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“Tudo te será dado, se souberes imaginar com clareza e constância aquilo que desejas. 

Se não obténs o que pedes, é porque não sabes pedir e nem sabes o que pedes. Aprende 

a cultivar uma imaginação positiva, para benefício teu e de todas as criaturas. Grava em 

tua memória que a imaginação é uma força poderosa.” 

Arthur Riedel  
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(i) RESUMO  

A presente dissertação incide numa manifestação específica de Património Cultural 

Imaterial (PCI), no âmbito das práticas sociais, rituais e eventos festivos, existente na 

zona centro / oeste do País: o culto de Santa Susana, do Landal, o qual se insere no 

campo de ação da Museologia e Museografia, área deste curso de mestrado.  

A Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política, do âmbito / 

regime de proteção dos bens culturais imateriais, cuja salvaguarda assenta no respetivo 

“registo” para memória futura, título VIII, artigo 91º e seguintes, prevê a valorização do 

património cultural, extravasando para a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, a qual 

define o conceