breve epílogo, extrai a moral deste 

episódio. O debate termina com uma “leal” advertência por parte de quem menos se espera, 

apelando ao senso comum dos ditados “quem te avisa teu amigo é” ou “o diabo não é tão mau 

como o pintam”: 

Diabo 

O Inferno é uma casa  

de portas tão decantadas  

abertas para entrar  

e para sair fechadas. (CCCXCII) 
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Vamos ambos para lá  

dizendo aos pecadores 

se nos quiserem seguir 

me fazem grandes favores. (CCCXCIII) 

 

Reparem bem pecadores  

olhem que isto é assim  

se me querem escapar  

nunca se fiem em mim. (CCCXCIV) 

 

Este episódio perspetiva conceitos particulares à região transmontana. A divisão entre 

agricultores, pastores e caçadores, com que se definem os descendentes de Adão, patenteia um 

tipo de organização comunitária e de modus vivendi local. A reflexão sobre a qualidade das 

oferendas de Caim e Abel parece refletir o modo como o «filigrês» deveria contribuir para a 

igreja através da côngrua (
120

), tornando claramente identificáveis ao espectador os fundamentos 

doutrinários. 

Neste ponto, ganha particular interesse a utilização de alguns termos populares, como 

“lerica”, “mosqueiras”, ou “rabeiras”,formas depreciativas para definir as mesquinhas ofertas de 

Caim, mas também do termo popular injurioso “safuril” (CCLXXXVII/ v1), possivelmente uma 

deturpação de “cafrael”, significando “bárbaro”, que remetem para versões arcaizantes da 

linguagem popular, mais conservadora de formas residuais do passado. 

 

2.1.2. Parte II – Do Novo Testamento 

 

Esta Jornada remete-nos essencialmente para o Evangelho de S. Lucas, dramatizando o 

Mistério da Encarnação, através dos três primeiros Mistérios do Rosário - Anunciação, 
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 Na Igreja de Urrós, ainda hoje existe um compartimento anexo à sacristia onde se encontra uma arca em cimento 

(o celeiro) para depósito do trigo destinado ao pároco. 
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Visitação e Nascimento de Jesus (
121

) -, a que se seguem o Colóquio dos Pastores e a Visitação 

dos Magos (ou Epifania). As referências feitas sobre a perturbação sentida por S. José a respeito 

da explicação divina da gravidez de Maria pertencem ao Evangelho de S. Mateus. 

 

2.1.2.1. Episódio 1 – Casamento de Maria e Anunciação do Anjo (Lucas 1: 30-38) 

 

Antecedendo o episódio da Anunciação, este diálogo entre Simeão, Sacerdote 

«administrador do templo», e Maria de Nazaré, em que aquele invoca o Deus de Israel, pedindo 

que mostre a Sua Vontade a respeito de Maria, filha unigénita de Ana e Joaquim, descendente 

da casa de David, e estudante no Templo (
122

), trata de um passo da vida da Virgem, segundo a 

tradição cristã primitiva, pertencente aos Evangelhos Apócrifos, que não se encontra 

referenciado nos Evangelhos Canónicos (
123

).  

Quando atinge a idade de casar, Simeão, julgando interpretar os planos divinos, sugere 

que Maria escolha um dos varões da família de David, indo contra a sua vontade expressa de 

fazer «ao Altíssimo voto de castidade» (DCLXXXVII/3 e 4). Ainda que a vontade de Deus seja 

indiscutível, Maria obedece a Simeão, não sem antes invocar a clemência de Deus:  

Eu vos dei palavra de pureza  

em servir-vos, porém, vosso ministro,  

meu intento faz dar. (DCCIV) 
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 Reza a tradição que, em 1208, S. Domingos teve uma visão, em que a própria Virgem Maria lhe revelava o 

Rosário como forma de conquistar as almas dos mortais. O Papa Pio V instituiu a festa do Rosário, a 7 de 

Outubro, como forma de celebrar a vitória dos cristãos na Batalha de Lepanto (1571), atribuída à intervenção da 

Virgem Maria. São quatro os Mistérios do Rosário - Gozosos, Luminosos, Dolorosos e Gloriosos -, 

correspondendo a passagens do novo Testamento, agrupadas segundo sentido místico, e rezados em determinados 

dias da semana. Os Mistérios Gozosos rezam-se às segundas-feiras e aos sábados, e correspondem aos passos 

referentes ao Mistério da Encarnação: Anunciação, Visitação a Isabel, Nascimento de Jesus, Apresentação no 

Templo e Jesus Menino e os Doutores no Templo; os Luminosos rezam-se à 5ª-feira, e correspondem ao Mistério 

da Transfiguração de Cristo; os Dolorosos rezam-se às terças e sextas-feiras, correspondendo ao Mistério da 

Paixão; os Gloriosos rezam-se às quartas-feiras e domingos, e correspondem ao Mistério da Ressurreição, a que 

se associa o Pentecostes e a Assunção e Coroação da Virgem como Rainha do Céu e da Terra.  
122

 Segundo a tradição, Maria nasceu quando sua mãe tinha 40 anos, devido a intervenção divina. Santa Ana, cujo 

culto se celebra a 26 de Julho, teria feito a promessa, se tal acontecesse, de dedicar a criança ao Altíssimo. Daí 

que, aos três anos, Maria tenha sido entregue aos sacerdotes do Templo para serviço de Deus. O devocionário de 

Santa Ana representa-a associada a Maria em jovem, frequentemente ensinando-a a ler. 
123

Vd. nota 121, desta dissertação, sobre os Mistérios da Virgem.  
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Neste passo, indicam-se as normas que devem reger o casamento: à mulher não compete 

a escolha do marido, mas aceitá-la na confiança da sabedoria patriarcal. Simeão invocará a Lei 

de Deus (Lei de Moisés) como justificação da autoridade sobre a vontade da jovem Maria, que 

a invocará, também, para fundamentar a sua vontade de professar a castidade, de acordo com o 

primeiro mandamento do decálogo: «amarás a Deus sobre todas as coisas»: 

Pelo amor do mesmo Senhor 

que adoro e venero  

a quem tomo por esposo  

outro esposo não quero. (DCXCI). 

 

Instalado o conflito sobre a interpretação da doutrina, Maria invoca a divina inspiração, 

que se manifesta pela voz do Anjo (
124

), aconselhando acatamento: 

Obedece, ó Maria 

ao que Deus determina. (DCCV) 

 

O supremo desígnio manifestar-se-á no passo seguinte, quando se apresentam «os três 

Barões», os três pretendentes a esposo de Maria, que recebem uma vara seca, que um milagre 

fará florescer em açucenas, o que acontece na vara transportada por José. Este fica atónito, 

descrente, não só por ser pobre, como, sobretudo, por ser velho, em comparação com os outros 

dois pretendentes. Neste momento, tornar-se-ia claro para o espectador a explicação da natureza 

do amor conjugal; de carácter espiritual, nem a juventude, nem a riqueza material se apresentam 

como fatores importantes quando se considera a maturidade, em que a figura do marido se 

assume como substituto da figura de pai. 

                                                                 
124

 Neste episódio, as revelações são feitas pelo Arcanjo Gabriel, o anjo da esperança, tradicionalmente identificado 

como o mensageiro da Palavra de Deus e venerado por judeus e muçulmanos (Djibril). Costuma ser representado 

com um lírio na mão, significando pureza e verdade, mas também com um tinteiro e uma pena, simbolizando a 

sua função de comunicador celestial, ou transportando um cálice dourado na mão, numa forte alusão ao Graal. 

Este elemento encontra-se também relacionado ao culto ancestral da Virgem, simbolizada como o vaso precioso 

que transporta o divino fruto.  
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Alegra-se José na aceitação de Maria, a quem faz votos de lealdade e amor, não se 

atrevendo esta, por sua vez, a revelar o seu voto de castidade, colocando o futuro esposo em 

situação equívoca, a necessitar de recurso à inspiração divina, que se manifesta, mais uma vez, 

pela mensagem pacificadora do Anjo:  

Recebe esta esposa 

não temas, ó José 

pois, o ser tua esposa  

do grande Deus é. (DCCXLIV) 

 

A profecia de que a maternidade do Messias estaria destinada a uma donzela da casa de 

David, e a revelação do Anjo tranquilizam-no. Também ele se encontra em situação semelhante, 

por idêntico voto de castidade. 

No casamento de Maria, “o vaso mais precioso”(DCCLI/v3), com José, o sacerdote 

celebra os preceitos do casamento, em que a mulher «há-de obedecer» ao marido, dentro e fora 

de casa, o «Templo», ilustrando «seus sentidos» para que se cumpram os «verdadeiros 

desígnios» do Senhor: «crescer e multiplicar». Após o casamento, aparta-se o casal, cada qual 

para seu retiro: José a dormir e Maria a meditar. 

Educada no Templo, Maria dedica-se ao estudo dos Livros Sagrados. Isaías (7: 14) e as 

suas profecias exercem fascínio, pelo que comportam da revelação da vinda do Messias, que 

nascerá de «uma Virgem Maria» (DCCLXI), cuja descrição em tudo se lhe assemelha, mas que 

em nada lhe pode corresponder, pela impossibilidade a que o seu voto a obriga. No seu êxtase 

contemplativo, Maria insta a Deus que lhe permita conhecer “tal donzela” (DCCLXI), a mãe 

daquele «que dará ao Mundo Luz e Glória». Manifesta-se, de novo, o Anjo, e Maria, «turvada», 

escuta a explicação do seu casamento místico com o Altíssimo, a quem se submete: 

Vendo que no ventre está  

a Santíssima Trindade 

fazei, Senhor que ambos juntos  

façamos a Vossa vontade. (DCCLXXXIII) 
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A par de um lirismo religioso apurado, que polariza a beleza do texto, em particular 

neste ato, as figuras do Anjo, Maria e José apontam um caminho de salvação. O Anjo, o Velho 

Simeão, José , mais tarde, os Pastores louvam Maria - a “rica e ilustre jóia”, a “linda estrela”, a 

“gratia plena dominun”, a “santa e bendita”, a “pura e casta menina”, ”de Deus muros e 

tempo”, “aquela que faz florescer montes” -, imagens de sugestão bíblica e clássica, para além 

dos epítetos delicados e afetivos - “flor”, “açucena”, “rosa”, “estrela-do-mar”. 

 

2.1.2.2. Episódio 2 – Visitação de Maria a sua prima Isabel (Lucas 1: 39-56; 

Mateus 1: 18-25) 

 

A visita de Maria a sua prima Isabel é pressentida por esta e pelos pastores, que se 

apercebem confusamente de que uma maravilha vai acontecer. Também Isabel, por vontade 

divina, se encontra esperando um filho, apesar de ter passado a idade fértil. Este passo do Auto 

da Criação do Mundo revela uma festividade esfusiante: 

Bato 

Isto são coisas do Céu  

que ao mundo querem baixar  

meu coração adivinha  

e só me dá para saltar. (DCCLXXXVI) 

 

A própria natureza se transfigura à aproximação de Maria. Vários momentos de cantos 

profanos celebram a maternidade de ambas como «uma grande maravilha» (DCCXCVIII): 

As árvores lançam flores  

as aves cantam suaves 

que mostram uma nova 

Primavera na verdade. (DCCXCIX). 

 

Há um cortejo de estrelas e música no ar. Isabel, conhecedora do Mistério da 

Encarnação do Verbo, saúda o Menino. Nas versões E e N surge a seguinte quadra: 
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Maria tu que me dises 

Doque vais dár á luz 

Bemdito é o fruto 

do teu ventre Jesus (Nota nº 3622). 

 

Bato, por sua vez, também o faz, referindo-o nas versões F e N:  

Bendito seja o fruto 

do teu bentre, Jesus 

donde serão tantas glórias 

que eu escuto e não bejo? 

Alegram-se-me as memórias 

balha-me Deus, que festejo. (Nota nº3475) 

 

O regozijo sentido por tão divina paternidade escapará, por certo, a quem não tenha sido 

iniciado no mistério, tal como José, que se encontra «suspenso, confuso, aflito, pasmado», sem 

saber como agir. O seu longo pranto revela a angústia do homem dividido entre o dever de 

confiar na esposa e a dúvida da sua fidelidade, entre a acusação pública de adultério e a 

aceitação de uma paternidade que o ofende. Sem solução aparente, não resta senão confiar na 

inspiração divina, como socorro para as aflições que sente. Tal como ocorrido com Adão, de 

novo o sonho funcionará como espaço de ensinamento, como fonte transcendental de revelação 

dos desígnios de Deus, em que o Anjo, tranquilizando José, lhe explica o casamento místico de 

sua esposa, de acordo com as profecias. José roga a Maria o perdão para as suas infundadas 

suspeitas, o «horroroso tormento» em que vivia, por desconhecimento dos «mistérios divinos». 

O episódio da Visitação a Santa Isabel constitui um momento dramático de harmonia, 

ternura e beleza humana e religiosa, em que o espectador é levado a fruir de uma realidade 

plena de graça e de fé em Deus, e em que o seu autor entreteceu habilmente o relato dos 

evangelhos de Lucas e de Mateus. De notar, todavia, um aspeto significativo sobre o modo 

como a figura do Anjo se manifesta; Maria contempla a sua materialização e José pressente-o 

durante o sonho. A perceção sensorial do transcendente regista modos diferentes consoante o 

género. 
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2.1.2.3. Episódio 3 – Nascimento de Jesus (Lucas 2: 1-11) 

 

O enredo principia pela partida de José e Maria para Belém, obrigados a cumprir o dever 

de recenseamento a que se encontravam sujeitos os Judeus sob o domínio Romano.  

Vamos pagar o tributo  

quem obedece não erra 

meu filho é Rei dos Reis 

e César é o Rei da Terra. (DCCCXXXVI) 

 

José demonstra preocupação em se ausentar, estando Maria prestes a dar à luz, mas esta 

decide acompanhá-lo: 

Quero-vos acompanhar 

porque indo a vosso lado  

os tormentos me dão glória  

e as penas nenhum cuidado. (DCCXLII) 

 

O diálogo, que se segue, exprime de forma sucinta a passagem do tempo na viagem e a 

ansiedade em chegar a Belém, por causa da «noute e o grande rigor de frio». Entrados na 

cidade, José procura, em vão, abrigo em casa de parentes e conhecidos - Jorge, Jacob e Lucas. 

A dramatização da sua estada em Belém, que o Evangelho não pormenoriza, apresenta traços 

peculiares de uma linguagem viva, marcando de forma impressiva tanto a personalidade das 

personagens (
125

), como a convenção teatral da progressão rápida do tempo noturno. Porém, de 

nada serve pedir a Deus que mova «este gente crua» (DCCCLXVII/v3), senão seguir: 

Ide para fora dos muros  

depressa e não devagar 

que lá está uma cova  

onde podeis ficar. (DCCCLXXXIV) 

                                                                 
125

 Lucas chama a Maria e José ciganos, supostamente aludindo à errância do povo judeu, assim como sugere o 

conceito de marranos (o mesmo que “porco”), modo como os judeus eram tratados no tempo da Inquisição: 

«[Havia]-vos pôr em esterco/ e cortar-vos o pescoço» Marranos traz ainda a expressão regional usada na zona da 

Guarda, de Almeida, e possivelmente na região transmontana a sul, onde se refugiaram os ditos judeus, ou 

melhor, cripto-Judeus.  
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As dificuldades de instalação põem em relevo o egoísmo humano: parente, discípulo, 

estalajadeiro todos negaram abrigo à família em apuros. Entram, por fim, «no presépio com 

luzes acesas», conforme sugere a didascália, onde Maria humildemente dará à luz o Redentor, a 

quem ambos pedem perdão da fraca pousada, sem mais nada para ofertar do que «o coração» 

(DCCCXC). Novamente se invoca a necessidade da dádiva genuína como forma de chegar a 

Deus. 

 

2.1.2.4. Episódio 4 – Colóquio de Pastores (Lucas 2: 8-19) 

 

O termo colóquio é frequente em Trás-os-Montes para designar este tipo de 

representação dialogada, concorrendo também com o nome de estrelóquio. Dormindo estão os 

pastores Roque, Felino, Lucas e Justo, quando o Anjo lhes anuncia a boa nova, numa clara 

mistura de profano e religioso, bem como de lirismo e rusticidade, à semelhança de muitos 

autos pastoris quinhentistas. Neste colóquio (
126

), o pastor Roque, como o Tibaldinho do Auto 

de Mofina Mendes, diz que prefere continuar dormindo a ir ver o Menino Deus, desculpando-se 

com o efeito do álcool consumido: 

Ora, deixai-me dormir 

não me estejais a cismar 

a culpa é da borracha 

que te fez extraviar. (MCXXXVIII) 

 

Estremunhados a princípio, duvidam dos sentidos e conversam sobre a veracidade da 

sensação, fruto talvez do excesso de bebida, «da borracha/ que [os faz] extraviar». A explicação 

de Lucas, de que a voz suave provinha do coração, tranquiliza-os. 
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 O termo colóquio é frequente em Trás-os-Montes para designar este tipo de representação dialogada, 

concorrendo também com o nome de estrelóquio. 
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Um a um vão explicando as sensações sonhadas: a voz que emana de uma luz intensa, a 

entrada de «um grande rei em Belém» (MCLXII/v4), a voz de Isaías (MCXLIII/v2), ou a profecia 

cumprida da «vinda daquele Rei Messias» (MCXLIII/v4). 

O vocabulário presente, nas falas destes Pastores, e em diversas versões recolhidas sobre 

o Auto, é corriqueiro e próprio do meio rural. O termo “borracha” designa “vasilla”, também 

denominada “bota”, um recipiente próprio para transportar o vinho, espécie de fole em pele de 

cabra, ou de outro animal, que termina por um gargalo, por onde os homens bebiam o vinho. A 

“bota de vinho” era, de facto, um acessório usado por todos os pastores da região, quando 

andavam de pastoreio. A razão deste nome poderá estar relacionada com a maleabilidade da 

pele, semelhante a uma borracha. Estes rústicos pastores, em nossa opinião, manifestam grande 

sensibilidade aos valores espirituais; alguns saúdam o Menino com versos cheios de Fé e de 

lirismo. Nos “ditos” de Justo e de Felino (ou Fileno, em outras versões), a expressividade reflete 

a afeição religiosa que o povo transmontano manifestava em relação à época natalícia, traduzida 

em quadras elaboradas para a ocasião. 

As dúvidas existenciais destas gentes refletem a natureza da sua perceção sobre a 

relação entre a transcendência do Deus Menino, a quem compete ofertar o melhor, e a 

constatação da sua pobreza, em não o poder cumprir. Mas logo o senso comum de um pastor 

mais esperto dissipa as dúvidas, e logo partem a adorar o Deus Menino, com a suprema 

ingenuidade de quem mal não cuida senão em oferecer suas almas «com vida e coração» 

(MCLII/v4):  

Roque 

Vamos por nosso caminho 

como assim nos convém 

se virmos que ele precisa 

compra-se lá em Belém. (MCL) 
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 Neste momento, «Cantam os anjos» que, acompanhando a jornada dos pastores, e estes 

deslumbrados com os prodígios da natureza que vão observando. Chegando à lapinha, rodeada 

por anjos, os pastores prostram-se em adoração e pedem perdão pelos seus pecados e oferecem 

o modesto produto da terra - trigo, lã, figos e passas - como sinal de amor. 

Justo 

Ó meu Deus, ó meu amor 

meu menino, Vós por cá 

deixais por trevas e luz 

e quanto bem no Céu há. (MCLXI) 

 

Felino  

Quem Vos pôs nessa miséria 

ricos olhos, bela flor 

bem sei que são meus pecados 

meu menino meu amor. (MCLXXII) (
127

) 

 

Repare-se no valor afetivo destes vocativos repetidos e reforçados pelo possessivo 

“meu” e também nas metáforas escolhidas entre o que há de mais belo no mundo, “ricos olhos 

bela flor” (MCLXXII/v2). Este acumular de imagens e de expressões ternas patenteia não só o 

impulso afetivo das pessoas envolvidas por um ambiente sagrado, muito peculiar na região 

transmontana durante a representação das Loas, das Embaixadas e Ramos, mas também um 

esforço para definir os profundos sentimentos do coração exteriorizados durante a celebração 

litúrgica do Natal. 

Próprio do meio rural, onde o único sustento provinha do cultivo da terra, também 

Felino tem pena de ser pobre e de não poder oferecer mais que uns figuinhos colhidos “à unha” 

com manha (
128

): 

Felino 

Ó quem tivesse riqueza 

para Vos oferecer 

pois, me quereis dar tudo 
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Sublinhado nosso. 
128

 Expressão utilizada para definir a ação de apanhar os frutos diretamente da árvore com dificuldade. Exemplo. 

Apanhar a azeitona à unha. 
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sem eu vos merecer. (MCLXXIV) 

 

Aceitai este figuinhos 

mais nada me acompanha 

que para os colher à unha 

vali-me de minha manha. (MCLXXV) 

 

Para o Pastor Lucas, sendo pobre também, importa estar presente e manifestar o seu 

amor, muito embora vá pedindo ao Menino que lhe roteja o gado, para que lhe possa oferecer 

“lã para umas meias”
 (129)

: 

Lucas 

Vós, Senhor, bem sabeis 

que só venho por vos ver 

dávidas não as tenho 

para vo-las oferecer. (MCLXXVII) 

 

Bem sabeis e conheceis 

aquele pobre pastor Lucas 

se o gado se não pelar 

dar-vos-ei lã para umas luvas. (MCLXXVIII) 

 

Por seu lado, o pastor Roque, admitindo a sua extrema pobreza, solicita ao Menino Deus 

que lhe dê a dádiva de “pão e salvação em morrendo”. Entretanto, oferece o cereal próprio das 

principais colheitas da região, trigo: 

Roque 

Como Vos vejo muito pobre 

bem sei que sou confiado 

aceitai este triguinho 

que ainda hoje foi comprado. (MCLXXI) 

 

Este tipo de ofertas, que os pastores entregam ao Menino, exorta à noção de partilhar o 

que se tem, e se pode dispensar, pelos que nada têm. As ofertas do pastor Justo evocam uma 

prática transmontana fortemente arreigada na região, que ainda hoje se verifica. Após a apanha 

dos figos, durante o mês de Julho, é comum secarem-se os mesmos e acondicionados em 
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 Recorde-se que em tempos passados os pastores da região transmontana teciam a lã dos seus rebanhos para fazer 

meias, luvas, etc., bem como outros artefactos, para se protegerem do rigor do Inverno. 



  

 130 

farinha de trigo, para serem consumidos no Inverno. O mesmo ocorre com as passas, que após o 

período da vindima, em que se recolhem os melhores cachos de uvas, estas são colocadas em 

palha para evitar qualquer contacto com outras superfícies, deixando-as secar, para serem 

consumidas na época festiva.  

 

2.1.2.5. Outros colóquios pastoris 

 

Em outras aldeias de Trás-os-Montes, e diferentes versões do mesmo texto, encontramos 

várias personagens, entre elas pastores, que vão adorar o Menino, as quais podem caracterizar 

profissões itinerantes que percorriam aquelas aldeias, onde contavam histórias ou realizavam 

trabalhos específicos. No seu conjunto, falam uma mistura de Português e Castelhano, uma 

linguagem macarrónica, mascavada, de difícil acesso e, por vezes, incompreensível. Assim 

como os pastores, atividade própria da região, também surgem em cena “caldeireiros”, 

“charoleiras”, uma “Pastorada Galega”, Galego, Preto, Elmiro e Fagundo naturais da Galiza, e 

mais duas donzelas, uma “Pastorada Castelhana”- Leandro, Dionísio, Pepa e Rufina -, outra 

Pastorada composta por Felício e Fausto, Fagundo, Galego, e seus zagais Lourenço e Moleque - 

outros dois pastores, Marçal e Romão, surgem descritos como “borrachões”-; e ainda duas 

Embaixadas, uma masculina e outra feminina. Com a função de divertir, estas cenas pastoris 

utilizam a confusão que se gera pelo uso do bilinguismo - “Péro a lá na Galícia/ fartamo-nos de 

parlar/ péro a cá em Portugal/ cumpre-nos bem a calar” (nas versões do Ramo) ou do latim 

cheio de corruptelas, que evidencia o desconhecimento total dessa língua, apenas decorada por 

macaqueação sonora apreendida durante a liturgia (
130

).Verifica-se esta variabilidade de 

expressão, quando, em vez de ad eterno incriada surgem expressões como “ave iterna e bem 

criada”, ou “ave eterna seu criado”, entre tantas outras; ou Gloria in excelsis Deo, que pode 
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 A informante Clementina Rosa Casimiro, de Urrós, referiu que “antigamente, na sua lembrança, recorda-se de 

ver o padre de costas virado para a gente dentro da Igreja. A missa era toda em latim e a gente sabia-a de trás para 

a frente e de frente para trás”. As pessoas acompanhavam a liturgia na mesma língua que o padre. 
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transfigurar-se em “glória em celcis deu”, “Glória e na iscelcis Deus”, ou “Glória 

enelceicisdeo”.  

Algumas falas dos pastores, em verso, soam como réplicas espontâneas, sem arranjo 

formal, por vezes grosseiras, expressam verdadeiro carinho, transformam-se, por vezes, em 

prosa versificada:  

Dionísio 

Ó Divino Jesus querido 

Vós ser o amor da minha alma 

Vós estardes tão despidinho 

como se fora na cama. (MCCV) 

 

Repare-se no uso de termos deturpados tais como Zazu/ Gassus (4970/v1); 

corachinchas (4951/v3), esparretino (4968/v2), bem como da utilização de diminutivos – 

termos populares muito utilizados na região transmontana do Norte para exprimir a nudez: tão 

esparretino (4968/v2), respidinho (4968/v3), bem como outros como paninhos, chiquitos 

(4981/v2), pañuelitos (4986/v3), triguinho (MCLXXI/v3). O pastor Leandro, nas versões do 

Ramo, e na continuação da perturbação linguística atrás referida, profere a palavra 

courachinchas, diminutivos carinhosos de couracho ou penacho (couro). Em Trás-os-Montes, é 

usual utilizar esta expressão para referir-se a uma nudez extrema. A pastora Pépa oferece uns 

singelos pañuelitos (
131

) para proteger o Menino Deus do frio. Estes pastores, apesar da sua 

rusticidade e da linguagem rebuscada, não deixam de expressar uma bela representação de 

sentimentos puros de adoração. 
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Situação semelhante à da “Comédia de Pastores e Pastoras, Diabo e Inveja”, em que Beliza exibe o mesmo 

comportamento na oferenda:“Eu não lhe levo mais/que uns paninhos de linho/para dar à Virgem Sagrada/e ao seu 

belo menino”.Vd. quadra nº DLXI da Edição Crítica. 
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2.1.2.6. Epifania aos três Reis Magos (Mateus 1: 1-12) 

 

O episódio, que representa a primeira epifania (
132

) de Cristo aos seres humanos, inicia-

se com a «entrada dos Reis Magos que dão sinal de corneta», convocando Herodes o seu 

«Condestável», para que este se inteire do que está ocorrendo. Entretanto, os Reis Gaspar e 

Belchior exaltam a importância da beleza do caminho que a estrela indica, enquanto esperam 

por Baltazar, o terceiro Mago.  

De regresso ao palácio, o Condestável informa Herodes sobre a ilustre companhia, a 

qual é convocada à presença deste, crente de que lhe poderão querer prestar alguma 

homenagem. Curiosamente, neste passo da representação, a ação não segue uma linearidade 

condutora espácio-temporal, mas apresenta pequenos saltos, que lhe conferem uma estrutura de 

quadros independentes e um ritmo narrativo sincopado. Tanto nos encontramos no interior do 

palácio de Herodes, como no seu exterior; tanto somos informados do ideal que move os Magos 

na busca do cumprimento da profecia do nascimento do Messias, como, numa reviravolta 

brusca antitética, contemplamos a amargura de Herodes, que se encarniça para que tal não 

aconteça, mandando que se proceda à matança dos inocentes. A intensidade dramática presente 

no solilóquio de Herodes (MCCCLXXIII - MCCCXCI) é patenteada num crescendo emotivo, 

cujo clímax exprime o grande desespero do Tetrarca da Galileia, e a sua desconfiança naqueles 

que o rodeiam. Até a breve conversa trocada com os Reis Magos, na sequência seguinte, tem o 

condão de agravar o seu estado de espírito sombrio. 

Seguindo o seu caminho, os Magos recebem a revelação do Anjo, que lhes indica não só 

o local do nascimento de Jesus, como também o modo de adoração do «Rei dos reis». Adorará 

cada um de per si, começando por Gaspar, que oferece ouro, seguindo-se Belchior, que oferece 
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 Termo derivado do grego epiphainein, significando manifestar, com que se designava o aparecimento dos 

deuses. Para o cristão, a Epifania representa a assunção humana de Jesus, celebrada em três momentos: perante os 

Reis Magos (celebrada a 6 de Janeiro), a João Baptista no rio Jordão e aos apóstolos durante as Bodas de Canaã 

(início do ministério de Cristo). Trata-se, portanto, de um momento privilegiado de revelação, em que se ilumina 

a vida daquele que por ele passa. 
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incenso, e terminando por Baltazar, que oferece mirra. Cristo manifesta-se, então, aos Magos, 

enquanto «rei dos Judeus» (Gaspar, MCDXXV/v4), como «verdadeiro Deus» (Gaspar, 

MCDXXX/v4), e como «Diós e hombre» (Baltazar, MCDXXXIII/3). Nesta Adoração, há 

súplica e oferta de presentes, usando-se o mesmo tipo de linguagem, descuidada e cheia de 

plebeísmos, dos pastores. Há apenas nas falas de Belchior e de Gaspar dois termos que acusam 

influência litúrgica: deprecações (petições) e Rei dos Reis/Rei de todos os Reis (superlativo 

bíblico). 

Termina a adoração ao Menino com uma refeição de «doces e vinho», enviada por Deus 

aos Magos, «em sinal de agradecimento» (MCDXXXV), e servida pelo Anjo, em cerimonial, 

que evoca uma forma de comunhão não religiosa, a qual reflete a tradição transmontana de 

oferta durante a época natalícia. Quando os Reis Magos se dispõem a partir, aparece-lhes nova 

manifestação da vontade do Padre Eterno, através de um «anjo trono» (
133

), que os adverte a 

regressarem por caminho diverso do que haviam trazido, evitando Herodes e a sua «cidade 

ingrata» (MCDXXXVIII). 

Em Urrós, a representação deste episódio do nascimento de Jesus revestia-se de uma 

beleza especial, de uma solenidade espetacular, com os Reis Magos chegando a cavalo ao som 

de cornetas. O pretenso verismo cénico era acentuado pela participação de uma criança 

autêntica no papel de Menino Jesus, assim como pela composição de linguajar próprio do Rei 

Baltazar. Tratando-se tradicionalmente de um rei negro (
134

), verifica-se a existência de uma 

construção frásica, arremedando uma espécie de castelhano deturpado, que lhe caracteriza, de 

forma simplista, uma linguagem étnica apropriada. Não existindo ainda, em 1924, a presença de 
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 Trata-se de um Anjo que proclama a grandeza divina, segundo a tradição. Curiosamente, em todo o auto, é a 

única vez em que aparece uma designação angelical específica. 
134

 No quadro da Adoração dos Magos ao Menino, da autoria do pintor Vasco Fernandes, o Grão Vasco, este rei é 

representado como um índio do Brasil (Museu Grão Vasco, Viseu). 
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um tipo de imigração africana na região, o modo encontrado baseou-se na consciência da 

realidade vizinha, como expressão de distanciamento étnico. (
135

) 

 

2.1.3. Parte III – “Entreatos” 

 

2.1.3.1. Acto da Inveja e Diabo, Silvestre, Vulcano, Narciso, Beliza, Júlia e Rebeca 

 

Na estrutura geral do Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo/ Ramo, 

centrado nas duas grandes partes que se expuseram anteriormente, surge, entremeando, um 

episódio, que nos evoca os tons de um auto com laivos de comédia de enganos, cuja ação 

dramática se centra na esfera amorosa de pastores e pastoras, vigiados pela Inveja e o Diabo, e 

em que a palavra “acto” (
136

) surge, pela primeira vez, para designar este passo em particular.  

Em jeito de prólogo, este «ato», ou talvez auto, principia por um diálogo entre a Inveja e 

o Diabo, em que aquela se compara à ave mitológica Fénix, que, renascendo das próprias 

cinzas, simboliza neste caso a permanência do mal. Refere a Inveja ao Diabo as suas tenebrosas 

façanhas, quando, transfigurada em serpente, induziu Eva a comer do fruto proibido, ou quando, 

mais tarde, meteu cizânia entre Abel e Caim, de quem fez um assassino. Procura agora 

convencer o Diabo a perverter os filhos de Abel, enquanto ela se encarrega dos pastores, 

procurando desviá-los de Belém, onde Jesus acaba de nascer.  

Eles são moços solteiros 

façamo-los namorados  

para que cegos em amores 

não ouçam os seus recados. (CDXX). 
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 Segundo José Maria Marta, esta situação devia-se ao facto de dar um máximo de originalidade à personagem. 

Ser preto significava ser oriundo de um país estrangeiro, e o mais próximo era Espanha. 
136

 Luciana Stegagno Picchio (1969: 62-63) considera que o povo continua ainda a chamar Autos e Actos às 

representações do teatro tradicional. 
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Admira-se o Diabo que a Inveja saiba mais do que ele, mas acaba “contracenando com 

ela”, envolvendo-se num enredo engendrado por ela. Pouco vale ao Diabo invocar a sua 

condição de velho, demonstrando a sua «ciência», porque a Inveja objeta ser manhosa, por ser 

«do sexo feminino» (CDXVI/v4). Retoma-se aqui o tema já abordado no diálogo entre Adão e 

Eva, no Paraíso, e a tradicional tipificação das características de género: ao homem a sageza e à 

mulher a esperteza! 

Curiosamente, observamos, pela primeira vez, referenciada uma breve descrição de 

carácter cenográfico. Mencionam-se duas portas, correspondendo a duas cabanas, a dos homens 

e a das mulheres, além de duas «sombras» (
137

) de cada lado, «onde se escondem os 

tentadores». 

Disfarçado de Rato/Ratão (
138

), com «cinco palmos de rabo/ alguns doze de comprido» 

(CDXXVI), e de Feiticeira, «tão meiga e tão sensual/que é pecado mortal» (CDXXIX), o Diabo 

e a Inveja (
139

) assumem figuras tão fantásticas, que os criados Vulcano e Júlia, enfurecidos, se 

encontram a ponto de queimar as suas cabanas. Interpelados por Silvestre e Beliza, seus amos, 

são acusados de estarem “bêbado” e “louca”. Todavia, se Vulcano não identifica a existência do 

Diabo, Júlia, mais avisada talvez, identifica e descreve a Inveja, pela forma como se comporta e 

pelo modo como veste. Em conversa com Beliza, explica-lhe que faz sentido ela andar 

rondando pessoas que se querem, porque o amor atrai a inveja, ou seja, o ciúme. 

Tal como referido anteriormente, o enredo amoroso lembra uma comédia de enganos, 

envolvendo os pretensos pares de Beliza, Silvestre, Júlia e Vulcano, e em que Narciso se 

encontra perdidamente apaixonado por Beliza, e Rebeca procura seduzir Silvestre 
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 Tratar-se-á, por certo, de elementos cenográficos, vulgarmente designados por repregos, muito utilizados no 

teatro de mágica, permitindo o aparecimento e a ocultação de seres fantásticos. 
138

 Ratão um dos nomes do Diabo, cuja intenção pejorativa está na alusão ao rabo comprido, criação da imagética 

popular. 
139

 A Inveja, descrita como uma mulher, “não traz touca”, o que deixa antever reminiscências de uma figura 

alegórica. Surgem indícios da indumentária da personagem: “Mulher é, mas não traz touca/traz uma saia 

dobrada/ao modo de tiracolo.” (CDXXXI) 
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(CDLXXXIV). Curiosamente, neste ato, a elas caberá a escolha do pretendente, ainda que tal 

seja «perigoso nas mulheres» (CDXXXVII/6), porque «que o escolher é fortuna/o acertar 

felicidade.» (CDXXXVIII/ V 3 e 4). Assim Rebeca gosta de Silvestre e este de Beliza: 

Amor louco! Amor louco!  

eu por ti e tu por outros  

diz-me, pois, Beliza, ingrata  

que desculpa me há-de dar  

que, sendo eu Narciso,  

tu não me queres falar. (CDLXX) 

 

O galante e atrevido Narciso repete este ditado ao ver que Beliza prefere Silvestre,mais 

sensato e objetivo, dando prioridade à ovelha parida e só depois é que vai ter com a “namorada”. 

A utilização de ditos sentenciosos caracteriza, favoravelmente, a pobreza do discurso, frequente 

na linguagem popular. Julgamos pertinente que a atribuição dos nomes aos pastores não tenha 

sido obra do acaso, mas que correspondam a atributos de comportamento: Vulcano, nome 

romano, do deus do fogo, pretende queimar o Diabo, rabudo e cornudo, qual “chocalheiro” da 

Bemposta, para erradicar o mal; Narciso, como o seu homónimo mítico, é belo e vaidoso; 

Silvestre, simples e bom, é como as coisas naturais, e o único com um vislumbre de vida 

espiritual, considerando o casamento um ato sagrado. 

Entre Silvestre, «mais entendido», e Narciso, «mais galante», a Beliza caberá a escolha, 

ainda que influenciada pelo julgamento ponderado de Júlia. Entregue a seus pensamentos, Beliza 

parece preferir a segurança que o siso de Silvestre lhe infunde, não fosse uma dúvida que lhe 

assalta o espírito de Rebeca ser a eleita daquele. Seguindo o conselho de Júlia, Beliza chega à 

fala com Silvestre, em momento pouco oportuno para este, que se apresta em tratar de «uma 

ovelha a parir» (CDXLVII/v3). Será Vulcano quem tranquilizará Beliza, revelando-lhe o amor 

que seu amo Silvestre lhe dedica, tornando o criado num confidente inconfidente. É vulgar neste 

tipo de comédias, os amos servirem-se dos criados para obterem informações que não ousam 

perguntar, e também que essas relações confidenciais se estabeleçam entre indivíduos do mesmo 
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sexo (patroa/ serva ou patrão/servo), porém, neste caso, verificamos uma variante à normalidade, 

sendo o criado Vulcano quem funciona como confidente da pretendente amorosa de seu amo. De 

igual modo, a serva Júlia confidenciará ao galante Narciso a sua paixão por Vulcano, 

conluiando-se ambos para alcançar os objetos de seus amores.  

Complica-se o enredo, sob os auspícios da Inveja e do Diabo, que por detrás das 

sombras escutam, e observam Rebeca que espreita a conversa de Beliza com Narciso. 

Regressado dos seus afazeres, Silvestre não encontra Beliza onde a deixara. Rebeca instila o 

veneno do ciúme, provocando uma tenção entre Silvestre e Beliza sobre casar e namorar ou o 

valor do casamento, num crescendo que termina com aquele protestando o seu amor por esta:  

E se vós vos quiserdes casar 

como eu quero fazer 

a graça de Deus vos cubra 

é o que vos posso dizer. (CDXC). 

 

Por fim concertados, a companhia prepara «migas» de leite e pão (
140

) e, terminado o 

repasto, adormecem tranquilos, para grande irritação do Diabo que, julgando que «os metia/ em 

lascivos pensamentos», os acha «conformes/ em o santo casamento» (DV). Não resta, portanto, 

aos tentadores outro estratagema, senão prenderem os pares amorosos ao seu poder maléfico 

(uma «corrente» que os puxará para o Inferno), para que «não ouçam/ novas do Céu nem da 

terra» (DVI/v 3 e 4).  

Vulcano (
141

), prontamente desperto, invoca o auxílio de Deus e da sua corte divina, que 

surge na forma do Arcanjo, o «General S. Miguel» (
142

), que envia o Diabo e a Inveja para «a 
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 Trata-se das vulgares sopas de leite e pão, cujo nome apenas se assemelha ao prato tradicional alentejano. No 

entanto, ainda hoje é usual o povo transmontano fazer sopas de pão. 
141

 O Diabo prende a Vulcano referindo-se a ele como “malhadeiro”, expressão derivada de malhar, aquele em que 

toda a gente malha, incorrigível. Em Trás-os-Montes a expressão pode adquirir outro significado: Malhar – 

ferramenta mecânica para malhar o trigo ou vara. Antigamente as eiras das aldeias eram o local de realização 

destas tarefas.  
142

 Segundo a tradição o Arcanjo Miguel é o comandante supremo dos exércitos celestiais, sendo aquele que se 

costuma invocar na luta contra o negativismo. O seu nome em hebraico significa parecido com Deus. Costuma 

ser representado com uma balança de pratos numa mão, para pesar as almas no dia do Juízo Final, e na outra 
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sepultura» infernal, perante o assombro dos pastores, e anuncia o nascimento do Messias. Estes 

meditam, então, sobre a profecia de Isaías e sobre o mistério da Virgindade de Maria. 

Neste episódio, expressa-se o antigo conceito de que amor vincit omnia. A Inveja, 

enquanto sinónimo de ciúme, de desarmonia social, de perdição, nascida do coração do Diabo, é 

vencida pelo altruísmo, pelo amor ao próximo, em última instância representado pelo anunciado 

Salvador do Mundo e pela mensagem «amai-vos uns aos outros, como eu vos amei», 

introduzindo o passo seguinte da Redenção. 

 

2.1.3.2. Acto do Filho Pródigo (Lucas 15: 11-32) 

 

Na representação do Ramo em Trás-os-Montes narrava-se a passagem bíblica da 

parábola do Filho Pródigo, a qual não apresenta um lugar fixo na estrutura da versão cénica, 

tanto podendo surgir enquanto entreato dramático, em conjunto com o entreato cómico Acto do 

Diabo, Inveja, Pastores e Pastoras, como em final da representação do dito Ramo. 

 No contexto de uma região fortemente marcada por uma visão tradicionalista de vida, 

de oportunidades limitadas e hierarquizadas, pode naturalmente surgir o desejo de contrariar o 

estilo monótono da vida rural. Os filhos da terra sentiriam o apelo de novos horizontes para 

além dos materialmente conhecidos, levando-os a tomadas de posição que antagonizavam as 

posturas paternas, consideradas “impertinentes” (DLXXVI, v.4). Os rumos que seguiam nem 

sempre se pautavam pelas regras locais socialmente aceites. Filhos errantes da terra que os viu 

nascer, procuravam na grande cidade, ou além-fronteiras, a experiência que lhes era vedada na 

sua terra, e expunham-se, por isso, a perigos diversos, na ânsia de obter novos saberes e novas 

experiências de vida. Quando esta lhe era madrasta, impunha-se o retorno ao amparo do lar, do 

                                                                                                                                                                                                        
ostenta uma espada com que submete o Diabo e os seus poderes infernais. A iconografia representa-o, também, 

destruindo um dragão, daí derivando a lenda de S. Jorge. Nos retábulos barrocos, é vulgar aparecer vestido com 

armadura, assemelhando-se a um soldado romano, o que no imaginário popular poderá evocar este atributo de 

General, com que a personagem Vulcano o invoca. Esta situação evocativa poderá ter ocorrido em Urrós, se 

tivermos em conta o retábulo existente na Igreja local, representando uma cena de Juízo Final. 
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qual esperavam acolhimento e reparo dos maus tratos por que haviam passado. O egoísmo que 

o errante houvesse manifestado inicialmente, convertia-se numa assunção de culpa e num 

pedido de perdão paterno, o qual inevitavelmente lhe seria concedido, enquanto filho pródigo, 

pelo amor inquestionável que o pai lhe dedicava. Assim se repetiria a parábola bíblica do Novo 

Testamento, cuja moralidade consistiria na revelação do amor pelo próximo. 

O ato do Filho Pródigo segue na essência a parábola bíblica, embora atualize a fábula, 

explicando a universalidade do conteúdo de acordo com a particularidade quotidiana local. 

Desde logo, o Acto do Filho Pródigo principia por um monólogo expositivo, em que a figura do 

Pai introduz o tema da condição de paternidade e das responsabilidades inerentes à educação de 

um filho. A alegria pelo nascimento, sobretudo de um “varão”, amplia-se proporcionalmente ao 

seu crescimento, até ao momento em que o jovem se torna adolescente, e começa a ganhar 

autonomia, contestando as tomadas de posição paternas: 

Pai 

Eu criei um filho só 

Com tanto carinho e amor 

Mas ele agora já não quer 

Que eu dele seja senhor. 

 

Tratei sempre de o livrar 

Das borgas e da doidice 

Na lembrança que teria 

Um amparo para a velhice. (DLXXII-DLXXIV) 

 

O monólogo inicial dá lugar a um diálogo veemente entre pai e filho, em que este 

apresenta como razões da partida, o não querer “aturar” aquele, a vontade de procurar 

“liberdade”, e a convicção de que o “mundo o há-de curar” (DLXXXIX, v.4), ou seja, que lhe 

há-de dar o valor que se acha merecedor. Ao pai não resta outra alternativa senão deixar partir 

o filho, a quem alerta para os perigos que irá encontrar – “não te vás filho embora/ atrás das 

aventuras do tempo/ olha que essas aventuras/ te podem causar tromento” (DLXXXI) -, e 
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esperar de forma cristã que o espírito se lhe ilumine – “mas atende aquelas regras/ de que fala 

as escrituras/ o filho desobediente/ nunca chega a ter ventura” (DLXXXVIII). 

Neste modelo actancial popular, ao filho pródigo compete, portanto, o papel de herói 

da trama, enquanto ao pai lhe cabe o de oponente. Breve surgirá o adjuvante do herói na 

figura de um “Conselheiro” (em algumas versões, dito “amigo”), cujo discurso se aproxima 

da tradicional argumentação demoníaca, ou da serpente do Paraíso. Assim, assistimos ao 

conselheiro adulando as qualidades negativas do filho, exortando-o a comportamentos 

impróprios da sua condição filial – maltratar o próprio pai -, e iludindo-o nas vãs esperanças 

do que poderá encontrar pelo mundo. Todavia, o filho demonstrará uma atitude de maior 

arrogância ainda, não seguindo tais conselhos, porque contrários à sua vontade inicial, e 

considerados “brejeiros”, ou seja, imponderados.  

O Acto resume a fábula apenas a dois diálogos e outros tantos monólogos. 

Sincreticamente, a narrativa reduz-se à exposição dos pontos de vista de pai e do filho, que 

expõe o percurso da sua vida fora da terra natal, num longo monólogo, em que reconhece os 

erros, lamenta a má sorte e se mostra arrependido. Sem que tenhamos visto o seu percurso, 

será através dele que chegaremos à moralidade final indiscutível: 

Filho 

Isto que sirva de exemplo 

Para toda a mocidade 

Não se metam em loucuras 

Na sua primeira idade. (DCLXXV) 
 

E, para que termine bem o Acto, vão-se todos à Igreja adorar a Deus: 

Pai 

Agora me hás-de acompanhar 

Para irmos visitar 

O Juiz das nossas almas 

Porque as há-de salvar. (DCLXXVI)  
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Este dramatículo da representação do Ramo na Natividade transmontana revestia-se de 

profunda sentimentalidade, estabelecendo uma relação com o regresso dos “filhos pródigos” a 

casa dos pais, daqueles que emigravam e que durante as festividades do Natal, voltavam à 

confraternização de familiares e amigos. Alguns informantes recordam com emoção 

passagens dessa representação, tal como refere Alberto Pimentel:  

Na passagem do dia 24 para o 25 de Dezembro no interior das casas havia uma doce 

atmosphera de paz e mansidão, um ar de festa patriachal, sereno e santo. Há filhos pródigos na 

família? Que voltem nesta noite; serão recebidos e perdoados. Espera-os um lugar e um talher. 

O Natal consta com os ausentes para os absolver dos seus erros. Se fugir esta ocasião, não 

poderão voltar senão passado outro anno. Elles bem o sabem. Por isso se mettem ao caminho, 

pela neve, pelo frio para chegarem na hora do perdão, que é a hora da consoada. 

- Meu pai! 

- Meu filho! 

Entre estas duas phrases de reconciliação está o berço de Jesus, toda a divina misericórdia do 

christianismo: perdoae e amae-vos (1907: 241-242). 

 

Bem aceite nas aldeias onde foi representado, este episódio era, por vezes, omisso na 

representação, por falta de atores, em algumas localidades, ou pelo facto de a representação 

ser demasiado longa, e, neste caso, sob indicação do Regrante. 

 

2.2. A Construção Dramática 

 

Um pouco por todo o País, as representações ligadas ao Nascimento de Cristo 

prosseguiram ao longo dos tempos e das épocas, atravessando sucessivas interdições ou 

autorizações da instituição religiosa, tal como constatamos através das referências nas 

Constituições Sinodais dos Bispados. Tal como Roland Barthes (1976: 172) chamou a atenção 

para o caso da literatura francesa, feita de censuras ao longo dos tempos, em que haveria 

necessidade de as inventariar, para escrever uma contra-história da literatura, também em 

relação à literatura portuguesa se poderia tomar a mesma posição. A chamada “literatura de 
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cordel” (
143

) seria um elemento de contracultura, assim como alguma literatura popular 

tradicional, em que se insere o teatro popular transmontano. A religiosidade popular, esboçada 

em grande parte no teatro da região, permaneceu na esfera da memória coletiva do povo sob a 

forma de quadras populares, com as suas imperfeições e com uma estrutura frásica (
144

) 

anacrónica e desmesurada, em alguns casos. O constante ajustamento das palavras e a repetição 

das mesmas à procura de uma constante forma perfeita permitiu a preservação desta 

“contracultura”. Esta forma de elaboração popular, “ausente dos textos teatrais, em que a 

repetição é anual ou em períodos mais longos e em que a preocupação de preservar o texto com 

poucas alterações é conatural à representação” (GEFAC, 2005: 43), permitiu a criação de textos 

com alterações significativas. 

Nesta literatura dramática, verificámos, após consulta das diversas versões e variantes 

do Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo ou Ramo, que o texto é claramente 

indissociável da forma do espetáculo que o perpetua. Após uma análise estrutural, 

dissemelhante de aldeia para aldeia, aferimos que o texto não se apresenta como uma estrutura 

fechada, não podendo, por isso, ser estudado do mesmo modo que a composição literária. Trata-

se de um poema e de um espetáculo que se sintetizam numa mesma obra épica sobre a condição 

humana.  

Conversando com alguns dos atores que tomaram parte na representação do Auto da 

Criação, em diferentes anos, todos eles se dispuseram a levar a cabo uma representação, que 

procurasse reproduzir a de 1949. Em Agosto de 2011, na aldeia de Urrós, a ela assistiram, a 

nosso convite, alguns dos regrantes das diversas aldeias transmontanas, onde elaborámos a 
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Cf. Albino Forjaz de Sampaio, Teatro de Cordel; Miscelâneas, publicados pela Biblioteca da Universidade de 

Coimbra; o Catálogo da Fundação Calouste Gulbenkian; a coleção de Francisco Palha; o espólio da sala Dr. 

Jorge de Faria (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), a coleção do Visconde da Trindade (Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra) e também o precioso contributo de José Oliveira Barata. 
144

Refira-se a este propósito, que “os primeiros tipos de canções criaram-se individualmente, embora 

anonimamente. Depois a turba aceitou-os, modificou-os, adaptou-os ao próprio gosto, às condições da existência 

comum, isto de geração em geração, e portanto através de variados ambientes sociais: de modo que, passados 

tempos, certas canções de começo por acaso singelas ou pobres tornaram-se obras-primas.” (José Leite de 

Vasconcelos, Opúsculos, VII, 1938, p.765).  
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investigação, e ainda alguns atores de outras representações ocorridas. Dado que todos eles 

haviam referido a importância da seleção de determinadas pessoas para a representação de 

personagens-chave, sobretudo para os papéis de Nossa Senhora, do Anjo, do Rei Herodes, ou de 

Caim, para a representação em Urrós foram atentamente analisadas e implementadas todas as 

indicações dadas pelos que em tempos participaram. 

 O fenómeno teatral pressupõe, por um lado, um texto dramático, uma representação 

literária, e, por outro, um texto teatral, uma representação espetacular. O teatro é uma arte de 

espaço e “espetáculo”, cuja criação poética se materializa numa estrutura global: 

A arte do teatro não é a representação dos atores, nem a peça escrita pelo autor, nem a encenação 

nem as danças; é sim constituída pelos diversos elementos que compõem o espetáculo, o gesto 

que é a alma da representação, as palavras que são o corpo da peça, as linhas e as cores que são a 

própria existência do cenário, o ritmo que é a essência da dança (Craig 2002: 25). 

 

No caso concreto, a cenografia que está por detrás da representação do Auto ou Ramo 

aproxima-se muito do texto erudito, ou não fosse o texto e a representação formas de leitura em 

livro aberto sempre passível de criação (GEFAC 2005: 44). No entanto, em diversas aldeias, a 

disposição cenográfica variava de aldeia para aldeia de acordo com a disponibilidade de meios 

ou da forma como o regrante disponibilizava os elementos que tinha à sua disposição. 

Um elemento distintivo do chamado teatro hierático é a ausência de uma suposta ação, 

ou não fosse este teatro, e concretamente o teatro popular, uma reminiscência do teatro 

medieval, de cariz religioso no caso concreto. No presente estudo, as cenas religiosas, em que as 

personagens são santos, impossibilitavam que a dinâmica da intriga estivesse apenas na 

narração dos acontecimentos, aliás incompreensíveis na lógica terrena do entendimento humano 

(
145

). Cristo é sempre Cristo, é o exemplo e nunca o pecador. As ideias religiosas tidas como 

dogmas, aliadas à propagação da fé e educação do espírito cristão eram incompatíveis com as 
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 Os conceitos éticos-religiosos dos gregos são diferentes e de variado conteúdo: hybrís (arrogância humana), 

sophrosine (sabedoria equilibrada), nemesis (punição celeste) e ananke (destino, necessidade). 
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contradições e ambiguidades de uma construção dramática. A passagem de um ato a outro é 

simples, em certos casos o término de um ato é imperfeito; descreve-se a intriga, narrando-a; 

ausência de personagens-tipo e indefinição de unidade de tempo e de ação. Em um curto espaço 

de quadras dezenas de meses ou anos sucedem-se em minutos. Dois lugares longínquos 

convencionam-se a alguns passos. 

A melhor maneira de estudar uma peça de teatro é analisar os efeitos dela sobre os 

espectadores”, e, no caso do Auto da Criação do Mundo ou Ramo, o efeito comunicativo 

perdurou durante longos anos, sendo a adesão do público expressiva de uma identificação 

cultural ligada a uma tradição ancestral que se prendia com a Adoração do Menino Jesus e 

respetiva atribuição de ofertas.  

Fortemente arreigada em Trás-os-Montes, este modo de narrar reforçou o efeito 

comunicativo, porque a representação do Auto da Criação do Mundo assenta no princípio de 

que as pessoas conhecem profundamente o assunto abordado, seguem com atenção o prólogo 

do Anunciador, que lhes resume o fio condutor do enredo, identificam a disposição cénica das 

casas, a divisão entre Paraíso e Inferno, e compreendem a movimentação dos intervenientes. No 

fundo, o sucesso da representação do Auto prende-se com a literacia teatral dos seus 

espectadores.  

 

2.3. A Arquitetura e Locais de Ação Teatral 

 

O espetáculo teatral vive da relação dual entre público e atores, e a arquitetura teatral do 

local de representação congrega essa dualidade. Na representação do Auto da Criação do 

Mundo ou Ramo, segundo o relato de informantes das aldeias de Cimo de Vila da Castanheira e 

do Tronco, foi feito uso de elementos arquitetónicos naturais (altar, púlpito e coro, no interior 
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das igrejas), para a figuração da parte sagrada (
146

), que se designou por “Ramo de Dentro”. 

Esta informação reforça a nossa ideia de que este Auto da Criação ou Ramo, prolonga a velha 

tradição do Natal, quando no interior das igrejas se cantavam Loas, se representavam 

Embaixadas e se expunham os Ramos. 

As informações recolhidas em diferentes aldeias referem que o dispositivo cénico 

variava de aldeia para aldeia. Em Urrós, nas representações de 1924 e 1949 e, ultimamente, em 

2011, implementou-se uma cenografia contínua, para que houvesse um desfile de figuras e 

quadros, designada por tabuado (
147

). Nas representações do Auto da Criação do Mundo foram 

utilizados quer estrados dos carros de bois (
148

), quer atrelados de tratores (
149

), numa sequência 

alinhada, perfazendo cerca de cem metros de comprimento em 1949 e cinquenta metros em 

2011. 

Nas restantes aldeias o palco era colocado na praça central, onde habitualmente a 

população se reunia aos domingos. Em Cimo de Vila da Castanheira e no Tronco, encontrámos 

a referência ao “Ramo de Fora”(
150

) - Auto de Adão e Eva e do Auto de Abel, Seth e Caim - e 
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 Esta referência foi descrita por diversos informantes que referem a realização do Auto de Dentro desde a 

Anunciação do Anjo até ao Nascimento de Cristo e respetivamente dos Pastores e dos Reis Magos dentro do local 

sagrado. 
147

 Julgamos o termo “tabuado” mais apropriado por se tratar de um conjunto de tábuas disponibilizadas por todos 

os elementos da aldeia para a elaboração do palco. Na Aldeia de Urrós, o dispositivo cénico para a representação 

de 1949 levou cerca de duas semanas a construir. Ao material disponibilizado para o Auto, os habitantes 

escreviam as suas próprias siglas a tinta para que, no final da representação, o mesmo regressasse aos 

proprietários, conforme referiu o informante Fernando Alves, a propósito de seu pai, que interpretou Adão, em 

1949, e que disponibilizou algumas tábuas para o efeito. 
148

 Esta informação foi corroborada por diversos informantes. Fernando Alves referiu que, em 1949, na elaboração 

do Paraíso, sobre um carro de bois, foi construída uma estrutura de madeira, onde foi colocado um pipo cheio de 

água, para simular uma cascata. 
149

 A construção do dispositivo cénico em Urrós na representação de 19 de Agosto de 2011 foi elaborada com 

atrelados dos tratores alinhados no largo das Eiras ao longo de 50 metros. Em 1949, através do cruzamento de 

informação entre Fernando Alves e José Maria Monteiro, concluiu-se que o tabuado teria aproximadamente cem 

passos. Procedemos à medição exata do local descrito pelos informantes e concluímos que, em Urrós, o palco 

construído em 1949 tinha cerca de 100 metros de comprimento, e que o público se colocou nas Eiras, ao longo do 

tabuado.   
150

 Sousa Costa (1934:28) dá-nos conta, em Trás-os-Montes, da realização de um Auto do Nascimento que 

compreendia duas partes – O primeiro, na véspera do Natal, desenvolvia-se ao ar livre, no adro da Matriz. O 

segundo, a seguir à Missa do Galo, desdobrava a natural exuberância dentro da igreja. O Ramo de Fora 

“entroncava no sexto dia da Criação, no Paraíso, no Homem. […] Adão e Eva acabavam de sair do barro e da 

costela trabalhados pelo Criador. Vestiam túnicas de linho branco porque o Paraíso de Vila do Conde, com os 

seus quatro graus negativos, era incompatível com a inocente nudez do texto bíblico. E o manto da divina graça, 

em vez de imponderável tecido, era de estopa bravia. Erguido o pano, o Paraíso e os seus hóspedes á vista, dois 
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ao “Ramo de Dentro”(
151

) - Anunciação do Anjo, Visitação de Santa Isabel, Nascimento de 

Cristo, Adoração dos Pastores, Ato do Rei Herodes e Adoração dos Rei Magos.  

 Na aldeia de Rebordelo, informou Carlos Manuel Gonçalves que o palco era projetado 

na forma de um púlpito da Igreja, e, por isso, a representação do Ramo fazia-se na praça central 

da aldeia num balcão situado na parte superior de uma casa e no qual entravam e saíam as 

figuras do enredo. Como estrutura de apoio ao balcão, nos anos de 1960, terá sido colocado um 

estrado em madeira, que prolongava o palco. Atualmente ainda subsiste o balcão onde se 

representou o Ramo. 

Outro local de representação do Ramo, em Trás-os-Montes, cuja arquitetura natural 

influencia o dispositivo cenográfico, diz respeito às famílias com poder económico e que 

                                                                                                                                                                                                        
mocetões hercúleos desciam do telhado da igreja, a pulso, suspensa em cordas de carro, a conhecida nuvem dos 

céus – bojudo cesto vindimo em que o Plenipotenciário de Deus trazia ao Éden o tratado a firmar para a Bem-

aventurança e a Eternidade. Dá-lhes posse do Paraíso, cujos bens poderão desfrutar mediante uma limitação: a do 

fruto proibido daquela árvore – e o Anjo indicava-lha, lá ao fundo, apontando o gládio provecto – a árvore da 

ciência do Bem e do Mal. A Eva o Diabo transfigura-se em Serpente e incita-a a comer do fruto […] Adão e Eva 

olham-se envergonhados – a despeito da túnica de linho exigida pelos frios do Éden transmontano”. No segundo 

“quadro do Ramo de fora reconstituiu-se a tragédia de Caim, o fratricida. Caim, entre os pastores, traja casaca e 

chapéu alto. Os Pastores curvam-se à sua passagem e chamam-lhe – Morgado Soberano. Um desses pastores é 

Abel. Lá diz o Velho Testamento: Caim entregou-se à lavoura e era mau; Abel, que apascentava ovelhas, era justo 

e bom. No terceiro quadro, campos verdes, denso arvoredo, Lameque, descendente de Caim, pai de Jubal, 

inventor e tangedor da flauta pastoril, passeia em cena, de espingarda ao ombro (…). O simbolismo desta cena, a 

despeito da sua comovedora ingenuidade, fala por todas as sentenças. Nenhum crime se disfarce no desígnio de 

fugir à sanção da lei. Porque Lameque, a justiça infalível, aparecerá sempre com a sua sentença e a sua pena. O 

Diabo, hercúleo, horrendo, de chifres de bode e cauda de boi, provido de sinistra corrente de ferro, assomava ao 

tablado e arrastava Caim para os Infernos, a freguesia em peso reproduzia no choro verdadeiro o grito das Almas 

do Purgatório. O quarto quadro era suave episódio de bucolismo, com idílios de pastores e pastoras em que uma 

delas, vítima da licenciosidade do seu par, e ciente da futura geografia da era de Cristo, acusava, muito digna de 

não entrar na cabana devido a dar-lhe beliscos à italiana. O quinto e último quadro era a reconstituição bíblica dos 

desvarios e desgraças do Filho Pródigo até ao seu desiludido retorno à casa paterna”. 
151

 Sousa Costa (1934: 37) refere que, sob os tetos da Matriz, se seguia o Ramo de Dentro. “O Anjo, concluída a 

missa do galo, anunciava o nascimento do Messias. À porta da Igreja, ao fundo, encontrava-se o grupo da Sagrada 

Família – Maria, às cavaleiras da jumentinha, José de ferramenta de carpinteiro ao ombro. Pedindo licença aos 

presentes, que lha negavam, subiam amargurados até ao altar-mor – onde recolhiam ao presépio, 

hospitaleiramente acolhidos pela vaca e cavalo. Jesus vinha ao mundo. E logo entravam nave central acima, 

dançando e cantando, ranchos de pastoras e pastores cheios de oferendas para o menino, pombas e anhos, queijos 

do seu fabrico, frutos dos seus pomares. Eram precedidos pelos Pascoais Bailões – moços possantes, trajados à 

toureira que bailavam e repetiam, à laia de estribilho, os dois versos terminais das quadras entoadas pelos coros de 

pastores. Vinham depois os coros das donzelas, de açafates pojados; A Menina da consoada, sob o cesto farto de 

mimos; os Embaixadores dos Reis Magos e por fim o Reis Magos a quem Herodes do púlpito pretendia interdizer 

a entrada no reino da Judeia. E o auto terminava pela adoração do Menino. Reis Magos e Embaixadores, 

irmanados com pastores e pastoras, à toada festiva da gaita-de-foles, e dos pandeiros e castanhola prostravam-se 

de joelhos diante do filho do carpinteiro, a cantarem o Glória a Deus aos homens de boa vontade. Por esta via 

conduziam as gentes bárbaras sem lumes na inteligência e sem flores no coração, à luz e florescência dos afectos 

humanos pelo amor ao Deus das alturas”. 
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possuíam casas brasonadas, ostentando um varandim extenso ao longo da fachada principal, e 

tendo, geralmente, um amplo pátio, capaz de acolher um grande número de pessoas. A 

representação do Ramo, neste tipo de espaço, apresenta uma dualidade de sentido; se, por um 

lado, aproximava pessoas de diferentes estratos sociais, por outro, era sentido como se as casas 

fossem benzidas por acolherem este género de representação devota. A aldeia de Santo António 

de Monforte, vizinha de Chaves fronteiriça com Espanha, e a de São Pedro Velho, no concelho 

de Mirandela, são dois exemplos da representação do Ramo nestes espaços, cuja identificação 

foi possível graças ao testemunho de Maria Elisa Araújo e de Marcolino Lomba.  

Mediante a variabilidade da arquitetura teatral e uma vez elaborado o tabuado nele se 

convencionavam os múltiplos lugares de ação e, numa clara reminiscência dos mistérios 

medievais (
152

), no caso concreto dispunham-se, quando possível, estruturas em madeira 

representando o Paraíso, a Igreja, o Inferno, o Palácio do Rei Herodes, a Cabana dos Pastores e 

Pastoras e o Presépio, todas revestidas com colchas disponibilizadas pela população. No 

entanto, e tal como aconteceu na representação do Auto da Criação do Mundo em Urrós, o 

Paraíso e o Inferno situavam-se diametralmente opostos: o primeiro do lado direito, tendo em 

conta a representação do ator e o Inferno do lado oposto. O Palácio do Rei Herodes situava-se 

também do lado oposto ao do Paraíso. No caso do Presépio a disposição cénica era muitas vezes 

colocada num canto recuado do palco; em Urrós nas representações de 1949 e 2011, foi 

colocado à continuação do Palácio do Rei Herodes de maneira que a perspetiva não permitisse a 

Herodes ver o Presépio. Em todas as aldeias, as casas eram rigorosamente cobertas por colchas 

bordadas e referenciadas com um “letreiro” a indicar a pertença. Na representação e de acordo 

com os escassos elementos encontrados, demo-nos conta que era construído um palco cujas 
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 Quanto à disposição cénica nos mistérios medievais, Antonino Solmer refere que “acompanhando a 

secularização destes espetáculos, as representações deslocam-se primeiro para o adro da igreja, depois para a 

praça da cidade, onde se edificava uma estrutura de cavaletes que suportava as mansões. Geralmente em número 

de dez, as mansões dispunham-se por todo o perímetro da praça, e o público encontrava-se em seu redor”(Solmer 

2003: 100). 
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dimensões variavas de aldeia para aldeia. No entanto, em algumas aldeias, os regrantes optavam 

por ir mudando de cenografia a cada vez que terminava um ato e começava um outro.   

 

2.4. Elementos Cénicos 

 

Em certos casos, a datação das representações remonta a um tempo superior a sessenta 

anos, como em Urrós, ou em Lebução, cuja última representação decorreu entre a última década 

de Oitocentos e a primeira do século seguinte, e, por isso, os informantes relataram com alguma 

dificuldade os pormenores existentes no palco, esforçando a memória de infância, para lembrar 

que ouviram os “pais falar de que tinham de ir à igreja buscar o cadeirão do Padre para o 

colocar no Palácio do Rei Herodes, e de a representação ser em Maio porque havia muitas flores 

para enfeitar o palco e o Paraíso, entre outras coisas”(
153

). 

Fernando Alves, que desempenhou o Anjo em 1949, referiu que os Pastores tinham um 

“caldeiro em cobre tisnado onde cortavam o pão de verdade para fazer migas, mexiam com uma 

colher e uma bota de vinho, própria dos pastores, que depois eles em frente às pessoas bebiam”. 

(
154

) Em Urrós, o Paraíso ostentava árvores e outros efeitos, de modo a que a sua imagem 

correspondesse à idealizada nos textos sagrados. O Presépio era forrado com musgo (
155

) e a 

manjedoura era “religiosamente” construída em madeira e coberta de palha, para receber com 

desvelo o Deus Menino e sua família, não faltando também a presença de uma vaca e de um 

burro, dispensados por um habitante da aldeia. 

Dinis Morais dos Reis, regrante do Ramo em Nozelos, referiu que, para a representação 

do Acto do Lavrador da Arada, chegaram a esculpir um adereço cénico, em madeira, 
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 Conversa informal com o informante José Maria Marta, em Urrós, em Agosto de 2002. 
154

 Conversa informal com o informante Fernando Alves, em Urrós, em Agosto de 2002. 
155

 Em Urrós era habitual as pessoas apanharem o musgo num lugar chamado Frauga, local de difícil acesso. No 

entanto, por entre carreiros, as pessoas conseguiam extrair uma grande quantidade deste vegetal para enfeitar o 

Presépio. Tal como acontece ainda hoje o enfeite do Presépio dentro da Igreja e pelo Natal é feito com musgo e 

Edra/Hera 



  

 149 

representando dois bois com um arado, que o ator-lavrador fazia deambular pelo palco. Tudo 

era feito em abono de “melhor se aproximar da realidade" (
156

).  

 

2.5. Adereços das personagens e de cena. 

 

Durante a nossa investigação, verificámos que alguns dos informantes com que 

contactámos mantinham de forma muito resguardada todos os pertences que haviam estado 

ligados à representação do Ramo nas suas localidades. Em Urrós, não foi possível observar os 

acessórios utilizados, apenas referenciados a partir de indicações de algumas pessoas. Ficámos 

sabendo que para cobrir as “casas” eram utilizadas colchas bordadas, das melhores que 

houvesse na aldeia, tendo em conta a especificidade de cada casa. Enquanto para a casa do Anjo 

se utilizavam colchas brancas, para o Inferno, eram de vermelho escarlate, estando obviamente 

a cor em consonância com a função dos respetivos moradores. Nossa Senhora tinha sua casa de 

azul celeste, tal como os mantos que na Igreja a vestiam. Na casa dos Pastores e das Pastoras, 

utilizavam-se mantas de pardo, típicas da região, utilizadas no aconchego da massa de pão 

aquando da sua preparação. As colchas que revestiam o Palácio do Rei Herodes eram de cor 

púrpura, dada a importância do seu estatuto. 

Do que foi possível apurar, constatámos que nesses tempos os regrantes eram muito 

exigentes quanto à escolha de adereços e acessórios. Em todas as representações verificámos a 

presença da roca (
157

) e da enxada, adereços relacionados com Eva e Adão, que conferiam uma 

marca identificadora do labor rural. Também os “bastões” utilizados pelos pastores, por S. José 

e pelos “Barões” eram disponibilizados pela população a partir de ramos criteriosamente 
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 Conversa informal tida em 22 de Dezembro de 2009. 
157

 Em conversa informal com Fernando Alves, em Agosto de 2002, soubemos que a roca de Eva era muito velha e 

pertencera a sua avó; o sacho de Adão era uma velha sacha de seu pai, que nunca mais foi usada por ter entrado 

na representação. “As pessoas tinham uma devoção muito grande quando era representado o Auto”, confessou. 
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escolhidos no termo (
158

), preferindo-se os mais resistentes. S. José carregava ainda um serrote, 

um martelo e uma machada, atributos do seu mister de carpinteiro. O caçador Lameque, 

respeitando a indicação textual que refere “de arma de fogo e flecha” carregava uma moderna 

espingarda caçadeira, que identificava seu estado de caçador, assim como um arco a tira colo. 

O punhal com que Caim matava Abel, era autêntico, sendo, por isso, trabalhada a cena, 

para que não acontecesse nenhum percalço, e Caim pudesse colocar o punhal debaixo do braço 

de Abel, criando uma ilusão da realidade. Em certas representações, Abel, após cair e sem que o 

público visse, colocava a mão num recipiente com sangue de galinha, dando à cena uma grande 

expressividade. 

A figuração de Nossa Senhora, em Rebordelo, era da responsabilidade dos andoreiros 

(
159

), que construíram uma coroa, semelhante à que estava colocada na imagem da Virgem na 

Igreja local, além de uma armação metálica, representando a auréola de santidade da figura. 

Em Urrós, os pastores transportavam a “bota de vinho”, o farnel, os bastões, além das 

ofertas do trigo, pão e figos para o Menino Jesus, conforme mencionado no texto dramático. Na 

representação dos Pastores e Pastoras, e na atuação de 2011, utilizou-se um recipiente em 

cobre, “tisnado de negro”, bem como uma panela em ferro fundido, típica da região, para fazer 

os cozinhados ao lume, uma colher de pau, uma caneca de barro com água, e uma faca, para que 

as migas fossem preparadas durante a representação do ato.  

Na generalidade, o Anjo Gabriel ostentava uma espada verdadeira, que, em algumas 

aldeias, os regrantes solicitavam a um oficial da Guarda Nacional Republicana, para que a 

representação da figura se assemelhasse à imagem de general dos exércitos celestiais visível nos 
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 Vocábulo utilizado para caracterizar o campo. 
159

 Antigamente os andoreiros andavam de localidade em localidade, sendo responsáveis pela elaboração do palco 

para as diversas representações, bem como do guarda-roupa e de todos os adereços necessários para as 

representações. Atualmente, o informante Carlos Manuel Gonçalves mostrou-nos na sua garagem o guarda-roupa 

das representações do Ramo, bem como alguns adereços utilizados. 
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retábulos das igrejas. Do mesmo modo, o Diabo e os “diabricos” exibiam um tridente, em 

madeira ou em ferro, com que cumpriam a sua função de atazanar as almas que se perdiam.  

 

2.6. O figurino das figuras 

 

O guarda-roupa usado nas representações em Trás-os-Montes era, na generalidade, 

concebido ao sabor da imaginação do regrante. No entanto, vários informantes referiram que 

muitos fatos eram feitos com tecidos que tinham em casa, ou, então, que pediam emprestado a 

outras pessoas de maior poder económico fatos completos de uma qualquer cerimónia. Todavia, 

apesar das evidentes dificuldades, dado os escassos recursos económicos existentes na época, 

todos os intervenientes usavam uma vestimenta executada com rigor e pertinência. O povo 

conhecia a tradição e procurava manter a adequação dos trajos que caracterizavam as figuras, 

que, em sendo bíblicas, como no caso do Auto da Criação do Mundo, apresentavam o rigor 

correspondente aos modelos da ideologia cristã.  

No entanto, muitas vezes a imaginação popular era fértil e, por ingenuidade da 

população ou desconhecimento dos referentes históricos, o vestuário era regularmente 

descontextualizado dos principais traços que caracterizavam uma qualquer figura. Tal como 

refere Mourinho, em representações realizadas no concelho de Mogadouro, “as pessoas vestiam 

o Diabo de calça preta século XIX, sapato de polimento, fraque e cartola” (1947a:15): 

Em alguns casos as pessoas interpretam-no como deve ser, vestindo-o de panos, plenos de 

figuras exóticas, dragões, serpentes, etc.; põem-lhe na cabeça um capacete de papelão com 

orelhas de burros e chifres. A tiracolo, prendem-lhe uma grande serpente, feita de pano e põem-

lhe na mão uma estaca e cercam-no todo de rastilho, a que pegarão fogo, quando ele sai a 

primeira vez à cena. (ibid.) 

 

Esta constituiu uma caracterização muito significativa, se atendermos à sobreposição de 

tradições, característica muito recorrente em Trás-os-Montes. Neste caso concreto, a figura do 



  

 152 

Diabo parece assumir a mesma forma que o “Chocalheiro”, figura diabólica existente durante a 

época natalícia, em algumas aldeias transmontanas.  

Outras referências surgem quanto à confeção, empréstimo ou até aluguer do guarda-

roupa, sabendo que, em certos casos, esta situação consumia enormes recursos económicos. Em 

algumas representações do Ramo em datas recentes, o poder local contribuía economicamente 

para minimizar o custo logístico. Em Urrós, Fernando Alves referiu-nos que, em 1949, para a 

sua representação do Anjo no Auto da Criação do Mundo, seu pai fora pedir o vestido de 

comunhão de uma menina que pertencia a uma família abastada, e que tinha aproximadamente 

a mesma idade. Através de fotografias únicas, disponibilizadas por António Mourinho (1952: 

12), da representação do Auto, em Urrós, em 1949, foi ainda possível visualizar, dada a má 

qualidade das mesmas, contornos recriados pelos populares para a indumentária de certas 

figuras. Para a representação de 2011 na aldeia de Urrós, algumas figuras foram inspiradas nos 

dados facultados pelas fotografias.  

 

2.6.1. O Anunciador 

 

Esta personagem é caso único em Urrós, não surgindo nas representações das restantes 

aldeias transmontanas. Trata-se de um prólogo ao espetáculo, em que esta personagem resumia 

o Auto. Apesar de não ter sido possível recuperar a totalidade do papel, foi possível registar 

algumas quadras do Anunciador, através do informante José Maria Fernandes, que rememorou 

a representação de 1949. A indumentária do papel de Anunciador, registada em fotografia da 

representação referida, compunha-se de uma casaca abotoada, de um calção justo, pelo joelho, 

com meia alta, cinto preto e sapato de igual cor em verniz, assemelhando-se a um mestre-de-

cerimónias. Transportava uma bandeira no braço esquerdo, e uma espécie de coroa em cartão. 
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Muitas vezes na realização da indumentária de cada ator utilizavam-se fatos já existentes, ou, 

então, eram confecionados pelas famílias de cada representante. 

 

2.6.2. Adão e Eva 

 

O cruzamento de informação sobre a caracterização das figuras do Auto da Criação 

permitiu concluir que a seleção dos atores obedecia a regras pré-definidas pelo regrante. 

Personagens-chave tinham de ser representadas por pessoas cuja conduta na vida real fizesse jus 

às figuras que iriam interpretar. Contrariamente a outras aldeias transmontanas, em Urrós, as 

personagens femininas eram representadas por homens. A partir das fotografias de Mourinho 

(1952: 12), verificamos que a figura de Eva é interpretada por um homem, que usa uma longa 

cabeleira e um vestido branco, marca da sua inocência. A cabeleira segura-se à cabeça do 

intérprete por uma coroa de flores. Quanto a Adão, verificámos, que a sua indumentária era 

constituída por uma espécie de jaqueta, camisa branca e calças brancas. De acordo com o texto, 

Adão ostenta umas barbas, “um sinal de ser mais”, ou seja, de sapiência.  

Nas restantes aldeias, não foi possível recolher informações concretas sobre a 

indumentária destas duas personagens, ainda que, segundo algumas informações dispersas, 

ambas devessem vestir túnicas brancas, que, após o cometimento do pecado original, caíam ao 

chão, deixando ver uma malha colada ao corpo, condição de nudez. Foi desse modo que se 

procedeu na representação de Urrós.  

 

2.6.3. O Anjo 

 

A imaginação popular transmontana manteve, nas diferentes aldeias, características 

semelhantes para a indumentária do Anjo. Estas entidades espirituais organizam-se 

hierarquicamente na esfera de Deus, sendo comuns às três religiões monoteístas: Judaísmo, 
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Islamismo e Cristianismo. A palavra “anjo” significa mensageiro e, por isso, tem como função 

estabelecer a ligação entre a esfera divina e a humana. No Cristianismo, existem sete anjos 

principais, ou Arcanjos: S. Miguel, S. Rafael, S. Gabriel, que surgem mencionados em textos 

canónicos, e Uriel, Fanuel, Zaraquiel e Simiel, mencionados num sermão de S. Gregório 

Magno. Os três primeiros são festejados conjuntamente a 29 de Setembro, embora S. Gabriel 

tenha também a sua festa individual a 24 de Março. 

Ainda que haja uma distinção hierárquica entre os vários arcanjos que aparecem no 

Auto - o Arcanjo Uriel, cujo nome significa em hebreu «Luz de Deus», surge mencionado no 

Livro de Enoch, designando, portanto, a entidade portadora do conhecimento e a compreensão 

do Divino à humanidade, sendo também associado ao momento da expulsão do Paraíso, 

presente no Acto de Adão e Eva; o Arcanjo Gabriel, o “homem forte de Deus”, cuja missão de 

mensageiro de Deus o faz anunciador do nascimento de Cristo, no Acto da Anunciação, e em 

todos os momentos que se torne necessário a revelação de um mistério divino; e o Arcanjo 

Miguel, “aquele que é similar a Deus”, mencionado no Antigo Testamento, no Livro de Daniel, 

como defensor de oprimidos, e no Novo Testamento, no Apocalipse, como o arcanjo que lidera 

as forças celestiais contra Satanás e as forças do mal. Nas diversas representações do Auto da 

Criação do Mundo, verificamos que, para as distintas personagens, havia somente uma 

antropomorfização cénica. Na generalidade dos casos, o Anjo envergava uma túnica branca, 

cingida à cintura por um cordão entrelaçado, assemelhando-se aos hábitos usados pelos 

membros de instituições religiosas, eclesiásticas ou de confrarias.  

Esta situação induz a que, em alguns casos que nos foram comentados, os párocos das 

aldeias cediam as suas próprias vestimentas para serem usadas neste tipo de representações, 

ainda que se conheçam referências proibitivas quando estas saíssem do âmbito da nave da 

igreja. Em algumas localidades, indicaram-nos que esta figura era coroada por uma auréola, e 

tanto empunhava uma espada (como S. Miguel) como um “ramo”, símbolo de poder menos 



  

 155 

bélico que a anterior, mas cujo objetivo idêntico seria punir os que desobedeciam a Deus. Em 

Urrós, na representação de 1949, o Anjo cingia uma espécie de coroa e empunhava um ramo de 

flores, expressando pureza; na representação de 19 de Agosto de 2011, seguimos as indicações 

das restantes aldeias, apesar de não transportar nem auréola, nem coroa.  

Em 2011, no Acto do Diabo, Inveja, Pastores e pastoras, o Anjo Gabriel, que na 

imaginação popular é também denominado General São Miguel, de acordo com as indicações 

fornecidas ao Guarda-roupa de Maria Gonzaga, de Lisboa, vestiu uma indumentária composta 

por uma camiseta branca de manga curta, um saio vermelho pregueado, cingido por um cinturão 

de cabedal, sandálias em cabedal com tiras, e asas, mesclando as cores vermelha e branca, 

recriando a imagem pintada no retábulo que se encontra na Igreja de Urrós, e que servira de 

inspiração na representação de 1949.  

 

2.6.4. Abel, Seth, Caim e Lameque 

 

Apesar dos quase inexistentes registos fotográficos ou testemunhais sobre as figuras de 

Abel, Seth, Caim e Lameque, a imaginação popular fez deles pastores, e, por isso, a sua 

indumentária aproximava-se dos trajes típicos dos pastores locais. Em Urrós, o informante 

Fernando Augusto Alves referiu que Caim devia sobressair dos restantes irmãos, devido à sua 

posição de primogénito. Estes deveriam usar uma vestimenta semelhante à de pastores de fracos 

recursos económicos, enquanto Caim trajaria com alguma opulência. Na representação de 

Urrós, em 2011, Caim vestia uma túnica em tons castanhos, de acordo com a sua condição 

social, ao contrário dos seus irmãos, Abel e Seth, que, embora vestidos de igual maneira, 

traziam mantos, segundo a sua condição de pastor. 

Curiosamente, em Nuzedo de Baixo, D. Especiosa Borges informou que o guarda-roupa 

destas figuras costumava ser o do quotidiano, colocando apenas uma espada a Caim, e uma 
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manta a Abel e a Seth. Nestes casos, em que muitos regrantes preferiam imprimir um cunho 

menos alegórico ao teatro (
160

), por falta de recursos económicos ou por falta de conhecimento, 

era frequente que a indumentária de Lameque, enquanto caçador, se compusesse de um fato de 

caçador contemporâneo e transportasse uma caçadeira.  

 

2.6.5. O Diabo, a Inveja e os Diabricos 

 

Embora bastante desmitificadas atualmente, estas figuras eram temidas pelo povo, ou 

não representassem elas o oposto do bem, da salvação, e do Céu. Todavia, elas possuíam 

também uma função fática nestas representações. Por um lado, eram motivo de riso, sem 

preconceitos, sem temor, catalisando toda a tensão acumulada, de recriminações e acusações. 

Eram, segundo os informantes, as personagens que mais se movimentavam no palco, 

espelhando e espalhando verbalmente a fúria, a manha e a revolta.  

O Diabo transmontano dava pelo nome de “demo”, “demónio”, “memogo”, “diacho”, 

“democre”, “maldito”, “mafarrico”, “Satanás”, “Belzebú”, “Lucifer” e “Lusbel”. Tanto na 

representação, como na crença popular, Lusbel é acusado de “entrar nas pessoas”, tornando-se 

necessário esconjurá-lo, através de ritos, de amuletos, de orações e de diversos cuidados; a água 

benta, a cruz, as ferraduras, as figas, o sal, as orações como as doze “palavras ditas e 

retornadas”, afastavam, na imaginação popular, o Diabo. (
161

) Segundo o Pe. Lourenço Fontes, 

“esta última oração provém, como muitos contos e textos medievais, de um protótipo irânico ou 

persa, segundo a doutrina de Zaratustra.” (1974: 19) Antigamente, aos padres pediam-lhes que 

lhes passassem “uns escritos” em forma de manuscritos em tamanho pequeno, benzidos, e onde 

                                                                 
160

 Registámos a existência de uma representação em que Caim exibia um cachimbo na mão esquerda e uma espada 

na mão direita, simbolizando assim a sua condição de primogénito. Consta também que poderia usar um chapéu 

próprio da época da representação. 
161

 Na popular oratória, em três atos, de Braz Martins (1823 – 1872), com música do maestro italiano Ângelo 

Frondoni (1812 – 1891), Gabriel e Lusbel, ou o Taumaturgo, estreada no Teatro do Ginásio, em Lisboa, em 1854, 

que fez parte do repertório das companhias de província e dos grupos de teatro amador, ao longo do século XIX e 

até meados do seguinte, Lusbel fazia as delícias do auditório popular sempre que era derrotado pelo anjo Gabriel, 

ou pelo popular Santo António.  
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constavam escritas rezas para afastar a figura demoníaca. Dos anos oitenta/noventa, a nossa 

memória retém na aldeia de Urrós uma personagem a que imensa gente acorria, tanto da 

localidade como de outras vizinhas, e que tinha o “dom” de curar e proteger as pessoas de “mal 

olhados” 

A escolha do intérprete para representar o Diabo, ficando para sempre conotado com 

essa figura, recaía geralmente sobre a pessoa reputada de ruim, e a sua atuação ficava célebre 

pela forma como se apresentava em cena. A sua indumentária, na generalidade das 

representações do Auto ou Ramo, consistia dum fato preto e vermelho, por vezes “sarapintado”, 

a condizer com os “diabricos”, ostentando uma grande cauda, chifres e um tridente de pau ou 

ferro. Em alguns casos, o Diabo era armado de rastilhos, que provocavam fumo e fogo, criando 

um autêntico espetáculo pirotécnico. Sempre a pular em redor das figuras, acompanhava a 

Inveja, também ela vestida de preto (em alguns casos, como em Urrós, em 1949, trajando uma 

saia travada e um chapéu de abas), e era seguido sempre pelos “diabricos”, que tanto espiavam 

Caim, como os pastores. Nesta representação de 1949, devido à falta de recursos económicos, 

improvisaram-se acessórios em cartão, uma espécie de cristas por todo o dorso e na cabeça, um 

chifre e um tridente, recriando uma imagem afim de um dragão, a par dos “diabricos”, que 

traziam também uma coroa de picos. Nesta representação os “atores” utilizaram as vestes 

normais quotidianas, apenas caracterizados por acessórios.  

 

 

 

2.6.6. Os Pastores e as Pastoras 

 

Típico de uma região cujo único sustento advém do trabalho agrícola, os pastores e as 

pastoras representavam uma tipologia local fortemente identificada. Aliada a influências 

bíblicas, como predestinados a serem os primeiros a adorar o Menino Deus, no Auto da Criação 



  

 158 

do Mundo ou Ramo, os pastoresapresentam, numa primeira fase, uma relação conflituosa, sendo 

tentados pelo Diabo e pela Inveja e, numa segunda fase, num ambiente bucólico e lírico, 

protagonizam uma comédia de amores, acabando por ser os escolhidos pelo Anjo para irem 

ofertar os seus bens ao Rei dos Reis, que nasceu em Belém. A indumentária destas figuras, 

segundo a imaginação popular, identificava-se com a realidade comum. Os Pastores e as 

Pastoras, em algumas aldeias transmontanas, e durante as representações do Auto ou Ramo 

vestiam roupas do dia-a-dia, não favorecendo a verdadeira identidade que os caracterizava. Em 

alguns casos, os acessórios como o bastão ou a bota de vinho permitiam a distinção tipológica. 

 

2.6.7. Simeão, Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus 

 

Narrando o novo ciclo da Humanidade, Cristo será o Adão de uma nova era, porém será 

necessário que se introduzam anteriormente os primeiros passos dos mistérios da Virgem 

Maria: a educação de Maria no Templo, e o seu desejo de fazer voto de castidade ao Altíssimo; 

a primeira revelação a Simeão sobre as intenções supremas do casamento de Maria com José; a 

escolha deste por milagre divino, fazendo florescer açucenas no seu bordão; a visita da Virgem 

a sua prima Isabel e a profetização do Redentor; e o pranto de José, angustiado pela 

incompreensão da transcendência revelada. Toda a narrativa nos conduz até Belém, ao Presépio, 

ao nascimento.  

Relativamente a este passo, todos os informantes revelaram tratar-se de um dos mais 

belos momentos, pela espetacularidade do mesmo, cheio de emoção, ao verem a Virgem 

montando um jumento. Estas personagens requeriam que se escolhesse para elas a melhor 

indumentária, com isso exteriorizando a beleza interior que o momento exigia. 

Nas representações do Auto da Criação do Mundo ou Ramo, os acessórios usados - 

coroa de flores, auréola, manto azul e túnica branca – complementavam simbolicamente a 
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pureza da representação. São José, em algumas representações, transportava acessórios de 

carpinteiro, mas também um bordão, um báculo digno da sua condição de patriarca, tal como as 

bárbaras brancas, refletindo não só a avançada idade, mas, sobretudo, como símbolo de 

conhecimento adquirido, conforme definira Adão na cena do Paraíso. Nossa Senhora, desde o 

palco até ao presépio de Belém, era transportada por um jumento, dispensado por um habitante 

da aldeia.  

Apesar de não haver informações específicas sobre Simeão, deduzimos, a partir do 

cruzamento de dados e da sua condição de ministro de Deus, que a indumentária pertenceria ao 

pároco da aldeia, vestindo, por isso, uma alva(
162

), um cíngulo (
163

), uma mitra (
164

) e um 

pluvial (
165

), e por vezes transportando um turíbulo (
166

). 

Registaram os informantes, que se procurava sempre fazer coincidir o nascimento de 

Cristo com o de um filho da terra, fazendo com que, por altura da representação, a criança nos 

braços de Maria representasse a figura autêntica de um Deus nascido. Esse mesmo ritual se 

procurou repetir nas representações de 19 de Agosto de 2011, em Urrós, e de 14 de Janeiro de 

2012, na Aula Magna de Lisboa. 

 

  

                                                                 
162

Alva ou túnica (lat. alba), geralmente de tecido branco, este paramento cobre integralmente o corpo do oficiante. 

Veste-se sobre a batina ou outra roupa ordinária e sobre o amicto (se for usado). “Simboliza a túnica branca 

vestida a Jesus Cristo em casa de Herodes. Além disso simboliza pela sua cor a pureza, candura e santidade de 

vida que deve ser apanágio do sacerdote; o linho, naturalmente impuro, mas embranquecido à custa de muitos 

esforços e trabalhos, completa o símbolo.” (Vasconcélloz 1900: 99). 
163

Cíngulo ou cordão (lat. cingulum, baltheus, zona) é um cordão comprido que se usa como cinto; serve para cingir 

à cintura a alva.  
164

 A mitra é um tipo de cobertura de cabeça fendida, consistindo de duas peças rígidas, de formato 

aproximadamente pentagonal, terminadas em ponta, por isso, às vezes chamadas corno ou cúspides, costuradas 

pelos lados e unidas por cima por um tecido, podendo ser dobradas conjuntamente. As duas cúspides superiores 

são livres e na parte inferior forma-se um espaço que permite vesti-la na cabeça. 
165

Pluvial ou capa de asperges (latim: cappa, pluviale, casula processaria) é um paramento litúrgico usado 

sobretudo no exterior, mas também dentro das igrejas para bênçãos e aspersões com água benta, casamentos sem 

missae para os solenes ofícios divinos. 
166

Turíbulo é recipiente onde se queima o incenso usado nas celebrações litúrgicas; deve ser feito de metal e 

comporta um "rito" próprio para o seu uso em certas orações. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alva_(veste_lit%C3%BArgica)
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2.6.8. Rei Herodes e os Reis Magos 

 

São parcas as informações recolhidas sobre a indumentária do Rei Herodes e dos Reis 

Magos. Muitos informantes recordam, sobretudo, o som do trompete utilizado, significando 

presságio, e dando sinal para a entrada em cena do maléfico “Rei Herodes que mandou matar 

os inocentes”. Em algumas localidades, este episódio pressupunha que os Magos entrassem a 

cavalo, solicitando-se, por isso, o empréstimo ocasional dos animais à Guarda Nacional 

Republicana, criando uma grande uma maior espetacularidade ao Auto. O informante José 

Maria Marta, recitou excertos do papel de Rei Baltazar, que interpretou em 1949, e relatou 

alguns pormenores sobre a indumentária:  

Era muito bonito… os cavalos bieram de outras aldeias e foram a buscá-los de madrugada para 

que estivessem aqui a tempo, depois iam para um curral onde lhe dabam comida e bebida. 

Tínhamos um pouco de medo porque não tínhamos ensaiado com eles, não os conhecíamos, e 

tínhamos medo que se espantassem e nos fizessem cair com tanta gente. A nossa vestimenta, 

uma era feita à mão e outra opas dos padres, as bermelhas que havia na igreja. Eu falaba meio 

Espanhol meio Português, porque este Rei vinha do Oriente. 

 

A partir de fotografias disponibilizadas pela D. Especiosa Borges, de Nuzedo de Baixo, 

datadas de 24 de Dezembro, entre 1967 e 1969, relativas à representação do Ramo, a informante 

referiu que: 

Os fatos para o Rei Herodes e os Reis Magos foram amanhados de acordo com a perspetiva que 

tinham. Foram comprados tecidos e uma costureira da aldeia disponibilizou-se a fazê-lo. Depois 

colocámos uma espada a cada um dos Reis e ao Rei Herodes, que estava num palanquim de 

maneira a que desse a impressão de ser o Superior. A acompanhar os Reis Magos iam os Pajens 

também. As coroas eram todas de cartão. 

 

Encontramos uma outra referência a este passo da representação, na aldeia de Nozelos, 

em 24 de Dezembro de 1999, através do regrante Dinis Morais dos Reis, que referiu ter a 

Câmara Municipal de Chaves participado ativamente para que a representação do Ramo se 

realizasse na aldeia: 
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Os fatos foram alugados em Braga numa casa religiosa e depois arranjaram-se espadas pedidas à 

Guarda Republicana. Era eu que fazia de Condestável; fazia uns três papéis; não havia mais 

ninguém e tínhamos que decorar aquilo tudo. Eu ia todo de vermelho para mostrar que era eu o 

Condestável e os outros levavam cores diferentes. Os Reis Magos levavam uma touca branca 

presa por um cordel e a minha coroa era também vermelha e parecia-se mais a uma coroa de um 

Rei verdadeiro. Foi muito bonito. Ia ao encontro deles e depois dizia-lhes que viessem trás de 

mim para os levar até ao palácio do rei Herodes.   

 

Tal como referido anteriormente, muitas das vezes o povo tinha a tendência de 

secularizar determinadas figuras, vestindo-as de maneira atualizada, e utilizando indumentárias 

próprias de determinadas profissões: militares, polícias ou elementos da Guarda Republicana. 

Verificamos, pela fotografia disponibilizada por Dinis Morais dos Reis, na representação de 

Nozelos, que se encontram presentes duas figuras vestidas a rigor, com traje de polícia, que 

guardam o Palácio do Rei Herodes. Nada mais apropriado e eloquente para os olhos dos 

espectadores de então. Verificamos também que o rei Herodes ostentava umas longas barbas, 

uma espada e uma coroa, sinal do seu poder. Vestia um manto vermelho e uma espécie de fato 

preto, em consonância com o aspeto austero do seu palácio.   

 

2.7. Entoação, Inflexão e Toada 

 

No Auto da Criação do Mundo ou Ramo, e, em geral, em todo o teatro popular, a 

entoação, a inflexão e a toada dependiam grosso modo da interpretação de cada regrante, e da 

maior ou menor capacidade de cada ator. O regrante funcionaria como um chefe de orquestra na 

afinação de cada instrumento/ator, de acordo com o seu sentido de bem-fazer e de bom gosto. 

No entanto, a partir da análise dos dados fornecidos pelos informantes, verificámos que 

a toada se adequava ao ambiente do cerimonial: mais nostálgica quando se tratava de um 

momento de pura beleza, como A Anunciação, mais alegre e divertida, quando se tratava do 

ambiente “galhofeiro” do Acto do Diabo, Inveja, pastores e pastoras, ou mais solene e severa 

quando se pretendia um ambiente trágico como no Acto de Abel, Seth e Caim, ou no confronto 
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entre Caim e o Diabo. Cada ator era industriado na forma como deveria lançar o tom da cena 

em que entrava, sempre em consonância com a gestualidade adequada à representação do papel.   

No Auto da Criação do Mundo ou Ramo, observámos o uso de dois tipos de entoação, 

entre a “laudatória”, presente na aldeia de Urrós, e a “salmodia”, cantada silabicamente, cada 

nota correspondendo a uma sílaba, ao contrário do canto melismático, presente na recitação de 

cantos religiosos, como o Aleluia, onde se ornamentam melodicamente sílabas específicas. Em 

qualquer destas entoações, entre a expressão do êxtase (laudar) e a do sofrimento (salmodiar), 

verificámos que, nos dois primeiros versos da quadra, também denominados por “ditos”, os 

informantes insistiam que o movimento de terminação ascendente, que decorria entre o início 

do 1º verso e final do 2º verso, correspondesse a uma “ársis” (
167

)ou tensão ascendente, a que se 

seguia uma “thesis” (
168

) ou distensão, entre o início do 3º verso e o final do 4º verso.  

O tom salmódico utilizado na recitação dos versos do Auto da Criação do Mundo ou 

Ramo parece estabelecer uma aproximação significativa com o canto gregoriano associado à 

celebração litúrgica. Julgamos, por isso, que a vocalização utilizada na representação do Auto, 

nas diversas aldeias, corresponde a uma versão secularizada das liturgias, a partir do momento 

em que as representações se deslocam para o exterior dos locais sagrados.  

Em geral, as frases deveriam ser bem articuladas, silabadas, assemelhando-se essa 

articulação com uma melodia parolada, entre o canto e a fala, em que se acentuavam claramente 

as sílabas tónicas. Na narrativa religiosa, a toada de cada figura estaria de acordo com cada 

personagem. O Anjo, Nossa Senhora e São José, por exemplo, cantavam as suas falas de modo 

suave, um quase lamento. 

 

                                                                 
167(Lat. Tempo fraco). Elevação Suspensão, Tensão. 
168Thesis e Arsissão conceitos de tempos forte e fraco respetivamente, segundo os teóricos da música 

antiga, à semelhança dos princípios naturais que regem os movimentos do corpo (tensão e repouso). 
(Dourado 2004:32) 
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2.8. A Música 

 

O Auto da Criação do Mundo principiava por um cortejo das figuras, que se dirigiam ao 

local da representação, desfilando ao som da gaita-de-foles, instrumento típico da região. Em 

outros casos, na representação do Ramo, segundo as informações recolhidas, o 

acompanhamento musical era realizado por um conjunto de músicos, que situados numa das 

extremidades do palco, acompanhavam a entrada, a realização e o término da representação.  

Na representação de Urrós, de 19 de Agosto de 2011, de acordo com as indicações dos 

antigos participantes do auto, o gaiteiro iniciou a marcha em coluna sendo acompanhado pelas 

figuras, por ordem de representação no Auto. Percorreram o caminho, ao longo do tabuado, 

junto ao público que assistia, e subiram por umas escadas colocadas na parte final do palco, 

junto à casa do Rei Herodes, vindo colocar-se por ordem, cada qual em frente da casa respetiva, 

dando início à recitação do Auto.  

 

2.9. O Público 

 

O público, segundo a tradição propagada pela memória coletiva e pelos próprios ensaios 

a que assistia, seguia a representação com muito interesse, e com grande devoção. O Auto da 

Criação do Mundo ou Ramo representava um acontecimento de grande relevo nas aldeias que o 

acolhiam, por sua vez visitadas pelas famílias de outras localidades que o haviam acolhido 

também na representação. Esta era motivo de congregação de gentes que partilhavam a mesma 

fé, e de orgulho local na realização do espetáculo. As pessoas faziam-se acompanhar de farnel e 

água, porque sabiam da extensão das representações, conforme referiu Amadeu Ferreira, na 

comunicação que fez em Urrós, a 18 de Agosto de 2011, no âmbito do Colóquio sobre o Auto: 
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Las repersentaçones teatrales éran momientos grandiosos de fiesta, para que éran cumbidados 

todos ls pobos alredror i bien sabemos cumo era mala la crítica i la caçuada an relaçon a 

aqueilhes que ‘nun sabien falar’, quier dezir, als que falában mirandês (
169

). 

 

Alguns relatos que conseguimos apurar referem que numerosas pessoas faziam-se 

transportar em jumentos, modo típico da época e da condição social, dada a longa distância que 

tinham de percorrer para assistir aos autos. Dadas as dificuldades da época, em alguns casos, 

como em Urrós, em 1949, havia sempre alguém com um “cântaro” e de uma “concha” pelo 

público a vender água. Dado que as representações ocorriam na praça principal da aldeia ou nas 

Eiras, muitas pessoas transportavam um “mocho ou tajola” (
170

), espécie de banco de dimensões 

reduzidas, para melhor assistirem ao auto, que durava cerca de sete horas.  

Alguns informantes relembram os elevados níveis exigidos pelo Regrante, ou Ensaiador, 

a cada ator. Alguns deles, como Fernando Alves, da aldeia de Urrós, referem que o Regrante 

estava constantemente a chamar a atenção para a solenidade do género: “muito respeito pelo 

que vamos fazer; se não tivermos amor ao que vamos representar, então é melhor não irmos”. 

Indicações também dirigidas ao público, no início da representação, quando o Anunciador se 

lhe dirigia, e recitava os seus versos exortando à atenção e ao respeito devidos à representação.  

Em algumas aldeias transmontanas, o público participava ativamente no desenrolar da 

ação, conforme registado por Sousa Costa, a propósito da representação do Ramo de Fora, na 

                                                                 
169

 Conferência proferida pelo Dr. Amadeu Ferreira intitulada “Reberto do Diaboquemédia repersentada an 

Sendin (Miranda de l Douro), an maio de 1944”[Anterbençon feita por Amadeu Ferreira, an Ruolos – 

Mogadouro, por oucasion de la repersentaçon de la quemédia de Auto da Criação do Mundo](Casimiro 2012: 

318-334). 
170

 ”L die de la repersentaçon, l Sagrado staba cheno. La gente benie destas redondas todas i até de Lisboua. 

Habie uas cuordas para pegar de la giente, mas eilha era tanta... quien ye que pegaba deilha! Las pessonas 

lebában cada un ls sous sentalhos de casa. Inda nun habie Guarda Republicana an Sendin, que solo bieno uns 

trés ou quatro anhos alantre de you me casar [1945]. La repersentaçon ampeçou apuis de missa, inda a la 

purmanhana, i yá acabou mui tarde, quaije cun de nuite. Scolhie-se l més de maio porque ls dies yá éran 

grandes. Nun parábamos sequiera para quemer. Nas casas teniemos doces i cousas assi i íbamos 

quemiscando.» Conferência proferida pelo Dr. Amadeu Ferreira intitulada “REBERTO DO DIABO” 

[Anterbençon feita por Amadeu Ferreira, an Ruolos – Mogadouro, por oucasion de la repersentaçon de la 

quemédia de Auto da Criação do Mundo]. (Casimiro 2012: 318-334). 
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freguesia de Vila do Conde, concelho de Chaves, em que, no decorrer do Acto de Abel, Seth e 

Caim:  

O público reproduzia num choro verdadeiro o grito das Almas no Purgatório aquando do 

arrastamento de Caim pelo Diabo para o Purgatório – homens e mulheres, de olhos cerrados, a 

castigarem no seu peito, a flagelarem no seu rostro o pecado de Caim, pecado da Espécie por 

mercê da herança forçada. (Sousa Costa 1934: 37). 
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Capítulo 3 - Uma tradição etnográfica: O Auto da Criação do Mundo ou Princípio do 

Mundo/ O Ramo 

 

3.1. O Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo 

 

Ainda que atualmente surjam na região de Trás-os-Montes manifestas evidências de 

uma produção dramática popular, de distintos géneros, e que a memória persista em não a 

deixar cair no esquecimento, a sua fixação, no quadro do Património Imaterial, surge como um 

imperativo maior a realizar e a preservar, dada a sua particular importância no quadro das 

tradições da região e que, ao longo do tempo, têm perdurado.  

Apesar dos esforços na recuperação de documentos originais ou versões dactilografadas 

na região de Trás-os-Montes, questionamo-nos, ainda, quantos aos documentos que ainda 

estarão nos “reservados” do desconhecimento, ou, mesmo, se terão irremediavelmente perdido, 

sujeitos a múltiplas vicissitudes da ancestralidade e sua transmissão. No âmbito do Património 

Imaterial característico da região, e na ausência de dados concretos ou de textos escritos 

originais, o Auto do Criação do Mundo ou Ramo deixa espaço à existência de versões e 

variantes textuais, ainda preservadas em algumas aldeias da região, graças a memórias 

individuais, e também à descoberta de formas e conteúdos com contornos próprios de acordo 

com o uso e costume de cada aldeia, de cada regrante ou de cada informante. Quando alguém 

regista a memória da sua vivência, lega à posteridade um objeto de conhecimento, tornando 

consistente a fragilidade da transmissão oral. É nossa convicção que o “regrante” nas diversas 

aldeias transmontanas se apresentava como um fiel depositário da tradição oral, uma espécie de 

livro-memória, em que se inscrevia tanto a poética como a estética etnográfica desse teatro 

tradicional, quando pelo Natal recriavam os passos Bíblicos do Nascimento de Cristo (
171

). 

                                                                 
171

 Um pouco por todo o País, desde o Norte às Ilhas, a tradição do Nascimento de Cristo constituiu um momento 

marcante na vida das comunidades, como no caso da Ilha da Madeira, em que se celebrava as Missas do Parto, 

assim como se representava o Auto de Natal durante a celebração litúrgica. (Ferreira 1999: 139-321).  
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Quando do desaparecimento desta tradição teatral (
172

), aqueles que com ela contactaram ou 

representaram algum papel num dos autos, passaram a ser os fiéis depositários dos 

“versos/ditos” que constituíam o texto em cada aldeia. De geração em geração, pelo significado 

que adquiria, o texto também perdurou, em alguns lugares, sob a forma de “casco” (
173

), quantas 

vezes em elevado estado de decomposição, ou na frágil memória daqueles que assistiram a sua 

representação, que participaram nos ensaios na representação final. Ao longo dos tempos, por 

razões que se prendem com a defesa de autoria e de originalidade em cada aldeia, as diferentes 

versões do Auto da Criação do Mundo ou Ramo corresponderam a expressões da vivência 

coletiva dos amadores dramáticos transmontanos. Foi nossa intenção tentar reconstituir e fixar a 

obra dramática que terá estado presente no momento da sua representação na região 

transmontana, para que o registo escrito possa, agora, perdurar, para gerações futuras, a partir 

das versões conhecidas por escrito (“cascos”) ou das partes diretamente recolhidas junto dos 

informantes (antigos elementos – atores). 

 

3.2. Testemunhos escritos 

3.2.1. O Manuscrito de Salustiano Augusto Ovelheiro (Urrós, Mogadouro, 

Bragança, 1924) (Texto A) 

 

O Casco mais antigo da aldeia de Urrós (Mogadouro) encontra-se na posse dos 

familiares diretos de Salustiano Augusto Ovelheiro, morador que foi, na aldeia, carteiro de 

profissão e que, segundo familiares próximos, possuía grande apetência pela arte de versejar, 

produzindo regularmente composições poéticas sobre a vivência da gente local. Episódios 

                                                                 
172

 Refira-se a opinião unânime de vários teatrólogos ao referirem uma espécie de uma “crónica de uma morte 

anunciada” da teatralidade popular portuguesa, consequência da progressiva migração da população 

transmontana, desde os anos 20 do século XX e, sobretudo, no êxodo ocorrido na década de 1960 e na seguinte, 

para além do impacto que a televisão teve na mudança de hábitos regionais, tal como referiu Luís do Nascimento 

Casimiro a propósito do momento em que começaram as primeiras emissões da Rádio Televisão Portuguesa, nos 

anos sessenta, na estação de Urrós. Entre a aldeia e a estação de Urrós medeiam cerca de 4 quilómetros; quando 

se soube da notícia as pessoas acorreram para ver uma nova realidade. 
173

 Manuscrito em certos casos em elevado estado de decomposição, envolto em cartão ou em folhas de jornais, 

onde se encontram os versos do Auto ou Ramo. 
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amorosos, crimes passionais ou elogios póstumos a combatentes da Guerra Colonial serviam de 

tema a poemetos, que replicava de forma manuscrita, e propagava pelas aldeias limítrofes (
174

), 

como folhetos noticiosos versificados. Algumas pessoas da aldeia referiram que muitos desses 

versos e poemas revelavam um estilo melodramático, assemelhando-se às melodias cantadas 

antigamente nas aldeias transmontanas pelos cegos, noticiaristas dos principais acontecimentos, 

como tinha acontecido em tempos de antanho, dos folhetos de cordel, memórias monocórdicas 

de outros tempos, tão ao gosto do sentimentalismo popular. (
175

) 

Salustiano Augusto Ovelheiro legou-nos o casco de Urrós, o seu Auto da Criação do 

Mundo ou Princípio do Mundo, documento que apresenta danos físicos provocados pela 

antiguidade, mas também por possível mau manuseamento, dificultando a sua transcrição. 

Trata-se de um caderno, com 32,5 cm por 22,5 cm, contendo 35 folhas pautadas, em que 

o texto do Auto se inscreve a duas colunas. As folhas encontram-se cosidas com cordel, em 

ziguezague, na lombada esquerda, e protegidas por capa e contracapa de papelão grosso 

castanho, de igual dimensão. No interior da capa, encontra-se manuscrita, a lápis, a assinatura 

de Salustiano Augusto Ovelheiro, assim como as datas de 1948 e 1949 (
176

); referência possível 

a datas de representações, são também os anos de 1924 e 1935 (
177

), inscritos no interior da 

contracapa. 

                                                                 
174

 Salustiano Augusto Ovelheiro possuía um forno tradicional onde cozia pão, que ia vender pelas aldeias com o 

auxílio de um jumento.  
175

 Na opinião de Martins (1950: 143), “o povo de então e o de agora não diferiam muito. Porém, podemos notar, 

ainda outro ponto de contacto, entre aqueles tempos e os nossos. Referimo-nos às gestas sagradas, por vezes já a 

meio caminho do teatro religioso. Ainda há poucos anos, cantava-se, em verso, a vida do Padre Cruz. E nos 

mercados e feiras nortenhas, encontramos à venda as Novas cantorias da Sagrada Escritura, lado a lado com A 

Formação do Mundo e da Vida de Adão e Eva no Paraíso, em versos de sabor popular, ao pé da Verdadeira 

História da Vida de João Soldado que Meteu o Diabo no Bornal.” 
176

 Na aldeia de Urrós fomos confrontados com documentos em que se transcrevem os versos do papel de Maria no 

episódio da Visitação a Santa Isabel, interpretados por José Joaquim Fernandes. Os documentos encontram-se 

assinados pela copista Maria de Jesus Barros e datados de 24 de Janeiro de 1949, o que confirma a representação 

do Auto nesse ano. 
177

 Julgamos ser a data da segunda representação em Urrós, mas não conseguimos encontrar testemunhos que 

corroborassem a informação. 
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No topo da primeira folha do manuscrito, em caligrafia desenhada, surge o título da 

obra, sob o qual se inicia o texto do Auto pela fala do Anjo: 

A santíssima trindade 

Ab eterno incriada 

Determinou criar tudo 

E tudo formar do nada (I, vv. 01-04). 

 

Na folha 18a, encontra-se uma distribuição de personagens e intérpretes, por ocasião da 

representação de 1924, informação que se repete e se acrescenta mais adiante (folhas 69b, 70a e 

70b). Ganha ainda particular relevo o facto de Salustiano Augusto Ovelheiro, “regrante” da 

comédia, relatar um episódio ocorrido durante a representação do Auto nesse ano e transcrito na 

parte final do manuscrito: 

Deu-se um grande barulho causado pelos de Brunhosinho ao meio da comédia. A Guarda 

Nacional Republicana de Cavalaria de Miranda do Douro e a de Infantaria de Bemposta 

acabaram com o barulho de imediato. Depois, no fim, quando os ocupados estavam a jantar os 

ditos acima com desafios de barra com o Jorge de Vila Chã pegaram-lhe à pancada, estando a 

Guarda também a jantar. Chegaram quatro ou cinco de Urrós e resistiram com os de 

Brunhosinho e quando a guarda veio já um dos de Brunhosinho tinha sete buracos na cabeça, 

sendo necessário a vinda do médico de Miranda. (
178

) 

 

3.2.2. Versão de Manuel Francisco Fernandes (Urrós, Mogadouro, Bragança, 

1989) (Texto B) 

 

Trata-se de um caderno em formato A4, com um total de setenta páginas 

dactilografadas; sessenta e oito apresentam numeração dactilografada, a que se seguem outras 

duas, com numeração manuscrita. A capa, em cartolina de cor verde clara, ostenta uma etiqueta 

artesanal, onde se lê Comédia da Criação do Mundo. No frontispício, inscrito em cercadura 

triangular dactilografada com o símbolo [§], lê-se o título «Peça de Teatro Intitulada A Criação 

do Mundo», sob o qual foi autenticada a posse deste objeto: “Pertence a Manuel Francisco 
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 Referência manuscrita presente no Casco de Urrós pertencente a Salustiano Augusto Ovelheiro. 
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Fernandes, 1º Comissário da P.S.P aposentado, Natural de Urrós – Mogadouro e Residente em 

Rua Serpa Pinto - 37-Porto- Telefone 812546.” [assinatura ilegível]. 

Tendo tido conhecimento do manuscrito de Salustiano Augusto Ovelheiro, Manuel 

Fernandes solicitou-o, em Setembro de 1989, aos familiares daquele com o objetivo de o 

transcrever. Embora tenha mantido o formato a duas colunas, verificamos que procedeu à 

numeração das quadras, e procurou copiar detalhadamente o manuscrito, não se importando 

com possíveis irregularidades textuais que o original pudesse apresentar. A ignorância desta 

situação levou o copista a repetir os mesmos erros, e a substituir vocábulos, possivelmente por 

desconhecimento do seu significado original, criando erros de conteúdo e alterando a semântica 

do discurso. 

No topo da folha 13a do manuscrito, Salustiano Ovelheiro havia já anotado que a 

«página [estaria] inválida», presumivelmente com o intuito de alertar para um erro de 

transcrição. Manuel Francisco Fernandes, sem se importar com a referida nota, não se deu conta 

que estaria transcrevendo versos deslocados da sua posição correta. Assim sendo, verificamos 

que as quadras 165 a 178 desta versão correspondem, na realidade, aos vv. 860 – 915; as 

quadras 179 a 219, aos vv. 692 – 859; a quadra 759, aos vv. 3270-3273, e as quadras 788 a 794, 

aos vv. 3282 - 3309 da nossa Edição Crítica.  

Manuel Francisco Fernandes quebrou a fiabilidade da transmissão e das linhas 

estruturais do texto original. No verso 125, «ou Terra que Éden se chama», por razões 

desconhecidas, o copista procede à seguinte substituição: «ou Terra que Adão se chama». Novo 

erro ocorre no verso 1331, quando Set refere que «as mesmas chagas são bocas», e Manuel 

Fernandes transcreve «às minhas chagas são bocais»; ou ainda, quando Set refere que Abel será 
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o primeiro «que em sua mãe torna a entrar», nesta versão copiada, verifica-se a substituição do 

vocábulo mãe por mão, modificando totalmente o sentido do verso (
179

).   

 

3.2.3. Versão de José Francisco Ferreira (Urrós, Mogadouro, Bragança, 1971) 

(Texto C) 

 

Trata-se de um caderno de formato A4, com sessenta e uma páginas manuscritas, com 

numeração centrada, em topo de página. As folhas encontram-se cosidas a cordel, em 

ziguezague, na lombada esquerda, e protegidas por capa e contracapa em cartão grosso 

castanho, de proveniência desconhecida. No centro da capa e em sentido diagonal 

manuscreveu-se o título «Comédia da Criação do Mundo – 1971». No verso da capa, em papel 

aproveitado daquele que era utilizado nos sacos de farinha de uso doméstico (
180

), o copista 

inscreveu «A Criação do Mundo em 3 atos» e a sua assinatura. No frontispício, elaborado a 

partir do mesmo material, repete-se a informação anterior, e acrescenta-se a data 5 de Maio de 

1971, novamente ratificada pela assinatura do copista. Este documento pertence atualmente a 

Clara Maria Marcos Ferreira (
181

), natural de Urrós, nora de José Francisco Ferreira.  

No topo da folha do manuscrito, em caligrafia desenhada, surge o título da obra, sob o 

qual se inicia o texto do Auto, disposto em duas colunas, pela fala do Anjo: 

Antes do Mundo ser mundo 

Era informe a natureza 

Não brilhava o Sol no espaço 

Não tinha a terra firmeza. 

 

Era tudo treva imensa 

Sem um raio de luar 

Não brilhavam as estrelas 

Nem tinha ondas o mar. 

 

                                                                 
179

 Para outros exemplos, confronte-se a Edição Crítica (Vol. II desta tese) 
180

 O organizador da encadernação não eliminou, quando procedeu ao recorte do material, o carimbo, podendo ler-

se parcialmente: «massas de qualidade superior». 
181

 A Informante por iniciativa própria facultou a versão digitalizada do Casco para fazer parte da Edição do livro 

Auto da Criação do Mundo em Urrós, editado pela Câmara Municipal de Mogadouro em 11 de Agosto de 2012. 

O desejo da informante foi perpetuar em livro a memória do seu familiar. 
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Por isso 

A Santíssima Trindade 

Abiterna incriada 

Determinou criar tudo 

E tudo formar do nada. 

 

A terminar, surgem duas páginas sem numeração que nos dão conta da representação 

cenográfica sugerida por José Francisco Ferreira. 

Em comparação com o manuscrito de Salustiano Augusto Ovelheiro, esta versão 

apresenta aspetos novos: desde logo uma divisão formal em três atos, sendo que o primeiro 

engloba os episódios da Criação do Mundo, de Abel, Set e Caim, e o Acto da Inveja, do Diabo, 

Narciso, Silvestre, Vulcano, Beliza, Júlia e Rebeca; o segundo aborda os episódios da 

Anunciação, da Visitação a Isabel e do Nascimento de Jesus; e o terceiro congrega o Colóquio 

dos Pastores e a Visitação dos Reis Magos. Quanto ao assunto, embora siga o manuscrito de 

Salustiano Augusto Ovelheiro, esta versão omite algumas quadras, introduz outras originais 

(vide Edição Crítica), e repete o erro semântico de Manuel Francisco Fernandes. Quanto à 

representação cenográfica pensada para a representação de 1971 revela uma elaboração 

diferente na forma de apresentação das “casas” (
182

).  

 

3.2.4. Versão do Grupo do GEFAC (Urrós, Mogadouro, Bragança, 2005) (Texto 

D) 

 

Trata-se de um texto recolhido durante os anos de 1970, editado pelo grupo de 

Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra e publicado na Coleção de Teatro Popular 

Mirandês – Textos de Cariz Religioso, em 2005, pela Livraria Almedina. Juntamente com A 

Criação do Mundo, a recolha pretendeu abranger outros textos de cariz religioso que foram 
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 A este respeito veja-se a Cenografia Transmontana no Apêndice Fotográfico desta dissertação. 
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representados no concelho de Miranda (
183

). Todavia, o Auto da Criação do Mundo somente 

teve representação teatral em Urrós, concelho de Mogadouro, nos moldes em que o conhecemos 

atualmente, parecendo-nos, por isso, despropositada a sua inclusão nesta coletânea, dada a 

inexistência de registos que comprovem a sua realização no concelho de Miranda ainda que 

Rodney Gallop (1960:137) refira a existência de uma cantiga intitulada Auto de Adão e Eva, de 

carácter absolutamente medieval, na aldeia de Cércio, concelho de Miranda. Nos anos de 1980 e 

1990, em Malhadas, partindo do manuscrito de Manuel Francisco Fernandes (Texto B), de 

Urrós, foram representados pelo Natal os dois primeiros atos do Auto da Criação do Mundo. 

Esta indicação aponta para a tese de que os dramatículos do Auto ou Ramo poderiam ser 

representados de forma isolada dependendo da situação a que se destinavam.  

 

3.2.5. Versão de António Rodrigues da Rosa (Santo António de Monforte, 

Chaves, Vila Real, 1983) (Texto E). 

 

Trata-se de um caderno de formato A4, cuja numeração manuscrita se encontra ao 

centro, em topo de cada quadra, contendo na totalidade 908 quadras. O texto que nos foi 

facultado encontra-se numa pasta vermelha, tendo sido fotocopiado a partir de um dactiloscrito. 

No centro da primeira folha manuscreveu-se o título Auto do Ramo. No verso da capa, o copista 

inscreveu Ramo, e na parte final do texto, inscreveu o seu nome e a data em que terminou - 

“António Rodrigues da Rosa – Santo António de Monforte – 24 de Dezembro de 1983 -, 

ratificando com a sua assinatura. Apesar dos esforços para elaborar um perfil biográfico de 

Rodrigues Rosa, apenas conseguimos apurar ter sido o “principal do Ramo”, apenas existindo 

um familiar cujo débil estado de saúde impediu que fosse contactado. Alguns informantes 

                                                                 
183

  O GEFAC, em Teatro Popular Mirandês - Textos de Cariz Religioso(2005: 29-80), apresenta uma versão do 

Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo, com o título de Auto da Criação do Mundo, que, segundo 

nós, corresponde à versão textual C, ainda que apresente modificações lexicais. 
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corroboraram a existência de um casco original, que esteve na base das representações do 

Ramo, em Santo António de Monforte.  

 

3.2.6. Versão de José Leite de Vasconcellos (Vale das Fontes, Vinhais, Bragança; 

São Pedro Velho, Mirandela, Bragança, 1976) (Texto F) 

 

Numa tentativa de apresentar os principais textos que estiveram na base das 

representações do Auto do Ramo, em Trás-os-Montes, recorremos igualmente a etnógrafos que 

registaram as versões que descobriram. Em Teatro Popular Português – Religioso (1976), José 

Leite de Vasconcellos publica um texto que apresenta diferenças significativas, tanto a nível de 

conteúdo, como de estrutura. O texto por ele fixado não principia pela fala do Anjo, como em 

outras versões apresentadas, mas pela de Adão saindo dum sono profundo:  

Adão 

Estive até agora dormindo 

Ainda agora escordei 

A este meu próprio lado 

Minha companheira achei. (Vasconcellos, 1976:209)  

 

Em relação às restantes versões, regista-se uma omissão de 21 quadras, desde o início do 

auto até ao momento em que Adão sai do seu sono, que confirma o testemunho de António 

Machado Guerreiro:  

O Casco do Ramo de Vale das Fontes e de São Pedro Velho, enviado a José Leite de 

Vasconcellos por um primo, Eduardo J. Santos, em 30 de Janeiro de 1937, este texto é tal como 

os de Fradizela e Vinhais, transmontano. Com muitas estrofes iguais, algumas completamente 

diferentes, umas mais e outras menos, a recolha de José Leite de Vasconcellos segue 

paralelamente à de A. Abelho e F. Martins, nos três primeiros atos. Findo o terceiro, falta-lhes as 

cenas do Diabo e Inveja e o Intermezo dos Caldeireiros entre outras diferenças. (Vasconcellos, 

1976: 207-208) 
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3.2.7. Versão do Padre Firmino Martins (Vinhais, Bragança, 1939) (Texto G) 

 

Trata-se da versão editada em Folklore do Concelho de Vinhais – 2º volume (1939) 

conhecida como o Ramo – conjunto de Autos mais usados na região, era pelo Natal o 

espetáculo mais representativo na região e que o povo conservou com mais carinho, vivendo-o 

e transmitindo-o de lugar em lugar à guisa de teatro ambulante e que, com o alegre tanger dos 

sinos, o bimbalhar das campainhas e dos chocalhos, o som dos tambores, da gaita-de-foles, dos 

pandeiros, das flautas e dos pífanos, e com as oferendas dos cordeiros e das ovelhas, oferecidos 

ao pequenino Infante, o que, na festa de Natal, fazia as delícias da gente do povo. (1938:132) 

Revela algumas diferenças relativamente às versões recolhidas em Urrós, principiando 

do mesmo modo que o texto de Leite de Vasconcellos, embora, além de outras situações, omita 

as falas do Diabo e Inveja, no início do Acto dos Pastores e Pastoras. 

 

3.2.8. Versão de Azinhal Abelho (Fradizela, Mirandela, Bragança, 1968) (Texto 

H) 

 

Esta versão encontra-se editada em Teatro Popular Português – Vol I -Trás-os-Montes 

(1968) Azinhal Abelho apresenta o Casco do Ramo da Fradizela, ao qual não conseguimos ter 

acesso direto, apesar de todos os esforços. Nesta versão, parece que se dá a entender que o 

Casco do Ramo da Fradizela seria constituído por autos, cujo conjunto corresponderia ao 

Ramo, dada a disposição individual pelos quais os autos são apresentados. Na versão recolhida 

por Azinhal Abelho, o Auto do Filho Pródigo surge no momento final da representação do 

Ramo, ao contrário que acontece em outras versões, que o inserem após o Colóquio dos 

Pastores, Diabo e Inveja, como se de um entremez se tratasse ou entreato. Uma situação que 

indicia mais uma vez que o Auto da Criação do Mundo ou Ramo seria constituído por diversas 
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composições dramáticas, cuja organização representativa estaria de acordo com as intenções do 

Regrantes.  

 

3.2.9. Versão de José Valentim Lemos (Sonim, Valpaços, Vila Real, 1979/1980) 

(Texto I) 

 

Trata-se de Auto da Criação do Mundo e do Nascimento de Cristo, uma versão 

apresentada em conjuntamente com dois outros textos - Auto de Reis de Fermela e Auto dos 

Reis de Cácia-, na dissertação de Mestrado, em Estudos Teatrais, na Université de Paris III- 

Censier/Sorbonne Nouvelle. A versão de Valentim Lemos segue a estrutura externa do Ramo 

apresentado em localidades próximas de Sonim, uma aldeia tida pela “fama de acolher o 

verdadeiro texto do Ramo” (
184

).  

Trata-se de um caderno em formato A4, constituído por Volume I e II, dactilografados, 

num total de trezentas e trinta e duas páginas, sendo as quadras numeradas superiormente. Após 

a transcrição do Auto, Valentim Lemos procedeu a aditamentos manuscritos sobre a didascália. 

O texto surge com retificações de ordem estrutural, dando o autor indicações de remissão do 

texto para outra página. No Volume I, lê-se, “Primeira parte”, constituída pelos Autos de Adão 

e Eva e de Abel Seth e Caim”, e no Volume II, “Segunda parte”. Esta informação corrobora a 

ideia de que o Auto ou Ramo era constituído por duas partes, sendo a primeira designada por, 

“Auto de Fora”, representada no exterior da igreja, e a segunda, o “Auto de Dentro”, 

representado no seu interior.  

 

                                                                 
184

Em Vilartão, Augusto Domingos Morais, regrante dessa aldeia, informou-nos que o seu Casco fora integralmente 

copiado pelo de Sonim. Conseguimos proceder à digitalização do auto de Sonim, na posse da família doantigo 

regrante, com auxílio doinformante Saul Pessoa. 
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3.2.10. Versão de Carlos Manuel Gonçalves (Rebordelo, Vinhais, Bragança, 1994) 

(Texto J) 

 

Trata-se de um caderno dactilografado, em formato A4, com 85 páginas. Esta versão foi 

dactilografada por Carlos Manuel Gonçalves, a partir do casco pertencente a seu pai, Artur de 

Jesus Gonçalves, Regrante do Ramo, em Rebordelo. O informante revelou ter copiado 

integralmente o Casco, apenas mudando “algumas palavras que desconhecia”. No topo da 

primeira folha, lê-se “Primeira Parte”, seguindo-se o texto do Ramo, sem título, principiando 

pela fala do Anjo. Segue a sequência de atos apresentada na versão manuscrita de 

Rebordelo,principiando na página trinta e sete a “Segunda Parte”, seguida do Acto do 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O copista manteve as quadras assinaladas com uma 

cruz, tal como surgia na versão manuscrita de Rebordelo para assinalar as quadras que foram 

excluídas da então representação. O copista enumera sequencialmente as quadras e regista as 

didascálicas e o nome das personagens com uma cor encarnada.  

 

3.2.11. Versão de Artur de Jesus Gonçalves (Rebordelo, Vinhais, Bragança, 1956) 

(Texto K) 

 

Trata-se de um caderno manuscrito, com 32,5 cm por 22,5 cm, contendo folhas 

pautadas, em que se inscreve o nome do Ramo e o texto em duas colunas. A obra encontra-se 

protegida por capa e contracapa grossa de cor castanha, do mesmo tamanho que as folhas, 

apresentando alguns sinais de degradação. No topo da primeira folha, em caligrafia desenhada, 

surge o título Acto da Creação do Mundo – Primeira Parte, e, na página quarenta e nove, o de 

Acto do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo – 2ª parte, seguindo-se, em ambos os casos, 

o nome das personagens. Esta referência segue de igual modo o Casco de Sonim. O texto 

encontra-se manuscrito a duas cores: vermelho, para designar as personagens e as didascálias, e 

a azul as quadras do Ramo, num total de cento e treze páginas, e 290 quadras. No interior da 
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contracapa, encontra-se a assinatura de Carlos Manuel Gonçalves, o local e a data da sua 

transcrição: “Rebordelo 2 de Dezembro de 1956”. Julgamos que esta data remete para uma 

transcrição de um anterior Casco, pertencente aos familiares do Regrante Artur de Jesus 

Gonçalves, responsáveis pela elaboração dos palcos para as representações populares que 

ocorriam na localidade de Rebordelo e nas localidades vizinhas, assim como enfeitavam os 

andores que saiam em dias festivos de procissão, e vestiam a rigor os figurantes que nela 

participavam. Tendo o ofício de “Andoreiros”, não só conservaram as indumentárias, como 

peças originais da representação do Ramo de Rebordelo. Desta forma, foi possível observar a 

indumentária de Nossa Senhora e a sua coroa.  

 

3.2.12. Versão de Carolino A. Alves (Lebução, Valpaços, Vila Real, 1908/1939) 

(Texto L) 

 

Trata-se de um caderno manuscrito, a duas colunas, medindo 24 cm por 8,5 cm, 

contendo oitenta e quatro páginas, sem numeração. O documento apresenta danos físicos 

provocados pela sua antiguidade e por um possível mau manuseamento, encontrando-se 

protegido por capa e contracapa de cor verde-escura e bordadura de tons castanho; ostenta uma 

etiqueta artesanal na capa sem qualquer referência.  

No topo da primeira folha, em caligrafia desenhada, inicia-se o texto pela fala do Anjo. 

O texto de Lebução divide-se em duas grandes partes contendo, a última o Acto do Nascimento 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta versão apresenta um ato denominado As Meninas da 

Charola e Donzelas, que nos parece ser uma reminiscência das representações transmontanas 

do Ramo no interior das Igrejas. Surge inicialmente datado de 24 de Dezembro de 1939, embora 

no final apresente a assinatura de Carolino A. Alves, com data de 31 de Janeiro de 1908. O 

texto em caligrafia desenhada encontra-se muito danificado e as divisões entre atos são quase 

inexistentes.  
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3.2.13. Versão de Dinis Morais dos Reis (Nozelos, Valpaços, Vila Real, 1946) 

(Texto M) 

 

Trata-se de um caderno manuscrito, em formato A4, com duzentas e oitenta e duas 

páginas, não numeradas, protegido por capa e contracapa de cor negra, em elevado estado de 

degradação. No centro da capa, encontra-se uma etiqueta de cor branca, cuja leitura não é 

percetível. No topo da primeira folha, em caligrafia desenhada, surge o título da obra – Casco 

de Nozelos, sob o qual se inicia o texto de Ditos do Acto do Ramo, com a intervenção do Anjo. 

O texto encontra-se escrito a cor negra, e as personagens e as didascálicas a cor vermelha. Em 

comparação com outras versões, este texto apresenta uma variação final, surgindo a figura da 

“Menina da Consoada”, que, por ordem das “Donzelas”, vem pedir “Esmola para o Sagrado”:  

Senhores não há desculpa a dar 

Pelo ano estar pobre 

Aonde não há ouro nem prata 

Também se aceita o cobre. 

 

Esta indicação final comprova um dos objetivos do Auto ou Ramo nas localidades 

transmontanas, enquanto parte do Ciclo da Natividade de Cristo, quando, após a representação, 

os intervenientes solicitavam ao público presente que fizessem as suas ofertas ao Menino Deus. 

 

3.2.14. Versão de António Domingos Morais (Vilartão, Valpaços, Vila Real, 1984) 

(Texto N) 

 

Trata-se de um caderno, em formato A4, que se apresenta um pouco danificado, embora 

se consiga ler o texto. Contém duzentas e onze páginas pautadas, estando as quadras numeradas. 

No topo da primeira folha do manuscrito, inscreve-se o título, Casco de Vilartão – Ato do 

Ramo, que principia pela fala do Anjo. No final da obra, em caligrafia desenhada, o Regrante 
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inscreve a sua assinatura e a data em que terminou a tarefa de copista: “Vilartão, 02 de Janeiro 

de 1984 – Augusto Domingos Morais.” 

Este texto apresenta semelhanças significativas com o de Dinis Morais dos Reis, de 

Nozelos, localidade próxima a Vilartão, embora o número de “Donzelas” difira entre os Cascos. 

Tal como aquele, o presente Casco faz referência à “Esmola para o Sagrado Nascimento”, 

reproduzindo a quadra transcrita anteriormente (4.2.13.). 

 

3.2.15. Versão de Laudicena Pinheiro (Vale das Fontes, Vinhais, Bragança, s/d) 

(Texto O) 

 

Trata-se de um caderno dactiloscrito, sem data, facultado pela informante Laudicena 

Pinheiro, familiar direta do Regrante de Vale das Fontes. O texto contém cento e dezassete 

páginas numeradas e novecentas e trinta quadras, igualmente numeradas. A obra foi-nos 

facultada em forma de fotocópia, em cujo final se lê a seguinte informação: “representado na 

freguesia de Vale das Fontes – Concelho de Vinhais”. 

 

3.2.16. Versão de Susette Melo Gomes (Tronco, Chaves, Vila Real, s/d) (Texto P) 

 

Trata-se de um caderno dactiloscrito, em formato A4, com capa cor-de-rosa. Apresenta 

duzentas e trinta páginas numeradas no topo direito da folha e com numeração irregular de 

quadras. No topo da primeira folha da obra, encontra-se inscrito o título, Auto do Ramo, sob o 

qual se inicia o texto do Auto, pela fala do Anjo: 

A Santíssima Trindade 

Avé iterna e bem criada 

Determinou de fazer tudo 

E de tudo fazer nada 
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O texto segue semelhante ao Casco de António Rodrigues da Rosa, de Santo António de 

Monforte. No final, surgem duas páginas soltas no documento onde se regista o nome dos 

participantes na última representação do Ramo na aldeia. O documento não se encontra datado, 

nem ratificado pela assinatura do copista. No entanto, a nossa investigação permitiu identificar 

que o anterior Regrante, detentor do casco mais antigo desta aldeia, fora Manuel António 

Alpende. A versão de Manuel António Alpende, segundo a Regrante Susette Melo Gomes, seria 

a versão mais antiga, apresentando transcrição do Acto de Fora e do Acto de Dentro. O presente 

texto apresenta quadras rasuradas pela atual regrante, segundo a qual correspondiam a 

alterações praticadas durante a preparação da peça, de acordo com a capacidade de cada ator 

decorar o texto.  

 

3.2.17. Versão de Especiosa da Piedade Borges (Nuzedo de Baixo, Vinhais, 

Bragança, s/d) (Texto Q) 

 

Trata-se de um caderno manuscrito, em formato A4, com cento e quarenta páginas. No 

topo de cada quadra, surge a numeração da mesma, ainda que de forma pouco legível ou 

irregular, provavelmente por descuido do copista. O texto apresenta-se a uma só coluna, em 

caligrafia desenhada, sendo as quadras e a didascália escrita a cor azul, e a entrada das 

personagens encontram-se destacadas a cor encarnada. As cópias investigadas não registam 

data, nem nome do copista. Sabemos, todavia, que foi através da informante Especiosa da 

Piedade Borges, professora em Nuzedo de Baixo, na década de 1960, que transcreveu o Auto do 

Colóquio - Ramo. Em comparação com outras versões, este texto não distingue de forma clara o 

termo de um ato e o começo do seguinte. Nas palavras finais de Lúcifer, na representação do 

Acto de Abel, Seth e Caim, lê-se a seguinte indicação que dá entrada ao ato seguinte: “sai 

Lúcifer e entra a Inveja, Silvestre, Vulcano, Narciso, Beliza, Júlia e Rebeca”. Apresenta ainda a 
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novidade de introduzir figuras de Sábios dialogando com Herodes, no início da sua intervenção, 

e de apresentar a representação do Filho Pródigo no fim da récita. 

 

3.2.18. Versão de Cima de Vila da Castanheira (Chaves, Vila Real, s/d) (Texto R) 

 

Trata-se de um caderno manuscrito, em formato A4, com cem páginas, cuja numeração 

se encontra no topo de cada página. As folhas estão cosidas com cordel, em paralelo, na 

lombada esquerda, e protegidas por capa e contracapa recicladas de um cartão grosso azul, de 

proveniência desconhecida. No topo da folha, em caligrafia desenhada, a cor azul, inscreve-se o 

título, Auto da Creação do Mundo, sob o qual principia o texto, a duas colunas, sem 

espaçamento, pela fala do Anjo.   

Sem qualquer referência de datação, a versão de Cimo de Vila da Castanheira apresenta 

algumas particularidades. Em primeiro lugar, o Acto do Filho Pródigo é representado 

imediatamente depois do Acto do Diabo, Inveja, pastores e Pastoras, sem relevar o termo de 

ato e começo do seguinte, apenas indicando “sai o Diabo no Acto de Abel Set, e Caim e entra a 

Inveja no ato seguinte”, como na versão de Nuzedo de Baixo. Um outro dado prende-se com a 

informação relativa à representação do Novo Testamento: O Auto da Igreja para se referir à 

representação de Simeão contracenando com Nossa Senhora. Também no final da obra surgem 

as Meninas da Embaixada, a Menina da Consoada, as Meninas da Charola e as Donzelas 

sendo, neste caso, em número de seis.   

 

3.3. Os Testemunhos Orais 

 

Foi a partir dos testemunhos orais recolhidos nas aldeias que chegámos ao conhecimento 

dos textos manuscritos e dactiloscritos, que compõem a versão crítica do Auto da Criação do 

Mundo. Em qualquer dos informantes, registam-se hiatos textuais, compreensíveis pela 
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distância temporal em relação às representações. No entanto, os testemunhos orais revelaram-se 

preciosos, na medida em que, nalguns casos, foram determinantes para o acesso aos textos e 

para a tentativa de reconstituição das representações, e para, através do estudo comparatista das 

diferentes versões, compreender a tradição dramática deste Auto na região transmontana. 

 

3.3.1. José Maria Fernandes (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Defensor ativo da tradição da gaita-de-foles trasmontana, participou dos eventos da 

aldeia desde muito novo, assistindo aos ensaios do Auto com alguma regularidade. A sua 

memória testemunhal forneceu parte dos versos do Anunciador, figura desconhecida do público 

em geral. Trata-se de um achado importante, na medida em que nenhuma das versões escritas se 

lhe refere, e cuja representação esteve a cargo de José Maria Alves, em 1949.  

 

3.3.2. Fernando Augusto Alves (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Testemunho de grande importância, enquanto chave de todo este processo, apresentando 

razões textuais, observações cénicas e de demarcação temporal. Fernando Augusto Alves 

recordou cerca de 120 quadras, que coincidem com as do manuscrito de Salustiano Augusto 

Ovelheiro, por ter participado na representação de 1949, na qual, com apenas 14 anos, 

interpretou o papel de Anjo, na parte do Auto de Adão e Eva, ao lado de seu pai, que 

representava o de Adão. Forneceu-nos ainda os versos iniciais do episódio de Abel, Set e Caim, 

inexistentes no referido manuscrito. Confrontando as versões dactiloscrita de 1987 e manuscrita 

de 1971, verificamos a total coincidência com estas novas quadras. 

Fernando Augusto Alves levou-nos ao local onde ocorreu a representação (na eira), o 

que nos permitiu visualizar a dimensão e funcionalidade da estrutura cénica utilizada. Graças ao 

seu testemunho, foi possível datar a representação ocorrida em 1949, através de comparações de 
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dados pessoais dos intervenientes. Após sessenta e dois anos, cumpriu o desafio que lançámos 

na aldeia de Urrós, para, conjuntamente com quarenta e duas pessoas, retomar a representação 

do Auto da criação do Mundo, ocorrida a 19 de Agosto de 2011, em Urrós, com repetição, a 14 

de Janeiro de 2012, na Aula Magna, em Lisboa, e, a 11 de Agosto de 2012 em Mogadouro. Em 

todas, interpretou o papel de Adão, em memória de seu pai, e também o papel de Caim. Foi 

igualmente determinante no incentivo que deu aos atores mais novos com as suas preciosas 

informações. 

 

3.3.3. Gonçalo José Meleiro (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Gonçalo José Meleiro relatou sessenta e nove quadras relativas à primeira parte do Auto. 

Apesar de não ter tido um papel ativo nas representações de 1924 e de 1949, conserva ainda 

hoje na sua memória, com noventa anos, alguns versos captados durante os ensaios do Auto, na 

qualidade de espectador. As suas indicações foram importantes para confirmar o testemunho de 

Fernando Augusto Alves.  

 

3.3.4. Elisa de Jesus Gonçalves (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Esta informante teve participação indireta no Auto, na medida em que assumiu a função 

de verificar se o seu irmão, durante os ensaios, não cometia qualquer falha de elocução textual. 

Funcionou sem consciência como ponto privativo, o que lhe valeu, então, ser capaz de enunciar 

a quase totalidade da obra. Atualmente, devido à sua falta de memória, forneceu apenas 

algumas quadras; no entanto, o seu contributo tornou-se de grande importância pelas relevantes 

indicações cénicas e temporais fornecidas. Quando confrontadas com outros registos, estes 

confirmaram a veracidade das informações.  
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3.3.5. José Maria Marta (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Apesar da debilidade do seu estado de saúde, devido a um AVC, conseguimos que nos 

relatasse partes do papel de Rei Baltazar, que interpretou em 1949. Recordamos a alegria e o 

regozijo com que citou pormenores do seu papel, capazes de fazer esquecer o sofrimento a que 

está sujeito. As suas informações permitiram-nos corroborar que pelo Natal, em Urrós, e nas 

aldeias limítrofes, a permanência da tradição representativa das ofertas ao Menino Deus na 

noite de Natal. Testemunhou com precisão sobre os elementos de cenografia usados dentro da 

Igreja durante a Adoração do Menino, o que nos permitiu adquirir e comparar elementos da 

antiga tradição das Ofertas. 

 

3.3.6. José Maria Alves (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Por intermédio de sua irmã Ana Maria Alves, chegámos ao contacto com este 

informante, que desempenhou o papel de Anunciador (185
), na representação de 1949. Graças a 

ele, recuperámos trinta e quatro versos deste papel, confrontados com o testemunho de José 

Maria Fernandes e, posteriormente, corrigidos por Fernando Augusto Alves. No entanto, José 

Maria Alves, devido à passagem do tempo, não conseguiu recordar-se da totalidade dos versos 

do seu papel em 1949: 

[Anunciador]  

Deus criou o céu e a terra 

é uma patente verdade 

o autor do Universo 

é o pai da Humanidade. 

 

Desperta o povo e atende 

não fiques adormecido 

já se ouvem os clarins 

                                                                 
185

 Durante a nossa investigação deparámo-nos com o termo Anunciador, que, segundo José Maria Fernandes 

correspondia ao indivíduo que apresentava a peça, o qual referia sucintamente o conteúdo de cada episódio. 

Graças a este informante foi possível recuperar trinta e quatro dos sessenta versos existentes.  
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contra o poder do inimigo. 

 

Já o estandarte real 

vem contra o cristianismo 

destruindo o pecado 

do mais profundo abismo. 

 

Do mais profundo abismo 

ou do maior engano 

ninguém troca a liberdade 

pelo gosto mais profano. 

 

(Chama por Felisbel) 

 

Felisbel como atrevido 

no paraíso se ocultou 

só para enganar a Eva 

lá em serpente se formou. 

 

[Felisbel] 

Onde vais embaixador 

falando tão cruel. 

 

Anunciador 

Venho declarar ao povo 

a vinda de Deus de Israel. 

 

[Anunciador] 

O que é que tu queres declarar 

sendo tu um bandoleiro 

sendo o maior enganador 

de todo o mundo inteiro. 

 

[Felisbel] 

Eu ouvi estava a escutar  

Que tu falavas de mim 

eu tenho pouco de surdo 

por isso é que eu te ouvi. 

 

Parece que estavas falando 

Da maçã que Eva comeu 

A ela soube-lhe bem 

E Adão não lhe amargou. 

 

(O diabo foge e mete-se no caldeirão onde estão os diabricos). 
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3.3.7. José Maria Monteiro (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Dotado de uma grande capacidade de observação, o valioso testemunho de José Maria 

Monteiro permitiu dissipar dúvidas existentes em relação a indicações cénicas e temporais. 

Graças a ele percebemos a dimensão do palco, medido pelo seu “número de passos”: 100 

metros de comprimento, por 10 de largura. Confrontando o seu testemunho com o de Fernando 

Augusto Alves, que definiu o espaço pela localização das habitações atuais, concluímos que a 

dimensão do palco se encontrava exata.  

 

3.3.8. Ana Maria Alves (Urrós; textos A, B, C e D) 

 

Graças ao seu testemunho, conhecemos o informante José Maria Alves, que representou 

o papel de Anunciador na representação de 1949. 

 

3.3.9. Maria Elisa do Rosário Araújo (Santo António de Monforte, Chaves, Vila 

Real; texto E) 

 

A informante (
186

) teve uma participação indireta na representação do Ramo, na medida 

em que auxiliou o Regrante nos ensaios e na representação de 24 de Dezembro para o dia 25 de 

Dezembro, em data compreendida entre 1960 e 1961. As informações que disponibilizou foram 

vagas, devido, segundo a informante, a distância temporal da representação. No entanto, 

descreveu o antigo Curral onde se realizava o Ramo, dando informações que nos permitiram 

                                                                 
186

 A Informante, num pedaço de papel, transcreveu algumas informações: “datas das vezes que fez o ramo: 1ª que 

o Sr. António Alves se lembra de fazer o Ramo em 1936; Quem ensaiava o Ramo antes desta data era um senhor 

chamado João Quiroga que ia ensaiar o Ramo para o Concelho de Valpaços e Mirandela e em outros lugares: até 

1936 A partir desta data, foi um senhor chamado Manuel Beatriz. Em 1944, entrou pela 1ª vez como 1º 

Embaixador: 1948? 1953? 1977? e 1996”. 
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reconstruir a cenografia utilizada. A informante referiu que a maioria das pessoas imigrou da 

aldeia, resultando difícil obter qualquer testemunho dos participantes da época.  

Continua ligada ao Ciclo do Auto da Paixão. e preocupa-se, atualmente, com a 

preservação do património imaterial de Santo António de Monforte. 

 

3.3.10. Rita da Conceição Lopes (Santo António de Monforte, Chaves, Vila Real; 

Texto E) 

 

A informante, nascida a 13 de abril de 1957, filha de José Lopes e de Alice da 

Conceição Fernandes, referiu a antiguidade da representação e a importância de que se revestia:  

Naquele tempo era uma tradição já muito antiga, e quem tivesse a honra de pertencer ao elenco 

era um privilégio; nem toda a gente tinha essa honra. Os ensaios eram muito duros, porque era 

quase tudo feito durante os meses de Setembro e Dezembro, quase todas as noites num curral. 

As noites antigamente eram frias e escuras, mas cada um com a sua devoção tentava representar 

da melhor maneira. A mim tocou-me em 1977 o papel de Embaixadora, Donzela e Júlia. Umas 

vezes as pessoas que tinham jeito faziam mais do que um papel. Era muito bonito, mas agora já 

tudo desapareceu (
187

).  

 

3.3.11. Ana Maria Teixeira (Santo António de Monforte, Chaves, Vila Real; Texto 

E) 

 

A informante, nascida a 4 de novembro de 1978, filha de Manuel Teixeira e de Ana 

Silva Nascimento, recordou que era tradição, em Santo António de Monforte, fazer-se este 

género de representação pela época do Natal e que consistia na entrega de ofertas ao Menino 

Jesus. A ela coube-lhe, em 1994, encarnar o papel de uma donzela que ia entregar um saquinho 

de trigo ao Menino Jesus. 
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Testemunho adquirido em 21 de Dezembro de 2009. 
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3.3.12. Arminda dos Anjos Martins (Santo António de Monforte, Chaves, Vila 

Real; Texto E) 

 

A informante, nascida em 24 de abril de 1961, filha de Francisco dos Santos Martins e 

de Elisa dos Anjos, referiu que desde muito nova contactou com a representação do Ramo e da 

Paixão. Eram as maiores representações teatrais da época e da região, numa linha de 

continuidade, transmitida de geração em geração por laços familiares. Em 1977, teve a 

oportunidade de representar os papéis de Beliza e Donzela. Pelo seu extraordinário 

desempenho, anos mais tarde, em 1994, foi-lhe atribuído o papel de Nossa Senhora, bem como 

novamente os papéis que tinha representado em 1977: 

Quando foi da primeira vez, tinha um pouco de receio de me enganar e de ser eu a vergonha da 

família, porque toda a gente que estava ligada às representações tinha que fazer um “papelaço”. 

Andei durante muito tempo com os papéis que eu própria tinha passado de um livro ainda que 

dizia ser o mais antigo e que já vinha dos avôs de umas pessoas importantes da terra. Quando em 

1994 me convidaram eu logo aceitei, no entanto, ainda tremia quando estava a representar. É 

normal, eram muitas pessoas a assistir. Agora no que respeita aos outros dois papéis, já estava 

mais à vontade. Nunca os esqueci desde a primeira vez. (
188

) 

 

3.3.13. Manuel Francisco Martins Pereira (Santo António de Monforte, Chaves, 

Vila Real; texto E) 

 

O informante referiu que apenas participou na peça de teatro no Natal de 1994, 

representando o papel de Adão. Nascido em 17 de Janeiro de1957, filho de Paciente Pereira e 

de Arminda dos Santos Martins, referiu que era uma tradição muito antiga que se realizava na 

aldeia. Quanto à nova experiência, referiu que não tendo nunca pisado um palco, ter estado a 

falar para muita gente fez com que lhe “tremessem as pernas”. Considerou a experiência muito 

gratificante, e tampouco se enganou “em nenhum verso”. 
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Testemunho recolhido em 21 de Dezembro de 2009. 



  

 190 

3.3.14. Fátima Rodrigues Borges (Santo António de Monforte, Chaves, Vila Real; 

Texto E) 

 

A informante, nascida a 3 de janeiro de 1957, filha de Armando Borges e Antónia da 

Glória, referiu que a representação do Ramo se fazia pelo Natal, sendo recordada em família: 

Era uma prática muito antiga na aldeia e na região. Pela idade, em 1974, pediram ao meu pai se 

eu podia representar o papel de Eva. O meu pai ainda duvidou, visto que o papel era da mulher 

tentadora e causa do pecado original. Mas, no fim, depois de tanta insistência, lá me deixou ir 

aos ensaios. Eu para não lhe fazer a desfeita, procurei decorar todos os versos e como é que eu 

tinha que fazer em cima do palco. As noites eram longas, mas passavam-se bem, com toda 

aquela gente. Era um momento de convívio. Daquela vez correu muito bem. Em 1977, fizemos 

outra vez a representação e voltei a fazer o papel de Eva e entrei na dança dos pastores e de 

donzela. Em 1994, última vez que se fez o Ramo na aldeia, representei outra vez o papel de Eva 

e ainda fiz o de Rebeca e de uma Donzela. É pena que já não se faça mais nenhuma 

representação. Era muito bonito. (
189

) 

 

3.3.15. Celestino da Assunção Rodrigues (Santo António de Monforte, Chaves, 

Vila Real; Texto E) 

 

Apesar de não ter um papel ativo na representação do Ramo, Celestino da Assunção 

Rodrigues disponibilizou o único suporte vídeo existente da última representação do Ramo em 

Santo António de Monforte. Referiu que, no dia da representação no dia 24 para 25 de 

Dezembro de 1996, as condições não eram as mais favoráveis o que condicionou em parte uma 

boa captação de imagens. Não teve qualquer papel na representação apenas se prestou para 

registar sob a forma de vídeo.  

 

3.3.16. José Valentim Lemos (Sonim, Valpaços, Vila Real; Texto I) 

 

Testemunho muito relevante, dado que investigou e, depois, apresentou um estudo sob a 

forma de Dissertação de Mestrado sobre o Teatro Tradicional Religioso em Portugal, onde 

inclui o texto do Auto da Criação do Mundo e do Nascimento de Jesus representado na aldeia 
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Testemunho recolhido em 21 de Dezembro de 2009. 
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de Sonim, no distrito de Bragança. Apesar de alguma dificuldade em mobilizar-se sempre se 

prestou disponível para qualquer esclarecimento do texto. O informante referiu que o texto 

apresentado no trabalho acima descrito foi transcrito por ele a partir de um Casco e esteve 

presente na representação do Auto em Sonim. Esta situação fez com que o informante 

acompanhasse a representação em simultâneo, colocando notas no seu próprio texto, originando 

as numerosas notas no texto. 

 

3.3.17. Carlos Manuel Gonçalves (Rebordelo, Vinhais, Bragança; Textos J e K) 

 

Por direito de sucessão, o testemunho de Carlos Manuel Gonçalves, enquanto chave de 

todo o processo, tornou-se de grande importância, apresentando razões textuais, cénicas e de 

demarcação temporal que nos permitiu elaborar um perfil sobre a representação do Ramo na 

aldeia de Rebordelo. Defensor ativo das tradições da sua terra, deu continuidade à 

responsabilidade que a sua família desde gerações tinha na elaboração do Ramo na aldeia. Com 

a passagem do testemunho de seu pai, o Regrante Artur de Jesus Gonçalves, o informante fez 

uma transcrição manuscrita do velho Casco, proporcionando, assim, que a tradição não fosse 

interrompida. Guardando ainda um vasto conjunto da indumentária usada na última 

representação do Ramo, fez questão de explicar em pormenor todos os passos que compunham 

a representação do texto. Desde a sua infância, segundo o próprio, a representação do Ramo 

ocupava as preocupações das longas noites de Inverno, desde o acompanhar o seu pai aos 

ensaios até à elaboração dos fatos, da responsabilidade da sua mãe. As suas indicações 

permitiram reconstituir o local da representação do Ramo na aldeia, pormenores em relação à 

entrada e saída de personagens, assim como a indicação de atores que participaram na 

representação. 

 



  

 192 

3.3.18. Eurico Avelino Sarmento (Rebordelo, Vinhais, Bragança; Textos J e K) 

 

Participou sempre desde jovem nos eventos da aldeia, assistindo com regularidade a 

todo o tipo de manifestações populares. A sua memória, apesar de manifestar algumas 

incongruências dada à longevidade da última representação, recorda com nostalgia a 

participação no Ramo, encarnando as personagens de Seth e São José. Referiu que, na época, 

era um privilégio participar no Ramo e que os ensaios eram muito exigentes. 

 

3.3.19. Francisco Manuel Baia (Rebordelo, Vinhais, Bragança; Textos J e K) 

 

Francisco Manuel Baia prestou poucas informações sobre o Ramo de Rebordelo, 

referindo apenas que já não se lembrava de nada do texto, e que tinha participado, 

representando Seth e um dos Caldeireiros, sem especificar qual deles. Todavia, corroborou a 

existência de representação local. 

 

3.3.20. Fernando dos Reis Martins (Rebordelo, Vinhais, Bragança; Textos J e K) 

 

Apesar da debilidade do seu estado de saúde, conseguimos que nos relatasse alguns 

versos do Ramo, dos papéis de Caim, Diabo, Caldeireiro e Filho Pródigo. Segundo o próprio, 

foram-lhe atribuídos alguns papéis, pela facilidade com que decorava os versos. Recordamos 

com alegria o momento em que revelou as técnicas e movimentos dos vários papéis que teve a 

seu cuidado, ainda que lamentasse a perda das principais tradições, como a do Ramo, na aldeia 

de Rebordelo. 

 

  



  

 193 

3.3.21. Manuel António Martins (Rebordelo, Vinhais, Bragança; Textos J e K) 

 

O informante recordou com alguma nostalgia os versos que fizeram parte da sua 

representação no Ramo, encarnando os papéis do Caçador Lameque e de Rei Herodes. Dada a 

importância que o Ramo tinha em Rebordelo, o senhor Manuel Martins referiu que era uma 

“distinção” para quem participava no teatro. Informou ainda que sua filha Maria Isabel 

Sarmento e o que viria a ser seu genro também haviam representado os papéis de Eva e Adão.  

 

3.3.22. Telmo Augusto Martins (Rebordelo, Vinhais, Bragança; Textos J e K) 

 

O seu testemunho tornou-se num dos mais importantes na descodificação do texto 

existente em Rebordelo. Tendo feito parte da representação, encarnando o papel de Rei Baltazar 

por duas vezes consecutivas, Telmo Martins refere que, desde muito cedo, teve o cuidado de 

ouvir os versos do Ramo e que de seguida elaborava os seus próprios versos a partir da matéria 

da recitação dos atores em palco. O mesmo informante disponibilizou-nos um caderno em 

formato A4 onde se encontram passagens da sua vida escritas em verso, bem como da última 

representação em Rebordelo, no dia 24 de Dezembro de 1994: 

1. 

Em Rebordelo a 24 de Dezembro 

Deu-se o acontecimento do Ano 

Há muito que não se via 

A representação do Ramo. 

 

 2. 

O espetáculo começou 

Tinha um cenário excelente 

O resultado foi óptimo 

Pois afluiu muita gente. 

 

3. 

Carlinhos e Toneca 

Foram os ensaiadores 

A tirar alguns pormenores 

Foram uma dupla perfeita 

 4. 

Vamos falar dos Artistas 

Todos naturais da aldeia 

Deram todos seu melhor 

Não deixaram ficar créditos perdidos por 

mão alheia. 
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5. 

A começar pelos Anjos 

Coisa, tão bela, meu Deus 

Tinham uma voz divina 

Parece que vinham dos Céus. 

 6. 

A Eva esteve bem 

Falou com muita certeza 

Tinha uns bonitos cabelos 

Parecia uma princesa. 

 

7. 

Adão para a idade dele 

Portou-se no seu lugar 

Podia ter sido melhor 

Mas foi o que se pode arranjar. 

 8.  

O Francisco Baia 

Que trabalha no Café Primor 

Fez o papel de Seta 

Não podia estar melhor. 

 

9. 

O nosso amigo Chalana 

E até estava contente 

Fez um papel de mestre 

Que até fez chorar a gente. 

 10. 

Fernando fez de Caim 

Um papel que bem merece 

O povo diz com razão 

A quem sabe nunca esquece. 

 

11. 

O papel de São José 

Foi feito por um G.N.R 

Que até gosta dos Rusgas 

Actuou tão bem, que fez esquecer as 

multas. 

 12. 

Para fazer de N. Senhora 

Tem que se ter boa memória e saber de 

gramática 

Para fazer esse papel 

Não há melhor que a Fátima. 

 

13.  

A parte dos Pastores 

Figuras antigas e que vêem na história 

Todos estiveram à altura 

Mas há que salientar o galego mais a 

Mónica. 

  

 14. 

A figura do Diabo 

É mais velha do que as cinzas 

Foi feita na perfeição 

Pelo Manuel Charingas. 

15.  

O papel de Filho Pródigo 

Exige muito talento e também muita 

classe 

O Manuel é o maior 

Para chorar tem ele arte. 

 

 16. 

Para fazer de Pai deste 

Nem todos servem já se diz 

Mas para das nas vistas 

Não há como António Pires. 

17. 

O papel de Rei Herodes 

Uma figura de fama 

Foi feito pró um grande actor 

O nosso amigo Parana. 

 18. 

O papel dos Reis Magos 

Foi feito por três jovens  

cheios de vida e saúde 

O público adorou 

Já diz que vão para Hoolyood. 
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19. 

A rainha Isabel 

Figura que até vem na Bíblia 

Foi representada á maneira 

Pela jovem Olívia. 

 20. 

O nosso amigo Tonico 

Também fez de Zacarias 

Actuações assim 

Não se vêm todos os dias. 

 

21. 

Os soldados ao marchar 

Tiveram um pequeno erro 

Mas esse foi de propósito 

Aí é que estava o segredo. 

 22. 

A actuação do Capitão 

Foi magnífica e estrondosa 

Pois para dar ordens 

Não há outro como o Aireosa. 

 

23. 

O papel de lavrador 

Teve o Chiudo como actor 

É um papel humilde e simples 

Mas que tem o seu valor. 

 24. 

Dos doutores eu vou falar 

Tiveram uma actuação distinta 

Como os seus livros na mão 

Pareciam doutores de Coimbra. 

 

25. 

Quando as embaixadoras actuaram 

Pouca gente tinha praça 

Mas isso não se faz: Ó gentes voltem 

atrás 

Venham ouvir a O. Graça. 

 

 26. 

Para menino Jesus 

Escolheram o filho da Sete 

Uma actuação assim 

O povo jamais esquece. 

27. 

A actuação dos caldeireiros 

Foi bastante divertida 

E falada á espanhola 

Temos que dar parabéns ao Chico e ao 

filho do patijola. 

 28. 

Para falar a verdade 

Uns estiveram bem 

Outros assim, assim 

Mas temos que prestar homenagem a Seta, 

Abel e Caim. 

 

29. 

Para fazer de Inveja 

Nem todos têm condição 

Para fazer rir a gente 

Só o Manuel Serujão. 

 30.  

A peça já terminou 

O povo aplaudiu em delírio 

Agora para recordar 

Vamos revê-la em vídeo. 

 

31. 

O pessoal para os ensaios 

Nem sempre se juntava todo 

Teria sido diferente 

Se eles fossem na casa do Povo. 

 32. 

Mas tudo correu bem 

Queixas não há certamente 

Só temos a criticar 

A atitude do Presidente. 
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33. 

É triste e lamentável 

Ter um Presidente assim 

Mas a gente já não estranha 

Actitudes como esta, só mesmo do Zé 

Pires. 

 34. 

Muito obrigado ao Público 

Pois portou-se com brio 

Foi preciso ter coragem 

Para aguentar tanto frio. 

 

 

35. 

Tudo isto levou tempo 

Trabalho, dedicação e talento 

Não se teria realizado 

Sem a ajuda do Caseco. 

 

 Assinado: 

Telmo Augusto Martins 

 

3.3.23. Dinis Morais dos Reis (Nozelos, Valpaços, Vila Real; texto M) 

 

Testemunho de grande importância, enquanto chave de todo o processo, na aldeia de 

Nozelos. Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, Dinis Reis foi, por direito de 

sucessão, o transmissor do Ramo e do Casco que pertencia ao seu pai e que, segundo ele, já lhe 

tinha sido dado pela avó, Mariana Teixeira, parteira na região. O informante recorda com 

saudade as antigas representações do Ramo, na aldeia e, quando foi o eleito presidente da Junta 

de Freguesia, procurou reunir os antigos representantes e pedir apoios à Câmara de Valpaços 

para voltar a representar uma das grandes tradições da aldeia.  

Desempenhou vários papéis, dada a dificuldade em reunir um grupo de pessoas, tendo 

interpretado os papéis de Adão, Capitão do Rei Herodes e Pastor Leandro, para além de ser o 

Regrante do Ramo. O informante disponibilizou-nos algumas fotografias da última 

representação, em 24 de Dezembro de 1999. Referiu também que o guarda-roupa fora alugado 

em Braga, numa casa de artigos religiosos. Foi com emoção que recitou o papel de Adão na sua 

quase totalidade, fazendo com que as pessoas que se encontravam à nossa volta se 

emocionassem também, dado o carinho depositado nesta recitação.  
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3.3.24. Maria Amélia Rendeiro Alves (Nozelos, Valpaços, Vila Real, Texto M) 

 

Esta senhora teve uma participação ativa na realização do Ramo, por ser esposa do 

Regrante. Representou o papel de Eva ao lado do seu marido, de Santa Isabel de Pastora e de 

Donzela. Esta senhora referiu que os ensaios eram difíceis, exigiam muito dos participantes e, 

em muitos casos, dada a falta de pessoas na terra, muitos dos que aceitavam participar tinham 

de representar outros papéis. 

 

3.3.25. Margarida Luzia Alves Reis (Nozelos, Valpaços, Vila Real, Texto M) 

 

Margarida Reis, filha de Dinis Morais dos Reis, desempenhou o papel de Anjo e de 

Donzela, na representação do Ramo, na última representação, em 1999. O seu testemunho foi 

muito valioso, pela forma como relatou a experiência, e como disponibilizou o único suporte 

fotográfico existente de 1999. Forneceu-nos versos do seu antigo papel e recordou o nervosismo 

que se apoderou dela, ao pisar o palco da aldeia perante um grupo grande de pessoas. 

 

3.3.26. Olívia Anjos Teixeira Veloso Barreira (Nozelos, Valpaços, Vila Real, 

Texto M) 

 

Defensora ativa das tradições da aldeia no que respeita a orações, lengalengas, anfiguris, 

e romances, entre outras manifestações e práticas populares, recordou com particular alegria a 

sua prestação, encarnando a personagem de Nossa Senhora. A informante recordou a forma 

como os “antigos” representavam o Ramo, na aldeia de Nozelos, pelo Natal, em que a aldeia se 

enchia de forasteiros das aldeias vizinhas. Referiu os anos de 1957, 1974, 1981 e 1999, como 

datas da representação do Ramo na praça da aldeia, junto ao cruzeiro:  
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Por volta das 23.00 do dia 24 de Dezembro iniciava-se o Ramo e terminava já de manhãzinha 

terminando o cortejo dentro da Igreja para a celebração da Missa. Na noite de 24 não havia 

missa, a missa era o Ramo. (
190

) 

 

3.3.27. Júlio Augusto Mosca (Nozelos, Valpaços, Vila Real; Texto M) 

 

Júlio Augusto Mosca proferiu alguns versos do papel de Lameque e do Estalajadeiro, 

que interpretou na última representação do Ramo na aldeia. O contacto com este informante foi 

muito interessante, porque tivemos a oportunidade de observar alguns adereços utilizados na 

representação, tal como a caçadeira utilizada para a representação do papel de caçador, assim 

como o arco e flecha. Devido à debilidade do seu estado de saúde, conseguimos que nos 

relatasse parte dos seus papéis ainda que de forma irregular.  

 

3.3.28. Augusto Domingos Morais (Vilartão, Valpaços, Vila Real; Texto N) 

 

O testemunho deste informante permitiu dissipar dúvidas sobre a representação do 

Ramo em Vilartão. Na qualidade de Regrante da última representação na aldeia, Augusto 

Morais recordou que transcreveu o casco que agora possui, a partir de um outro existente na 

aldeia de Sonim, que segundo ele era o mais completo da região. Durante um longo Inverno 

procurou transcrever o Ramo para posteriormente o representar na praça da aldeia, como viria a 

ocorrer. Relembrou também que havia uma espécie de competição entre quem levava à cena a 

melhor representação do Ramo, entre os vários Regrantes das aldeias vizinhas. Este testemunho 

e a preservação do Casco de Vilartão permitiu que tivéssemos acesso à totalidade do texto. 
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 Testemunho recolhido em 22 de Dezembro de 2009. 
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3.3.29. Sussete Mello Gomes (Tronco, Chaves, Vila Real, Texto P) 

 

Defensora ativa das tradições da aldeia do Tronco, procurou recolher e estimular as 

tradições da localidade, organizando os ensaios do Auto da Paixão e do Ramo na localidade. 

Detentora de um Casco em elevado estado de decomposição, devido à antiguidade deste e 

possível mau manuseamento, procurou transcrevê-lo aquando da sua última representação no 

Tronco, a 24 de Dezembro de 1984. Foi através dessa transcrição que tivemos acesso à quase 

totalidade do texto, que apresenta cortes, alguns deles significativos, de quadras, em alguns 

extensos papéis, devido à dificuldade dos participantes em decorá-los. Procurou com sucesso 

mobilizar e incentivar os participantes da última representação. Para além de outras 

responsabilidades, funcionou como ponto do Ramo, que consistia em acompanhar sempre as 

personagens, na sua retaguarda, de livro aberto, para auxiliar os intervenientes. Recordou-nos a 

elaboração da disposição cénica no largo da aldeia junto ao cruzeiro, referindo que, nessa noite, 

sob um forte temporal que dificultou a captação de fotografias e vídeo, a gente do povo “não 

arredou pé para ver o Ramo”. 

 

3.3.30. Especiosa da Piedade Diegues Borges (Nuzedo de Baixo, Vinhais, 

Bragança; Texto Q) 

 

Na qualidade de professora primária que foi, a informante Especiosa Borges procurou 

aliar as tradições de Nuzedo de Baixo, e preservar o património imaterial, com o dia-a-dia da 

sua profissão. O valor do seu testemunho prende-se com o facto de ter desempenhado o papel 

de Regrante, durante o Natal, entre 1967 e 1969, o que nos permitiu aceder a um conjunto de 

fotografias da representação do Ramo, em Nuzedo de Baixo. Material único e de grande valor 

etnográfico, atendendo à compreensão de aspetos ligados à representação: local de realização, 

cenografia, adereços, etc. A informante referiu que o Ramo, em Nuzedo de Baixo, era sempre 



  

 200 

cantado, durando a função longas horas. Tivemos acesso à versão manuscrita do Ramo, que a 

mesma transcreveu de um casco muito antigo na aldeia. 

 

3.3.31. Manuel Carlos Patrício (Nuzedo de Baixo, Vinhais, Bragança; Texto Q) 

 

O professor Manuel Carlos Patrício, defensor entusiasta das tradições de Nuzedo de 

Baixo, atualmente professor jubilado da Faculdade de Letras de Lisboa, e investigador do 

Centro de Tradições Populares Portuguesas – Manuel Viegas Guerreiro, facultou-nos o acesso 

ao casco mais antigo da aldeia. A retrospetiva que fez a partir da última representação na aldeia, 

em finais da década de 1960, possibilitou-nos aceder a peripécias ocorridas com os participantes 

durante os ensaios. O seu testemunho foi crucial para a datação, 1967-1969, dimensão e 

funcionalidade da estrutura cénica utilizada. 

 

3.3.32. Manuel Joaquim Rodrigues (Cimo de Vila da Castanheira, Chaves, Vila 

Real; Texto R) 

 

Testemunho de grande significado enquanto Regrante do Ramo, em Cimo de Vila da 

Castanheira, desde 1960 até à última representação, em 2007. O informante referiu que, após o 

regresso do serviço militar, em 7 de Dezembro de 1958, procurou obter uma versão do Ramo, 

pelas aldeias vizinhas, na tentativa de o transcrever e, posteriormente, representá-lo na sua 

aldeia. Dirigiu-se a Sonim, ao senhor João Alves, que lhe disponibilizou o Casco, do qual faria 

uma versão manuscrita, que agora apresentamos. Esse antigo livro possuía muitas “consoantes 

redobradas”, que, salientou, lhe causou alguma dificuldade na transcrição. Além disso, 

referenciou que a representação do Auto se fazia quer no exterior, quer no interior da Igreja, 

chegando, antigamente, a ser utilizado o Altar-Mor para a representação do “Auto de Dentro”. 

Confirmou ainda as datas de 24 de Dezembro dos anos de 1960, 1963, 1970, 1973, 1999 e 



  

 201 

2007, sendo esta última da responsabilidade do seu sobrinho, atual presidente de Junta de 

Freguesia. 

 

3.3.33. José Bruno Pereira (Cimo de Vila da Castanheira, Chaves, Vila Real; Texto 

R) 

 

Defensor ativo das práticas tradicionais de Cimo de Vila da Castanheira, organizou os 

trabalhos para a representação do Ramo na aldeia, em 24 de Dezembro de 2007. Orientado pelo 

seu tio, Manuel Joaquim Rodrigues, Regrante das representações anteriores, procurou, com 

sucesso, mobilizar um grupo de pessoas, enquanto dirigente da Junta de Freguesia da aldeia. 

Teve o cuidado de guardar sob a forma de um DVD, a versão dactilografada e a versão 

manuscrita do Ramo. 
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3.4. Difusão Geográfica na Região Transmontana: localização e cronologia do 

Auto ou Ramo. 

 

Para qualificar o Auto da Criação do Mundo ou do Princípio do Mundo ou Ramo como 

literatura popular tradicional, parece-nos que se há-de levar em consideração três fatores 

importantes: a sua transmissão, a forma de expressão e a forma como as comunidades a levaram 

à cena. 

A transmissão contada, cantada ou mesmo recitada em tom laudatório, característica da 

representação das peças de teatro popular religioso, fez-se por via oral, de geração em geração. 

Ainda que alguns textos nos tenham chegado sob a forma escrita, trata-se apenas de um modo 

de registo, tendo em consideração que a sua captação foi feita no decorrer de um processo de 

transmissão natural por via oral. Importa lembrar que, apesar dos textos registarem uma fixação 

escrita nos últimos dois séculos, a sua fruição, provavelmente, ocorrendo no domínio exclusivo 

da memória oral.  

Exemplo desta afirmação verifica-se na recolha dos testemunhos de todos aqueles que se 

relacionaram direta ou indiretamente com a representação do Auto ou Ramo, sem nunca terem 

visto a sua forma escrita, perpetuando-o apenas pela memória cultivada ao longo do tempo, que 

permitiu o seu acesso e consequente transcrição, tal como aconteceu com obras da grande 

tradição épica ou lírica (
191

), hoje comumente aceites enquanto livros, mas que inicialmente 

foram veiculadas pela oralidade.  

A fixação escrita da literatura popular de tradição oral revela-se uma tarefa crucial em 

todos os tempos, tendo em conta que, atualmente, existem fatores que podem acelerar o seu 

desaparecimento, como a alteração dos ambientes naturais que viabilizam a sua existência, ou o 

progressivo desaparecimento daqueles que servem de repositório desta arte verbal ancestral, 

seja por morte daqueles que se compraziam em transmiti-la, seja pela emigração populacional e 
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 Exemplos como a Bíblia, a Odisseia e a Ilíada. 
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consequente desertificação dos meios rurais a para de uma literatura tradicional, é de salientar 

que, deste modo, também se pode falar de uma tradição de uma literatura tradicional escrita, 

neste caso dramática e teatral.  

Na ausência de um suporte físico de fixação, o Auto da Criação do Mundo ou Principio 

do Mundo ou Ramo originou, ao longo dos tempos, pela transmissão oral, múltiplas variantes, 

que foram difundidas segundo as “conveniências” das gerações que as foram transmitindo, 

aceitando e moldando. Assim sendo, a partir do Auto ou Ramo em estudo, a nossa investigação, 

na região de Trás-os-Montes, permitiu evidenciar os diferentes títulos por que o texto foi 

designado, a sua difusão geográfica e a sua variação nas diferentes localidades. 
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Da Criação do Mundo ou Principio do Mundo ou Ramo em Trás-os-Montes 

 

Título Localidade Concelho Ano Observações 

Auto de Natal 
Vila do 

Conde 
Chaves 24.12.1900 

Autor Anónimo. 1ª parte 

representada durante o dia 24 de 

Dezembro; 2ª parte, no mesmo 

dia, à noite, no interior da Igreja. 

(Fonte: Costa 1916: 97-101) 

Criação do 

Mundo ou 

Princípio do 

Mundo 

Urrós Mogadouro 

04.05.1924; 

05.05.1949; 

05.05.1971 

(
192

) 

Em 04.05.1924, foi Regrante da 

Comédia Salustiano Augusto 

Ovelheiro, coadjuvado por António 

José Guerra e Frutuoso Calvo. 

Acto de Adão e 

Eva 
Pousade Guarda 

06.01.1945; 

25.12.1958; 

25.12.1963 

Autor: José Rebelo; Escritor: 

Manuel José de Almeida. Fonte: 

José Miguel Carreira Amarelo, 

com transcrição 

A Criação do 

Mundo ou o 

Ramo 

Pegarinhos Alijó 
25.12.1956; 

30.12.1956. 

Copiada em Novembro de 1956 

por João Teixeira dos Santos. 

(Fonte: António Cabral,1990: 63-

77) 

A Criação do 

Mundo ou o 

Ramo 

Murça Vila Real 01.01.1957 
(Fonte: António Cabral 1990: 63-

77) 

Acto de Adão e 

Eva 

Vilar 

Formoso 

Vilar 

Formoso 

28.01.1957; 

25.12.1958; 

25.12.1963 

Autor: José Rebelo; Escritor: 

Manuel José de Almeida. Fonte: 

José Miguel Carreira Amarelo, 

com transcrição. [1993, Vol. I]; 

[1995, Vol. II].  

Auto da Criação 

do Mundo e do 

Nascimento de 

Cristo 

Sonim Valpaços 1978 

Autor Anónimo. Fonte: Alfredo 

Tropa, cit. por José Valentim 

Lemos [1982: 632]. 

Ramo Sonim Valpaços  
Manuel Joaquim Alves Pessoa 

(Regrante). 

Auto do Ramo 

Santo 

António de 

Monforte 

Chaves 

24.12.1936 

24.12.1944 

24.12.1948 

24.12.1953 

21.12.1972 

24.12.1983 

24.12.1994 

António Rodrigues da Rosa 

(Regrante) 

Maria Elisa Araújo (Informante). 

Auto do Ramo Tronco Chaves 24.12.1984 Francisco de Mello e Maria 

Susette de Melo Gomes 
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 Esta representação não se chegou a realizar tendo sido orientada por José Francisco Ferreira. 
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(Regrantes). 

 

Casco do Ramo 
São Pedro 

Velho 
Mirandela ? 

(Fonte: José Leite de 

Vasconcellos 1976a: 209-264) 

Casco do Ramo 
Vale das 

Fontes 
Vinhais ? 

(Fonte: José Leite de 

Vasconcellos 1976a: 209-264) 

Ramo 
Vale das 

Fontes 
Vinhais  

Valdemar dos Santos Pinheiro 

(Regrante). 

Auto de Adão e 

Eva 
Fradizela Vinhais ? 

(Fonte: Manuel António 

Almeida, cit. Azinhal Abelho 

1968: 31-190) 

Auto de Adão e 

Eva 

Moimenta da 

Raia 
Vinhais ? 

(Fonte: Azinhal Abelho 1968:31-

190) 

Ramo ? Vinhais ? 
(Fonte: Padre Firmino Martins 

1939: 139-281) 

História da 

Humanidade 

Nuzedo de 

Baixo 
Vinhais 

24.12.1967 

24.12.1969. 

Transcrição de Dª Maria Augusta 

e Dª Alfredina. (Fonte: Prof. 

Doutor Carlos Patrício, da 

FLUL) 

Ramo 
Nuzedo de 

Baixo 
Vinhais 

24.12.1967 

ou 

24.12.1969 

Especiosa da Piedade Diegues 

Borges (Regrante). 

Acto de Adão e 

Eva 

Lodares e 

Besteiros 
Lousada ? 

(Fonte: Augusto Soares de 

Moura 2001: 31-128) 

Ramo 

Cimo de Vila 

da 

Castanheira 

Chaves 

24.12.1960, 

24.12.1963, 

24.12.1970, 

24.12.1973, 

24.12.1981, 

24.12.2007. 

Manuel Joaquim Rodrigues e 

José Bruno Pereira (Regrantes) 

Ramo Vilartão Valpaços 
24.12.1963, 

24.12.1983 

Augusto Domingos Morais 

(Regrante). 

Ramo Lebução Valpaços  Carolino A. Alves (Regrante). 

Ramo Nozelos Valpaços 24.12.1999. 
Dinis Morais dos Reis 

(Regrante). 

Ramo Rebordelo Mirandela 24.12.1994. 
Carlos Manuel Gonçalves 

(Regrante). 
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Ilustração 1– Aldeia de Urrós, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança. 

Na aldeia de Urrós (
193

), representou-se o Auto da Criação do Mundo ou 

Princípio do Mundo, em 4 de Maio de 1924, 5 de Maio de 1949, e 19 de Agosto de 

2011. Após a nossa investigação percebemos a existência de duas outras versões, uma 

de 1971 e outra de 1989. 

 

 

 

 

Ilustração 2 – Mapa do Concelho de Vinhais e das aldeias de Moimenta da Raia, 

Vale das Fontes e Rebordelo. 
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 Coordenadas da aldeia: N 41.347373° W 006.467375°. 
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Em Moimenta da Raia, representou-se o Auto de Adão e Eva. Para além desta 

aldeia, houve outras no mesmo concelho e nos vizinhos que foram palco da 

representação do Ramo, como na aldeia de Vale das Fontes (
194

), Nuzedo de Baixo (
195

) 

e Rebordelo (
196

). No concelho de Valpaços foram identificadas as aldeias de Vilartão 

(
197

), Lebução (
198

), Nozelos (
199

) e Sonim.   

 

 

Ilustração 3– Mapa do Concelho de Valpaços e das aldeias de Nozelos, Lebução, 

Sonim e Vilartão. 

 

                                                                 
194

 Coordenadas: N 41.721154° W 007.134323° 
195

 Coordenadas: N 41.730206° W 007.107602°. De referir que a aldeia de Nuzedo de Baixo pertence à 

aldeia de Vale das Fontes, fazendo fronteira com Ervedosa. 
196

 Coordenadas: N 41.739389° W 007.163936° 
197

 Coordenadas: N 41.764495° W 007.209506° 
198

 Coordenadas: N 41.757619° W 007.260133°. De referir que a aldeia de Vilartão pertence à aldeia de 

Bouçoães. 
199

 Coordenadas: N 41.753792° W 007.289128° 



  

 208 

No concelho de Chaves as aldeias do Tronco (
200

), Santo António de Monfortes 

(
201

) e Cimo de Vila da Castanheira (
202

).  

 

 

 

 

Ilustração 4– Mapa do Concelho de Chaves e das aldeias de Santo António de 

Monfortes, Tronco e Cimo de Vila da Castanheira. 

Finalmente no concelho de Mirandela a aldeia de São Pedro Velho (
203

) e na 

Fradizela.  

 

 

 

Ilustração 5– Mapa do Concelho de Mirandela e as aldeias de São Pedro Velho e 

Fradizela. 
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 Coordenadas: N 41.777771° W 007.294233° 
201

 Coordenadas: N 41.799242° W 007.387531° 
202

 Coordenadas: N 41.796970° W 007.259900° 
203

 Coordenadas: N 41.688964° W 007.155530° 
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Foram vários os quilómetros percorridos, muitos dos quais sob um rigoroso 

Inverno transmontano, o que tornou estas explorações bastante árduas, mas também 

profícuas, porque ouvimos repetir muitos dos textos que, naquele momento, refletiram a 

maneira como foram sentidos pelo contador, no momento em que a ele chegaram, e 

também a vontade de referenciá-los, no ato do reconto, com situações reais, com 

acontecimentos presentes na memória de todos. 

Segundo a nossa investigação, verificámos que as versões do Auto, provenientes 

das aldeias fora do concelho de Mogadouro, apresentavam alterações significativas, em 

relação ao texto de Urrós. Ainda que se verifique uma semelhança estrutural nas obras, os 

textos recolhidos introduzem novos episódios e novas personagens, e maior número de 

versos do que no Auto de Urrós. O texto de Santo António de Monforte, assim como 

outros textos, introduz um novo episódio intitulado O Filho Pródigo. Também no 

episódio da Visitação a Santa Isabel são acrescentadas as personagens de duas donzelas e 

de dois embaixadores, que, juntamente com Bato, acompanham Nossa Senhora e Santa 

Isabel. O mesmo ocorre no episódio da Adoração do Menino, onde, para além dos 

pastores existentes, surgem novas personagens, como o pastorinho com o cordeiro ao 

ombro e a menina de consoada, além de duas pastoradas, uma galega, composta por 

Galego, Preto, Belmiro e Fagundo, e outra composta por Pepa, Rufina, Leandro e 

Dionísio. Contrariamente ao texto de Urrós, esta versão introduz o episódio do Rei 

Herodes no final da narrativa. 

Podemos, portanto, admitir que as versões chegadas até nós, após um percurso de 

diferentes épocas, podem revelar características dos Regrantes, e dos seus compiladores, 

constituindo, a nosso ver, um valioso objeto de estudo para etnólogos, antropólogos, 

linguistas e outros investigadores. 
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Assim como as notícias dos acontecimentos ocorridos nas aldeias se propagavam 

através de folhas volantes vendidas nas feiras mensais do concelho, ou por pessoas 

invisuais que percorriam as aldeias do Nordeste transmontano, podemos admitir que o 

mesmo possa ter acontecido com a totalidade do próprio Auto ou com partes do mesmo. 

Maximiano Trapero (1982: 18) ressalva o papel da transumância como forma de 

transmissão oral destas versões, difundidas pelos pastores das aldeias “que habían asistido 

a una pastorada en su pueblo y la iban contando en los caminos y así la llevaban a lugares 

más lejanos». Segundo ele, estes autos pastoris populares tiveram como retransmissores 

os próprios pastores, «actores de la representación que solían conocer de memoria sus 

papeles y muchas veces la obra entera», ainda que «solo el director [soliese] tener la llave 

completa de la tradición” (Díaz/ Ponga 1983: 62). 

Torna-se evidente que a proximidade das aldeias favorecia a deslocação das 

respetivas populações para assistir às representações, tal como aconteceu em Urrós, em 

1949, onde estiveram presentes mais de cinco mil pessoas (
204

), ou na aldeia de Duas 

Igrejas, onde cerca de 25 mil pessoas terão assistido ao Auto da Mui Dolorosa Paixão do 

Nosso Senhor Jesus Cristo, em 1948 (Alves 2005: 377-391). Se estes espectadores podem 

ter funcionado como retransmissores (
205

), também nos parece de admitir que os 

sacerdotes locais, que alternavam com regularidade de paróquias, possam ter exercido a 

mesma função, ou não fossem eles os principais transmissores dos ensinamentos da 

Igreja, levando consigo cópias dos textos e participando na sua realização, como refere 

José Luís Alonso Ponga (1986: 141). 

Seja como for, verificamos que o uso da literatura popular de tradição oral 

confirma a sua aceitação coletiva, assim como a funcionalidade objetiva dos diversos 
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 Informação fornecida por Fernando Augusto Alves. 
205

 Com frequência, a necessidade de procurar subsistência fora do trabalho agrícola levava a migrações 

entre localidades, trabalhando como serviçais em casas abastadas. 
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textos, seja para aprender, entreter e moralizar. Se, originariamente, qualquer destes textos 

pode ter surgido de um ato de produção individual, com o tempo, a sua passagem por 

outros retransmissores, transforma-o num objeto coletivo, em que se perdem as marcas 

individuais originárias, e se ganham contornos de obra coletiva, como refere Alexandre 

Parafita, para quem a tradição a torna «do domínio comum, e o seu uso por qualquer 

indivíduo facilita-lhe a integração porque o habilita […] a ter uma identidade cultural.» 

(1999: 46) Deste modo, torna-se igualmente importante a sua relação com as 

circunstâncias em que foram produzidos e transmitidos, que lhes devolve a 

individualidade própria do momento da sua realização, graças ao peso e significado que o 

contexto lhes confere. 

 

3.4.1. A Variabilidade textual entre localidades 

 

A história deste Auto ou Ramo é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples, 

porque desconhecemos a sua origem, a sua proveniência autoral, tanto mais que a sua 

designação varia de aldeia para aldeia. Complexa, porque tudo o que se disser será 

rebuscado nos recantos profundos da memória. Dada a ausência de informação 

bibliográfica que nos poderia fornecer notícia complementar sobre o Auto (
206

) ou Ramo 

(
207

), ao longo da nossa investigação cruzámos informações a partir de registos orais, e 

julgamos possível apresentar considerações sobre o modus vivendi desta representação de 

teatro popular religioso que, nesta versão, apenas teve lugar em algumas aldeias 

                                                                 
206

Auto lhe foi chamado em Urrós, provavelmente pela associação à matéria religiosa que expunha e em 

comparação a outros autos religiosos, também, denominado Princípio do Mundo ou Criação Mundo na 

mesma localidade, possivelmente por ter sido representado várias vezes o primeiro e o segundo Atos que 

compõem o texto. 
207

 Em outras localidades denominavam Ramo ou Auto do Ramo provavelmente pela realização do ritual de 

oferta ao Menino Jesus e que compreenderia a representação da Adoração dos Pastores, do Nascimento de 

Cristo e da Adoração dos Reis Magos, estrutura típica do tema tradicional, anterior ao próprio teatro, e que 

os próprios habitantes representavam conjuntamente com a celebração litúrgica, a par de outros que 

levavam as suas ofertas em sumptuosos ramos dentro da Igreja. 
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transmontanas, intimamente ligada com a tradição da Natividade. Inspirado no Antigo e 

Novo Testamento, o texto, ou melhor, os dramatículos que compõem o texto foram ao 

longo dos tempos veículo de uma tradição anónima, impessoal e coletiva, que cada 

regrante coube fixar enquanto memória de uma tradição.   

O Auto ou Ramo parece ser um reflexo de fórmulas de improvisação, permitindo 

que cada regrante pudesse ordenar os dramatículos segundo a sua intenção. No entanto, a 

uma estrutura base constituída por duas grandes partes e correspondendo simultaneamente 

ao Antigo e Novo Testamento, propagaram-se narrativas orais improvisadas, que 

constituem a nosso ver a estrutura complementar do Auto ou Ramo. A partir da alteração 

formal da representação a que cada versão esteve sujeita, o texto foi ao longo dos tempos 

sujeito, por um lado, a deslocamentos sequenciais dos dramatículos e, por outro, a 

introdução de novos dramatículos. 

Após um longo período de investigação, que compreendeu a comparação dos 

diversos dramatículos existentes nas versões, chegamos à conclusão de que o Auto ou 

Ramo, segundo uma possível classificação tipológica, é constituído por obras dramáticas 

de carácter representacional, baseadas no Antigo e Novo Testamento, redimensionadas 

em verso, e obras dramáticas de carácter processual, baseadas em narrativas orais e 

elaboradas cuidadosamente por um qualquer poeta popular que improvisava qualquer 

texto, lançando mão de grupos de palavras regularmente empregadas sob as mesmas 

condições métricas para expressar uma ideia principal, em que as Loas, as Embaixadas e 

os Ramos são a expressão maior na Natividade.  

Considerando, num primeiro momento, uma estrutura fixa, o Auto ou Ramo 

apresenta-nos, na primeira parte, uma moralidade baseada no Antigo Testamento e, na 

segunda parte, outra moralidade baseada no novo Testamento. Em qualquer versão, entre 

a primeira e segunda partes, o Auto ou Ramo apresenta, em geral, um entremez cómico, 
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entre o Diabo e a Inveja e um conjunto de Pastores e Pastoras que vão adorar o Deus 

Menino. Em algumas aldeias transmontanas, como a mesma função de intermédio entre 

os dois grandes momentos da representação, surge um outro entremez de carácter 

dramático. Este episódio, em algumas versões, perde a função de entremez, sendo 

deslocado para o final da representação. 

O texto de teatro não é, na realidade, um texto único, mas um texto composto de 

vários estratos textuais. Segundo Roman Ingarden (1971: 18), numa obra dramática 

poder-se-ão distinguir dois tipos de texto: o texto dito pelas personagens, designado por 

texto principal, e o texto das didascálias ou texto secundário, em que ambas as camadas 

interagem entre si para a obtenção daquilo que será, afinal, um outro texto. Relacionando 

esta teoria com o teatro popular, no caso específico do Auto ou Ramo em Trás-os-Montes, 

julgamos que a estrutura conceptual baseada em narrativas Bíblicas do Antigo e Novo 

Testamento, modelo tradicional a que assistiam durante a celebração litúrgica na noite de 

Natal, foi ao longo dos tempos junto das classes populares, transformando-se em histórias 

autónomas que perpetuaram no domínio da oralidade e que agora, segundo nos parece, 

fazem parte de um possível cancioneiro transmontano da Natividade. Julgamos também 

que, neste domínio da oralidade, se perpetuou o texto secundário de que nos fala Ingarden 

e que os regrantes das diversas aldeias foram replicando um texto anterior, reinterpretando 

essas histórias, de acordo com o conhecimento de cada um e a predisposição natural para 

a sua representação; um texto misto a que foi dado uma lógica do espetáculo.  

Tal como na reprodução de um conto ou de qualquer outra narrativa de carácter 

popular onde a variabilidade textual adquire uma posição de relevo, também no teatro e 

através da técnica popular da escrita do mesmo, colocada em evidência, segundo a nossa 

opinião, através de uma técnica de colagem, permitiu ao longo das suas representações 

solidificar a identidade própria da construção de cada espetáculo e consequentemente de 
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cada regrante. No entanto, julgamos ser possível que o Auto ou Ramo partiu de uma 

estrutura base que muito se aproxima dos antigos autos medievais. 

A noção de texto não se limita ao texto escrito. Um texto é uma estrutura 

significante com determinadas características. Nas palavras de Osório Mateus, é texto 

«toda a prática significante que se não limite à simples função de comunicação e que se 

aceite como pondo em causa a posição do sujeito da enunciação» (1977: 25). Assim, ao 

longo dos tempos, de geração em geração, o regrante partindo da estrutura base e com os 

dramatículos disponíveis do texto teatral propunha uma versão e consequentemente uma 

encenação a que acorriam numerosas pessoas vindas das aldeias limítrofes. 

Assim, aquando da representação do Auto ou Ramo, desde um ponto de vista da 

receção, os espectadores reviam-se através da alegoria religiosa ou das moralidades 

subjacentes ao texto, e os textos adormecidos nas suas memórias ganhavam nossos 

sentidos, novo interesse e novas leituras. Desta forma, à existência prévia de um texto 

dramático baseado segundo a tradição Na Adoração dos Pastores, no Nascimento de 

Cristo e na Adoração dos Reis Magos, a criação coletiva que muito caracterizou as 

regiões do interior, utilizando a quadra como modelo maior, solidificou uma estrutura 

criativa horizontal, em que todos podiam contribuir e ser igualmente criadores do 

espetáculo. No entanto, por razões de ordem lógica ou de desconhecimento dos regrantes, 

no argumento final do Entremez do Acto da Inveja, Diabo, Pastores e Pastoras o Anjo 

dirige-se aos Pastores para adorarem o Menino que nasceu, sendo que na segunda parte 

do texto, no Novo Testamento, o Anjo Gabriel anuncia a Maria que irá ser mãe de Jesus. 

Entre analepses e prolepses a estrutura do Auto ou Ramo perdurou ao longo dos tempos 

na memória coletiva da região transmontana. Os informantes com que contactámos foram 

uniformes corroborando que “quando ouviam dizer que se iria representar o Auto ou 

Ramo as aldeias acorriam para estarem presentes de forma a comparar e 
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consequentemente retirar ensinamentos para eles próprios “fazerem ainda melhor”. Havia 

com que uma espécie de competição pela apresentação do melhor espetáculo. Assim, o 

texto passou a ser o seu ponto de chegada e o texto não se repetia de um espetáculo para 

outro porque arte humana e ao vivo, nenhum espetáculo se repete e os seus sinais não são 

exatamente os mesmos de espetáculo para espetáculo, ou não fosse este texto um texto 

que se propagou de forma oral para ser apresentado de forma laudatória, sem ação, em 

diálogos e monólogos expositivos aproximando-se da oratória, como se de um sermão se 

tratasse, dentro das igrejas, em plenos cruzeiros ou em eiras das aldeias transmontanas. 

Este texto não deixa, por isso, de ser autêntico. As múltiplas incertezas e mistérios quanto 

ao autor e títulos são-lhe exteriores. A visão do mundo que revela, os informes sobre a 

vida pastoril, a hierarquia e papel social da mulher, o tema da redenção e consequente 

absolvição dos pecados, a má distribuição da riqueza, por exemplo, patente nos 

desesperos de José ao procurar, em vão, abrigo à Virgem grávida, o escalonamento da 

sociedade, do poder régio, da relação amos-criados, a linguagem em que está escrita, 

dispensam qualquer autoria, porque o texto retrata uma tradição ancestral e a própria vida 

de uma época, de costumes e hábitos de diversas aldeias transmontanas. A indexação de 

algumas personagens típicas – pastores – facilita hoje a reconstituição de um modo de 

vida que só os tempos atuais tendem a modificar, bem como outros – criados – embora 

decalcados das inolvidáveis criações do Teatro Espanhol, revelam aperfeiçoada adaptação 

ao meio rural e ressuscitam experiencias antigas de habitantes. 

A descodificação em dramatículos do Auto ou Ramo, permitiu-nos apresentar, 

uma proposta tipológica (
208

) de textos que possivelmente estiveram na base da produção 

teatral popular na região de Trás-os-Montes.  

                                                                 
208

 Refira-se a Classificação Tipológica dos diversos «estilos» dramáticos que pautam e povoam as 

representações populares. A. Machado Guerreiro propõe uma classificação quer por assunto: a) Religioso, 

b) Heroico, c) Assuntos Burlescos, Farsa, etc.; quer por títulos: 1) Autos ou Actos, 2) Loas, que também 
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3.4.1.1. Para um Cancioneiro de Natividade em Trás-os-Montes 

 

A. Quadros de carácter religioso com base em escritos Bíblicos. 

 

1. Episódios do Antigo Testamento (Criação do Mundo e da Geração 

Humana) 

 

1.1. Auto de Adão e Eva.  

Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

1.2. Abel, Set e Caim; Acto [ou Auto] de Abel, Set e Caim. 

Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

 

2. Episódios do Novo Testamento (Recuperação do Paraíso e Regeneração 

Humana) 

 

Ciclo Religioso da Natividade 

2.1. Anunciação do Anjo.  

Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

2.2. Visitação de Santa Isabel.  

Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

2.3. Nascimento de Jesus. 

                                                                                                                                                                                            
eram prólogos, 3) Danças com vários nomes (mouriscada, reisada, dança do preto, etc…) 4) Entremezes, 

5) Rudimentos Teatrais nas procissões, em orações na igreja, etc…) [Vasconcellos, 1976:VII]. Mais 

recentemente, Valentim Lemos (1979/80) avança com um esquema de cinco grupos dramáticos: 1) O 

Ciclo do Natal, 2) O Ciclo da Páscoa, 3) Representações de tipo Hagiográfico (vida dos santos), 4) 

Representações de tipo heroico, 5) Representações de tipo Cómico. 
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Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

2.4. Rei Herodes e os Reis Magos.  

Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

 

Ciclo da Infância de Cristo 

2.5. Fuga para o Egipto. 

Aldeias: Rebordelo, Nozelos, Vilartão, Sonim, Cimo de Vila da Castanheira. 

 

Ciclo da Evangelização 

2.6. O Filho Pródigo. 

Aldeias: Rebordelo, Nozelos,Vilartão, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da Castanheira, 

Vale das Fontes, Sonim, Tronco. 

 

B. Quadros de Presépio – Ciclo secular da Natividade 

1. Pastoradas 

1.1. Portuguesa 

1.1.1. Acto da Inveja, Diabo, Silvestre, Vulcano, Narciso, Beliza, Júlia e 

Rebeca 

Aldeias: Urrós, Santo António de Monforte, Fradizela, S. Pedro Velho, Vinhais, Sonim, 

Rebordelo, Lebução, Nozelos, Vilartão, Tronco, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira, Vale das Fontes. 

1.1.2. Pastorada composta por Justo, Roque, Felino (ou Filano) e Lucas 

Aldeias: Santo António de Monforte, Urrós, Rebordelo, Nozelos, Vale das Fontes, 

Vilartão, Sonim, Lebução, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da Castanheira e Tronco. 
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1.2. Galega 

1.2.1. Pastorada composta por Galego, Preto, Elmiro e Fagundo 

Aldeias: Santo António de Monforte, Sonim, Rebordelo, Nozelos, Vilartão, Lebução, 

Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da Castanheira e Tronco. 

1.2.2. Pastorada composta por Lourenço, Fagundo e seus azagais Galego e 

Moleque. 

Aldeias: Fradizela, Vinhais. 

 

1.3. Castelhana 

1.3.1. Pastorada composta por Pepa, Rufina, Leandro e Dionísio 

Aldeias: Fradizela, Vinhais, Sonim, Rebordelo, Vale das Fontes, Nozelos, Vilartão, 

Sonim, Lebução, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da Castanheira e Tronco. 

 

2. Interlúdios 

2.1. Colóquios de Embaixadores:  

Aldeias: Vale das Fontes, Nozelos, Vilartão, Sonim, Lebução, Cimo de Vila da 

Castanheira e Tronco. 

2.2. Colóquios de Embaixadoras 

Aldeias: Vale das Fontes, Nozelos, Vilartão, Sonim, Cimo de Vila da Castanheira e 

Tronco. 

2.3. Colóquios de Donzelas do Ramo 

Aldeias: Vale das Fontes, Vilartão, Lebução. 

2.4. Colóquios de Crianças/ Menina da Consoada 

Aldeias: Cimo de Vila da Castanheira, Nozelos e Tronco. 

2.5. Colóquios de Tipos Populares 

2.5.1.  Dois Pastores, sendo Marçal e Romão 

Aldeias: Rebordelo, Nozelos/Vilartão, Sonim, Nuzedo de Baixo, Cimo de Vila da 

Castanheira e Tronco. 

2.5.2. Duas Pastoras, Files e Mariles 

Aldeias: Nozelos/ Vilartão, Nuzedo de Baixo. 

2.5.3. Representação de dois Caldeireiros, sendo Criado e Amo 

Aldeias: Rebordelo/Vilartão, Sonim, Lebução, Cimo de Vila da Castanheira e Tronco. 
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2.5.4. Representação de Três Pastoras, 1ª, 2ª e 3ª 

Aldeias: Nozelos/Vilartão e Tronco. 

2.5.5. Quatro Meninas da Charola ou Charoleiras 

Aldeias: Nozelos, Sonim, Lebução, Cimo de Vila da Castanheira e Tronco.
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Capítulo 4 - A representação do Auto em Urrós, a 19 de Agosto de 2011 
 

4.1. Remexendo nas arcas da memória 

 

Quando procedemos à recolha de tradições orais na nossa aldeia de Urrós 

(Mogadouro), onde nascemos há trinta e seis anos, na nossa memória, continuavam 

presentes aqueles que conseguiram impressionar-nos com as suas histórias, as 

lengalengas, as rezas, os anfiguris, e até fragmentos daquilo que viríamos a descobrir 

tratar-se de excertos do Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo, recordações 

avulsas de uma representação sacra, que uma tríade de regrantes locais havia levado à 

cena nas Eiras de Urrós, em, pelo menos três ocasiões, conforme recordaram os nossos 

informantes: 1924, 1935 e 1949. 

Chegámos à descoberta do Casco de Salustiano Augusto Ovelheiro, o qual serve 

de base às referidas representações. Atualmente na posse dos seus descendentes, o 

manuscrito apresenta marcas do tempo e do mau acondicionamento. Urgia, por isso, 

recuperá-lo, uma vez que apresenta lacunas textuais, umas delidas pela humidade, outras 

por omissão do escriba. Confrontando o Casco com a memória daqueles que participaram 

na representação do Auto da Criação do Mundo, planeámos reconstituir uma versão 

próxima da dirigida por Salustiano Augusto Ovelheiro, em 1949.  

Deste modo, surgiu a dissertação de Mestrado, que apresentámos à Faculdade de 

Letras de Lisboa, em 2008, tendo continuidade na tese de Doutoramento, elaborando uma 

versão crítica dos dramas populares transmontanos comummente designados por Auto da 

Criação do Mundo, ou também por Ramo. 

Após a fixação do texto, pareceu-nos que o ciclo da obra voltaria a completar-se 

com a sua representação, permitindo que alguns revisitassem a memória de outros tempos 

e que outros descobrissem um monumento da tradição local. Foi crucial a participação de 
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Fernando Augusto Alves, que, em 1949, com apenas onze anos de idade, representou o 

Anjo. Graças a ele recuperamos não só excertos omissos, como, passados 62 anos, 

pudemos reviver a anterior experiência, com ele subindo ao «tabuado» de Urrós, para 

desempenhar os papéis de Adão, e de Caim, no dia 19 de Agosto de 2011, pelas cinco 

horas da tarde. 

Todavia, a recriação colocou problemas, na medida em que os tempos mudaram 

drasticamente, e a aldeia foi-se despovoando inevitavelmente. Havia que procurar 

soluções para fazer com que o povo de Urrós participasse do nosso projeto de 

reconstituição teatral. Todos contribuíram segundo as suas possibilidades, mesmo os 

ausentes, que apenas puderam reunir-se em breves momentos. Após cerca de um ano de 

ensaios esporádicos, 43 atores amadores locais, homens e mulheres chegados de vários 

quadrantes, no remanso das suas férias, ou aproveitando o descanso de fim-de-semana, 

refizeram, na íntegra, a representação do Auto da Criação. De Salustiano Augusto 

Ovelheiro, ficou o registo cenográfico utilizado: um longo palco, feito de tábuas cedidas 

pela população, cujos nomes se inscreviam, a tinta, no seu verso, para que pudessem ser 

devolvidas, terminada a função. Sobre esse tabuado, construiu-se uma sequência de casas, 

em ripado de madeira, cobertas por colchas, também emprestadas, cujo todo evocava as 

mansões medievais do palco de Vincennes, que as Histórias de Teatro reproduzem.  

Em 1949, esse dispositivo, no local das Eiras de Urrós, media cem metros de 

comprido. Não permitindo a urbanística atual tamanha envergadura, foram as casas 

reduzidas a 17, e o tabuado substituído por 22 atrelados; marcas de tempos diferentes, 

porém, o mesmo espírito empreendedor. Desde o início de Agosto, entre ensaios e 

elaboração dos preparativos, os atores amadores de Urrós dedicaram o seu tempo ao 

apuramento das suas interpretações, sob nossa orientação, e o saber dos mais velhos e das 

memórias despertadas. 
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O acontecimento ganhou contornos institucionais, contando com o apoio da Junta 

de Freguesia local e da Câmara Municipal de Mogadouro, que promoveram o convite às 

populações de outras localidades, com idêntica tradição espetacular, que se fizeram 

representar, e acolheram a participação da Faculdade de Letras de Lisboa, através do 

Centro de Tradições Populares Portuguesas Manuel Viegas Guerreiro (CTPP-FLUL) e do 

Centro de Estudos de Teatro (CET-FLUL), num Colóquio sobre teatro popular e a 

memória das representações do Ramo.  

Na véspera da representação, o povo de Urrós assistiu a uma descontraída tertúlia 

com investigadores destes Centros de estudo, cujas comunicações deram lugar a um livro 

patrocinado pela autarquia de Mogadouro. Foram participantes do Colóquio, presidido 

pelo autarca de Mogadouro, Dr. António Machado, e pela Vereadora da Cultura, Dr.ª 

Teresa Sanchez, e por nós moderado, os professores Manuel Carlos Patrício (CTPP), 

Francisco Melo Ferreira (CTPP) em substituição do Professor Doutor João David Pinto 

Correia, Amanda Guapo (GEFAC), Amadeu Ferreira (Associação de Llengua Mirandesa) 

e Guilherme Filipe (CET).  

 

4.2. O Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo 

 

Apesar da designação, não se trata de um auto no sentido restrito da palavra, mas 

de um conjunto de dramatículos autónomos, refletindo passagens específicas da Bíblia, 

que o espírito criativo do regrante entreteceu em forma espetacular, num conjunto textual, 

seguindo uma lógica doutrinal paralelística entre o Velho e o Novo Testamento, como se 

de uma via-sacra do Homem se tratasse. Deste modo, assumem-se de forma natural duas 

partes dominantes, interligadas por uma espécie de entreato popular, comédia de amores 

trocados, entre pastores e pastoras. Aliás, parece-nos ser o Amor o tema primordial da 

obra representada. Se a primeira parte reflete os problemas que ao Homem advêm quando 
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perde o amor de Deus e o Paraíso, a segunda parte proclama a redenção definitiva pelo 

amor em Cristo Menino, no Ciclo da Natividade, e o vislumbre da reconquista do Paraíso, 

que a Paixão de Cristo, no Ciclo da Quaresma, realizará. Pelo meio, fica a vivência 

humana, sem consciência que a transcenda, ao sabor de tentações constantes, até que a 

boa nova lhes faça ver a luz da salvação. 

Abre o Auto com o Anjo, no Éden, que proclama o poder divino sobre toda a 

criação - versículos iniciais do Livro do Génesis -, para dar lugar ao Acto de Adão e Eva, 

página adâmica tradicional, relatando a tentação demoníaca e a expulsão dos progenitores 

da geração humana, condenados à intranquilidade das labutas terrenas. Na continuação, o 

Acto de Abel, Seth e Caim exibe a expiação constante do ser humano na reconquista do 

amor divino; exortam-se os caminhos da virtude abnegada, e reprova-se a soberba, a raiva 

e a inveja, vícios que levam Caim a matar Abel, e o condenam à errância, em decadência 

gradual, e, tomado por animal selvagem, ser morto pelo caçador Lameque. Arrastam os 

Diabos a Caim, por entre galhofas, ao Inferno, e assim “fenece” o tempo do Antigo 

Testamento. 

Aliviando o sofrimento do auditório, após tão trágico desfecho, introduziu o 

regrante um momento de humor, sem, contudo, perder a seriedade na abordagem do tema 

e no respeito pelo decorum. No Acto da Inveja e Diabo, Silvestre, Vulcano, Narciso, 

Beliza, Júlia e Rebeca, o enredo deambula por ingénuos amores pastoris, com graciosos 

criados levando e trazendo recados, enquanto a Inveja e o Diabo fomentam a zizania. E 

todos se perderiam, não fora a aparição do Anjo ex machina, o General S. Miguel, que, 

em boa hora, desterra a maldade, e anuncia o nascimento do menino. E com esta ação se 

introduz o tema do Novo Testamento. 

A segunda parte da obra narra o novo ciclo da Humanidade, não deixando, contudo, 

de estabelecer uma ligação racional com a primeira. Cristo será o Adão de uma nova era, 
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de um tempo de remissão prometido no Antigo Testamento, fruto de intervenção divina 

através de uma jovem judia imaculada. Seguindo de perto o Evangelho de S. Lucas, 

apresentam-se os primeiros passos dos mistérios da Virgem Maria: a educação de Maria 

no Templo, e o seu desejo de fazer voto de castidade ao Altíssimo; a primeira revelação a 

Simeão sobre as intenções supremas do casamento de Maria com José; a escolha deste 

por milagre divino, fazendo florescer açucenas no seu bordão; a visita da Virgem a sua 

prima Isabel e a profetização do Redentor; o pranto de José, angustiado pela 

incompreensão da transcendência revelada, dividido entre o dever de confiar e a dúvida 

da fidelidade da esposa, entre a acusação pública de adultério e a aceitação de uma 

paternidade que o ofende. Toda a narrativa nos conduz até Belém, ao Presépio, ao 

nascimento, à primeira epifania aos pastores, todos eles bons transmontanos, diga-se em 

abono da verdade, carregando no seu «bornal» o produto do seu sustento - «fogaça, trigo, 

figo e lã» -, conscientes da simplicidade da dádiva, feita apenas pelo amor ao próximo.  

Acerca-se o desfecho com a entrada dos Reis Magos, precedidos pela estrela. 

Momento que se pretende aparatoso, em contraste com a simplicidade anterior, pede o 

regrante que estas potestades cheguem a cavalo, anunciadas por trombetas. O tema 

amplia-se à esfera dos poderosos, com Herodes, tetrarca da Galileia, entrando sombrio, 

temendo que o profetizado Rei dos Judeus lhe venha retirar o seu real poder. Tal como 

nos passos bíblicos, o Anjo fará as revelações necessárias para que os Magos possam 

adorar o Salvador e desviar-se da iniquidade de Herodes. Indo todos adorar o Menino, se 

conclui a escrita e a representação do Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo, 

na aldeia de Urrós. 
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4.3. O Auto segundo Salustiano Augusto Ovelheiro ou o Modo dos Regrantes 

 

Para José Oliveira Barata (1991:36) os regrantes, ou regentes, seriam poetas 

populares, pessoas sabedoras e recetoras da tradição local, que, detendo o Casco, em cada 

ano, o utilizavam para a representação de Colóquios, Estrelóquios, Comédias ou Autos. 

Quem privou com Salustiano Ovelheiro descreve-o como uma pessoa que «conhecia 

muitas coisas, um entendido», não só organizando o evento, como metendo mão na 

escrita do texto. Não seria o seu autor – a semelhança textual é notória entre as aldeias 

transmontanas que representam as várias versões do auto -, mas um arremedador, um 

emulador malgré lui, crente talvez de lhe dar melhor feitura, ou para suprir a novidade 

que as plateias anseiam sempre, mesmo que seja matéria religiosa tradicional. Era sua 

competência selecionar os intérpretes, dirigir os ensaios e reunir os materiais necessários à 

cenografia, para que a função fosse tão digna quanto a elevação do tema. Contava com o 

apoio de dois homens; enquanto participavam no ofício dominical, postavam-se ao fundo 

da igreja, e observavam os devotos, alheios ao “casting” que lhes estavam fazendo. 

Missa terminada, no adro da igreja, procedia-se ao convite de quem reunia as 

qualidades próprias à interpretação dos papéis. Constituído o elenco, passava-se aos 

ensaios, principiando por altura de Junho, durante meio ano, primeiro ao ar livre, mas, 

logo após Setembro, em crescendo as noites e os frios enregelando, deslocava-se o povo 

para o curral, cedido por um proprietário local abastado, espaço amplo que permitia 

construir-se um pequeno palco, para marcação dos episódios. 

Salustiano Ovelheiro trabalhava afincadamente a elocução específica de cada 

papel, ensinava o tom laudatório adequado, que a gestualidade ampliada ilustrava, criava 

signos teatrais. Uma prosódia semelhante à tradicional declamação amadora, mas que, por 

outro lado, se coadunava com o espaço da eira da aldeia, e da sua sonoridade ambiente, 

para disso tirar partido no momento da representação. 



  

 226 

A conceção plástica reproduzia a imagética interior da igreja, os modelos da 

santaria e dos retábulos. O guarda-roupa era executado segundo padrões tipificados, pelos 

habitantes da aldeia. Confidenciou Fernando Alves que, para representar o papel de Anjo, 

pediu emprestado o «fato de comunhão de uma filha da terra com posses». Nos papéis de 

Nossa Senhora, ou do velho Simeão, usavam-se paramentos existentes na Igreja, sem que 

nisso houvesse sinal de heresia. Os adereços provinham do que se encontrava no lar de 

cada um, consoante a exigência da narrativa. Minha avó emprestou uma roca para que 

Eva pudesse fiar, e Abel teve de ir à feira de Mogadouro mercar uma enxada, se quis estar 

a preceito. Todo o povo participava deste acontecimento múltiplo e complexo, que se 

repetiu até à década de 1950. 

 

4.4. Revisitação da memória dos nossos antepassados 

 

Após dois anos de investigação, 2010-2011, sofrendo os rigorosos Invernos 

transmontanos e as estradas de difícil acesso, ouvindo a enorme saudade daqueles que 

recordavam o Auto da Criação do Mundo, propusemo-nos recriar a representação 

ocorrida 1949. Contámos com o apoio incondicional de Fernando Alves, que passou o 

testemunho ao novo Anjo e assumiu a interpretação dos papéis de Adão e de Caim. 

Durante um ano, as 43 pessoas escolhidas empenharam-se em levar a bom termo a 

complicada revisitação da memória dos nossos antepassados. No início, não se deram 

conta da responsabilidade para a qual tinham sido chamados. Os mais «entendidos» 

recordaram a importância de «ser escolhido» para um papel, e os mais novos, escutando, 

com o avançar dos ensaios, ganharam consciência do ser-ator: decorar os versos, para se 

imbuir das características próprias da personagem. A representação não podia sofrer 

desleixo.  
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Os ditames experientes dos mais velhos foram regularizando a falta de jeito dos 

principiantes. Ana Alice Domingues, bisneta de Salustiano Ovelheiro, no papel de Eva, e 

Fernando Marques, neto de António José Guerra, no papel de Lameque, pela sua ligação 

familiar à tríade de Regrantes, sentiram uma responsabilidade geracional acrescida. 

Indiscutivelmente, o sucesso da representação deveu-se à determinação dos participantes. 

Susana Ferreira (Maria de Nazaré), que reside em Barcelona, e todos os que vivem longe 

da aldeia natal, trocaram a tranquilidade das férias para, nos derradeiros ensaios, 

cumprirem o desafio abraçado. Exemplos que incentivaram a gente da aldeia, e, por isso, 

todos colheram o aplauso da grande plateia presente. 

A vida aldeã trasmontana não se compara com os modos antigos. A revisitação do 

Auto da Criação do Mundo - inicialmente uma investigação académica para fixação de 

uma tradição oral -, constituiu-se em participação coletiva, em motivo de orgulho cultural 

da pequena localidade de Urrós, cujas gentes sentiram prazer em reviver a sua tradição de 

Natal Transmontano, mesmo que, por comodidade atual, tenha ocorrido em Agosto, mês 

do migrante. Os meios de comunicação divulgaram o acontecimento, registou-se a 

representação para memória futura, salvaguardou-se a tradição na modernidade dos bytes 

de um pequeno disco. A lembrança da alegria e a saudade dos tempos de infância dos 

mais velhos, e a transmissão das experiências para os mais novos, ficaram para sempre 

gravados no Museu da aldeia, inaugurado na ocasião, e onde uma placa evocativa do 

acontecimento, ofertada pelo autarca de Mogadouro, perpetua o nome de quem, um dia, 

cumpriu o sonho de viver o Auto da Criação do Mundo, em Urrós, no dia 19 de Agosto 

de 2011. 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 

A região de Trás-os-Montes, virtualmente capaz de assegurar a manutenção da sua 

literatura popular e, com ela, todo o caudal de saberes e valores que lhes estão associados 

(Parafita 1999: 57), possuiu, desde sempre, fatores naturais específicos que mantiveram 

grande parte das suas aldeias alheias às grandes inovações e culturas. A magia, a crença e 

a beleza do seu território, que esconde os encantos e os mistérios nas fontes e rochedos, 

fizeram com que neste espaço geográfico se conseguisse preservar o conhecimento 

tradicional desde o berço à sepultura, transmitindo-o pela oralidade e preservando-o, 

ocasionalmente, em versões particulares manuscritas ou dactiloscritas. 

Quanto à estrutura formal do espetáculo designado por Auto da Criação do 

Mundo ou Ramo, os relatos recolhidos testemunham tratar-se de um marco cultural 

incontornável na vida das aldeias, tanto pela grandiosidade de que se revestia, a ele 

acorrendo cerca de cinco mil pessoas, vindas das aldeias limítrofes. Estes espectadores 

assistiam durante longas horas às representações, e, no caso do Ramo, desde o anoitecer 

do dia 24 de Dezembro até à madrugada do dia seguinte. Para o êxito, contribuía também 

o rigor espetacular com que era apresentado em palco, assim como a elaboração 

meticulosa dos Ramos, que eram transportados pelos rameiros, sob orientação das 

donzelas. 

Esta manifestação teatral, veiculada por agentes comunicacionais e pela tradição, 

que funciona como elemento de coesão de identidade regional, foi sendo guardada na 

memória dos seus intervenientes que, ao longo dos tempos, foram introduzindo pequenas 

alterações na disposição dos dramatículos, ora entremeando a primeira e a segunda partes, 

ora organizando outras sequências com que se apresentavam, por exemplo, os diversos 

quadros de pastores que iam adorar o Menino Deus. Se todo o ato criador, incluindo a 
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produção cultural, aparece diferenciado de aldeia para aldeia - “cada roca com seu fuso e 

cada aldeia com seu uso” -, verificamos, por exemplo, que o texto da aldeia de Urrós, em 

comparação com outros textos produzidos em outras aldeias transmontanas, onde se 

versejou a temática do Ramo, se apresenta ainda com maior rigor de elaboração 

dramática, apesar da grande simplicidade com que foi levado à cena, ao contrário dos 

restantes textos que, no entender dos ditos “poetas menores”, apresentavam conteúdos 

que sofriam alterações deliberadas, próprias de cada aldeia. 

Em Urrós, os regrantes Salustiano Augusto Ovelheiro, António José Marcos e 

Frutuoso Augusto Calvo, bem como, posteriormente, José Francisco Ferreira, devido à 

predisposição natural que tinham para versejar sobre factos quotidianos, participaram 

muito ativamente na construção das quadras e no arranjo desta obra teatral, ainda que nos 

pareça plausível que possam ter tido acesso a uma obra dramática mais antiga, cuja 

proveniência se mantém desconhecida, à qual se associam as tradições de declamação de 

Loas, Ramos e Embaixadas, próprias na região. Terá sido a interpenetração desses 

diversos elementos que lhes terá servido de suporte dramático, que lhes terá permitido, ao 

longo do tempo e com a prática de representação adquirida, “arranjar à sua maneira” uma 

obra dramática de harmónica coerência, que acabou por adquirir um suposto “selo” de 

originalidade, quando foi editada como texto cénico. 

Sobre a variabilidade textual, verificamos que os diversos textos cénicos 

apresentam uma estrutura comum, podendo cada dramatículo ser representado 

isoladamente, tendo sido transmitidos, de forma oral, ou fixados como Cascos ou versões 

dactiloscritas. No entanto, nas transcrições manuscritas e dactilografadas, percebemos que 

os agentes de transmissão, por desconhecimento linguístico ou por incidentes de tradução, 

em situações pontuais, acabaram por proceder a alterações do texto de partida, 

acomodando-o a uma realidade local própria. 
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Parece-nos que o espírito criativo, artístico e cultural dos textos foi sendo 

transportado entre aldeias transmontanas, pela memória das pessoas, originando outras 

versões e proporcionando outras representações, por vezes mais extensas. Os textos do 

Ramo representados nas aldeia de Santo António de Monforte, Tronco, Cimo de Vila da 

Castanheira, Lebução, Sonim, Rebordelo, Vale das Fontes, Nuzedo de Baixo, Nozelos e 

São Pedro Velho, concelhos de Chaves, Vinhais e Mirandela respetivamente, apesar de 

seguirem até certo momento as linhas estruturais do texto de Urrós, divergem nos 

episódios da Adoração do Menino, dos Pastores, das Embaixadoras, dos Embaixadores, 

ou noutros quadros representativos da região, como o Criado e o Amo, ou mesmo a 

Menina da Consoada, onde são introduzidas novas personagens, além de duas pastoradas, 

sendo uma delas galega e outra castelhana, cuja introdução se deve, sem dúvida, ao facto 

da proximidade fronteiriça com a Galiza. 

Um outro caso relevante diz respeito ao entreato dramático do Filho Pródigo, que, 

em alguns casos, sofre um processo de deslocamento na sequência do espetáculo, 

perdendo a sua posição de mediador entre a primeira e a segunda partes, para ocupar uma 

posição no fim da representação. Este facto pode conduzir a um entendimento diferente 

do conteúdo, na compreensão geral do espetáculo. Além disso, sendo a história original 

uma parábola do Novo Testamento, verificamos que essa história sofre um processo de 

domesticação ou adaptação, acomodando-se à realidade local, indo para além do relato 

bíblico que lhe dá origem. 

Do ponto de vista linguístico, a alteração textual, que se processa também no ato 

de transcrição das versões do Auto da Criação do Mundo ou do Ramo, proporcionou, em 

alguns casos, uma mudança e mesmo adulteração do texto de partida, tendo surgido ao 

longo dos tempos textos de chegada mutantes, segundo as necessidades das realidades 

locais ou situacionais. 
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Os diferentes regrantes das aldeias, que se assumiram como principais 

testemunhos da tradição e atestaram individualmente a originalidade dos seus textos, 

mantiveram-se firmes no propósito de afirmação da antiguidade histórica dos 

documentos, da sua proveniência tradicional, e da impossibilidade de datação da 

representação. No entanto, tal como referimos anteriormente, julgamos que, no computo 

geral, terá existido um texto original, uma “invenção” de um autor anónimo, que, ao 

longo do tempo, foi sofrendo revisões, transformações e remodelações. A par das dúvidas 

que possam vir a surgir relativamente à autoria, ou coautoria, não podemos esquecer que 

toda a originalidade incutida nesta obra passa também pelas mãos daqueles que ousaram 

guardar os “seus textos”, tal como depreendemos pelas conceções cenográficas de 1924 e 

1971, de Urrós, atribuídas a Salustiano Augusto Ovelheiro, Frutuoso Augusto Calvo e 

António José Marcos e os testemunhos deixados na reprodução fotográfica de algumas 

representações, nomeadamente em Nuzedo de Baixo, em 1967 ou 1969, e em Nozelos, 

em 1999. 

Conscientes da relativa fragilidade da memória enquanto suporte de informação, 

defendemos a importância de preservar o registo escrito do roteiro teatral, que serviu de 

base às representações de 1924 e 1949, em Urrós, e nas restantes aldeias transmontanas. 

O reconhecimento deste texto de literatura popular de tradição oral, como veículo de 

transmissão de saberes e valores, foi uma constante neste trabalho, que permitiu 

aprofundar a investigação sobre a memória oral do povo transmontano e reconhecê-la 

como campo de investigação multidisciplinar. É certo que outros estudos se impõem, 

entre os quais o estudo de componentes não-verbais, ou a apresentação, em formato 

digital, de todas as versões aqui recolhidas para conceptualizar e aprofundar a análise 

deste domínio e da representação dramática do Auto ou Ramo. 
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A. Manifestação culturais em Trás-os-Montes 

 

 

Ilustração 6 - Luta de 

rapazes. 

A vitória era conseguida 

por imobilização do 

adversário assentando as 

espáduas no solo. (Rocha 

1992: 116) 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 - Bemposta. O 

Chocalheiro transporta uma 

bexiga de porco, chocalhos, e 

de uma serpente feita de 

farrapos que rodeia todo o 

corpo. Foto de António 

Cangueiro. 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 - Bemposta. 

Máscara do Chocalheiro. 

Apresenta forma de serpente 

incrustada e cornos 

embolados com laranjas. 

Foto de António Cangueiro. 
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B. Representações do Ramo em Trás-os-Montes 

  

 

Ilustração 9 - Urrós. A Charola. 

O Anjo e as Pastoras oferecem 

o Ramo ao Presépio. 

(Mourinho, 1952:13) 

 

Ilustração 10 - Charola. (Rocha, 

1992:162) 

 

  

 

Ilustração 11 - Nozelos. Charola. Representação do Ramo, em 24 

de Dezembro de 1999, começada às 21.00 e terminada às 08.00 

do dia seguinte. Foi regrante Dinis Morais dos Reis. 
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Ilustração 12 – Duas Igrejas 

(Miranda do Douro). Anjo e 

Pastoras. (Mourinho, 1947g:9) 

 

Ilustração 13 - Duas Igrejas 

(Miranda do Douro). Os Perneiros 

(portadores do Ramo) (Mourinho, 

1947g:9) 

  

 

Ilustração 14 - Duas Igrejas (Miranda do Douro). 

Ramo - Pastorada, e Embaixada do Natal As 

Rameiras, ofertantes do Ramo, guarnecido de 

roscas (ao centro). (Mourinho, 1947g:9). 
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C. O Auto da Criação ou Principio do Mundo ou Ramo 

 

1. Auto de Adão e Eva 

 

Ilustração 15 - Urrós. No 

Paraíso, Eva come o fruto 

proibido. Auto da Criação do 

Mundo, em 19 de Agosto de 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 16 - Urrós. Eva 

recebe a roca e Adão a enxada. 

Auto da Criação do Mundo, em 

19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 17 - Expulsão de Adão e Eva do 

Paraíso. Auto da Criação do Mundo, em 1949. 

(Mourinho 1952: 12). 
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2. Auto de Abel, Seth e Caim 

 

 

Ilustração 18 - Urrós. Seth apela a 

Caim que modere seus atos. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de Agosto 

de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 19 - Nuzedo de Baixo. Seth apela a 

Caim que modere seus atos: Ramo, em 24 de 

Dezembro entre 1967 e 1969. 

 

 

Ilustração 20 - Urrós. Diabo tenta 

Caim. Auto da Criação do Mundo, 

em 19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

Ilustração 21 - Nuzedo de Baixo. Diabo tenta 

Caim. Ramo, em 24 de Dezembro entre 1967 e 

1969. 
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Ilustração 22 - Urrós. Lameque 

dispara contra Caim. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de 2011. 

 

 

 

 

Ilustração 23 - Urrós. O 

Diabo e os diabretes levam 

Caim para o Inferno. Auto 

da Criação do mundo, em 

1949. (Mourinho 1952: 12). 

 

 

 

 

 

Ilustração 24 - Nuzedo de 

Baixo. O Diabo e os 

diabretes levam Caim para o 

Inferno. Ramo, em 24 de 

Dezembro entre 1967 e 

1969. 

 

 

 

 

 

Ilustração 25 - Urrós. O 

Diabo e os diabretes levam 

Caim para o Inferno. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de 2011. 
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3. Auto da Inveja, do Diabo e dos Pastores Narciso, Silvestre e Vulcano e das 

Pastoras Rebeca, Júlia e Beliza 

 

Ilustração 26 - Urrós. Diálogo entre o Diabo e 

a Inveja. Auto da Criação do Mundo, 

em1949. (Mourinho 1952: 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 27 - Nuzedo de Baixo. Dança 

entre o Diabo e a Inveja. Representação de 

24 de Dezembro entre 1967 e 1969. 

Regrante Especiosa da Piedade Diegues 

Borges. 

 

 

 

 

 

Ilustração 28 - Urrós. Pastores comem migas de leite e pão, 

vigiados pela Inveja e pelo Diabo. Representação de 1949 

(Mourinho1952: 13). 
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Ilustração 29 - Urrós. Pastores comem as migas de leite e pão, 

vigiados pela Inveja e pelo Diabo. Auto da Criação do Mundo, 

em 19 de Agosto de 2011. 

 

Ilustração 30 - Nuzedo de Baixo. Pastores e Pastoras 

conversam. Ramo, em 24 de Dezembro, entre 1967 e 1969. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 31 - Nuzedo de Baixo. As pastoras Júlia, Beliza e 

Rebeca. Ramo, em 24 de Dezembro, entre 1967 e 1969. 
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Ilustração 32 - Urrós. O Diabo e os Diabricos acorrentam a 

Vulcano para o levar para o Inferno, vigiados pela Inveja, em 19 de 

Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 33 - Nozelos. O Diabo e os Diabricos acorrentam Vulcano 

para o levar para o Inferno. Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 

 

 

Ilustração 34 - Urrós. O General Gabriel vem salvar Vulcano, 

expulsando o Diabo, Inveja e Diabricos, em 19 de Agosto de 2011. 
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Ilustração 35 - Nozelos. Os pastores Vulcano, Narciso e Silvestre 

adorando o Menino Deus. Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 

 

 

4. Anunciação do Anjo 

 

Ilustração 36 - Urrós. Simeão 

invoca o Deus de Israel. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 37 - Nozelos. Simeão 

dirige-se a Nossa Senhora. 

Ramo, em 24 de Dezembro de 

1999. 
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Ilustração 38 - Nuzedo de Baixo. Nossa Senhora e São José 

recebendo os ensinamentos do Padre Simeão no Ramo em 24 de 

Dezembro entre 1967 e 1969. 

 

 

5. Auto da Visitação de Santa Isabel 

 

 

 

Ilustração 39 – Urrós. Bato e 

Santa Isabel pressentem a 

chegada de Nossa Senhora. 

Auto da Criação do Mundo, 

em 19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 40 - Urrós. Nossa 

Senhora e dois pastores 

visitam Santa Isabel. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de 2011. 
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Ilustração 41 - Urrós. Santa 

Isabel prostrada aos pés de 

Nossa Senhora. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Auto do Nascimento do Menino Jesus 

 
 

 

Ilustração 42 - Urrós. São 

José e Nossa Senhora a 

caminho de Belém. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 

de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 43 - Nozelos. 

São José e Nossa Senhora a 

caminho de Belém. Ramo, 

em 24 de Dezembro de 

1999. 
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Ilustração 44 - Nozelos. Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus na 

lapinha de Belém. Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 

 

 

 

Ilustração 45 - Nuzedo de Baixo. Nossa 

Senhora e São José com o Menino Deus ao 

colo. Ramo em 24 de Dezembro entre 1967 e 

1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 46 - Nuzedo de Baixo. Nossa 

Senhora e São José adorando o Menino 

Deus. Ramo em 24 de Dezembro entre 1967 

e 1969. 
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7. Auto dos Pastores: Roque, Felino, Lucas e Justo. 

 

 

 

 

Ilustração 47 - Urrós. Os 

Pastores Roque, Felino, Lucas 

e Justo dialogam. Auto da 

Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de 2011. 

 

 

 

 

Ilustração 48 - Nuzedo de Baixo. Os pastores Justo, Roque, 

Felino e Lucas no Ramo em 24 de Dezembro entre 1967 e 

1969. 

 

 

Ilustração 49 - Nozelos. Os Pastores Justo, Roque, Felino e 

Lucas no Ramo em 24 de Dezembro de 1999. 
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8. Auto dos Reis Magos e do Rei Herodes. 

 

Ilustração 50 - Nuzedo de Baixo. Os Reis Magos e pajens na 

presença de Herodes. Ramo, em 24 de Dezembro, entre 1967 e 

1969. 

 

 

Ilustração 51 - Nozelos. Os Reis Magos e pajens na presença de 

Herodes. Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 52 - Nozelos. Rei Herodes. 

Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 
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Ilustração 53 - Nozelos. Um guarda e um polícia 

guardando o palácio do Rei Herodes. Ramo, em 24 

de Dezembro de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 54 - Urrós. Chegada dos Reis Magos. 

Auto da Criação do Mundo em 1949. 

 

 

Ilustração 55 - Urrós. Chegada 

dos Reis Magos e pajens para o 

encontro com Rei Herodes. 

Auto da Criação do Mundo, 

em 19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 56 - Urrós. O Anjo 

dando indicações aos Reis 

Magos antes de irem adorar o 

Menino Jesus em 19 de 

Agosto de 2011. 
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D. Reconstituição da cenografia do Auto da Criação do Mundo ou Ramo, em 

Urrós 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 57 - Úrrós. Implantação cénica, a partir do esboço de Salustiano Augusto 

Ovelheiro, para o Auto da Criação do Mundo, em 1924 e 1949. 

  



  

 282 

 

 

 

 

Ilustração 58 - Urrós. Implantação cénica, a partir do esboço de José Francisco 

Ferreira, para o Auto da Criação do Mundo, em 1971. 
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Ilustração 59 - Urrós. Esboço cenográfico de Salustiano Augusto Ovelheiro para o Auto da 

Criação do Mundo ou Principio do Mundo, em 1924 e 1949. Legenda (da esquerda para a 

direita): Paraizo/ Palácio do Padre Eterno/ Caim/ Set e Abel/ Inveja/ Santa Isabel/ Bato/ 

Pascoal/ Zacarias/ São José/ Nossa Senhora/ Roque/ Felino/ Lucas/ Curral dos pastores/ 

Inferno. 

 

Ilustração 60 - Úrrós. Esboço cenográfico de José Francisco Ferreira, para o Auto da 

Criação do Mundo ou Principio do Mundo, em 1971. 

Ilustração 61 - Urrós. Continuação do anterior.Legenda (da esquerda para a direita): 

Paraizo Adão e Eva/ Anjo/ Abel e Sete, Caim/ Narciso, Silvestre e Vulcano/ Beliza, Júlia e 

Rebeca/ S.V Semião/ Nossa Senhora/ Oratório de Nª Senhora/ São José/ Bato/ Santa Isabel/ 

Pascoal/Jorge/ Jacob/ Lucas/ Justo/ Roque/ Felino/ Lucas e Palácio do Rei Herodes (Aqui é 

o local onde os três reis tocaram a corneta dando o sinal ao Rei Herodes de Judá da sua 

chegada) /Lusbel. Referência aos atos (1º, 2º e 3º ato) e ainda a inscrição “Tabelado ou 

palco onde se exibem as figuras que representam a criação do Mundo por José Francisco 

Ferreira”. Em 5 de Maio de 1971. 
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Ilustração 62 - Urrós. Implantação cénica, a partir dos esboços de Salustiano 

Augusto Ovelheiro e de José Francisco Ferreira, para a representação do 

Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo, em 19 de Agosto de 

2011. Arquitetos Ricardo Bárrios e Tania Oleiro. 
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E. Outras reconstituições cenográficas do Auto da Criação do Mundo ou Ramo 

 

 

 

Ilustração 63 - Santo António de Monforte. Alçado principal de uma casa 

brasonada, que serviu de palco à representação do Ramo, em 1960 e 1961. Por 

baixo do varandim guardavam-se animais, segundo o costume transmontano. 

Atualmente, tal como em 1960 e 1961, apesar de algumas transformações, em 

frente à casa ainda se encontra um pátio grande, onde o público teria assistido. 

  



  

 286 

 

 

 

Ilustração 64 - Rebordelo. Alçado frontal da casa que serviu de cenário, na 

representação do Ramo, em 24 de Dezembro de 1994. Da varanda saiam as 

figuras, que representavam para a população que se encontrava no largo. 

Atualmente, o largo já não existe, apenas a casa, devoluta. 
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Ilustração 65 - Cimo de Vila da Castanheira. Cenografia do Ramo de Dentro 

e do Ramo de Fora, na representação do Ramo, em 24 de Dezembro de 

1960. 
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Ilustração 66 - Tronco, Nozelos, Vilartão, Nuzedo de Baixo, São Pedro Velho, 

Vale das Fontes e Lebução. Reconstituição da cenografia do Ramo, no largo da 

aldeia, local de encontro da população, e onde se divulgavam as principais notícias. 
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F. Adereços de cenae acessórios pessoais 

 

Ilustração 67 - Cimo de Vila da Castanheira. 

Adereços utilizados por São José. Ramo, em 24 

de Dezembro de 1960. 

 

 

 

 

Ilustração 68 - Cimo de Vila da Castanheira. 

Enxada utilizada por Adão. Ramo, em 24 de 

Dezembro de 1981. 

 

 

 

Ilustração 69 - Nozelos. Adereço utilizado pelo 

caçador Lameque. Ramo, em 24 de Dezembro de 

1999. 

 

 

 

 

 

Ilustração 70 - Nozelos. Espingarda utilizada por 

Lameque. Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 71 - Rebordelo. Coroa utilizada por 

Nossa Senhora. Ramo, em 24 de Dezembro de 

1999. 
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Ilustração 72 - Rebordelo. Diadema utilizado pelas 

Donzelas. Ramo, em 24 de Dezembro de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 73 - Urrós. Tajola, banco e cesto com 

lã utilizados pelos pastores e pastoras. Auto da 

criação do Mundo, em 19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

Ilustração 74 - Urrós. Roca utilizada por Eva. Auto 

da Criaçáo do Mundo, em 19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 75 - Urrós. Panela de ferro fundido, 

tenazes e colher utilizadas pelos pastores para 

fazerem as migas. Auto da Criação do Mundo, 

em 19 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

Ilustração 76 - Urrós. Bastões utilizados pelos 

pastores. Auto da Criação do Mundo, em 19 de 

Agosto de 2011. 
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G. Partituras- Entonação e Ritmo 

 

 

 

Ilustração 77 - Partitura Parcial do 1º e 2º versos da primeira quadra do Auto. 

 

 

Ilustração 78 - Partitura Parcial do 3º e 4º versos da primeira quadra do Auto. 

 
 

 

 

Ilustração 79 - Partitura Parcial do 1º e 2º versos da segunda quadra do Auto. 

 

 

 

 

Ilustração 80 - Partitura Parcial do 3º e 4º versos da segunda quadra do Auto. 

 

 

Ilustração 81 - Partitura Geral da 1ª e 2ª quadras do Auto. Elaborada a partir da 

entonação dada pelos informantes, pelo Prof. José Chambel. 

 

 

 


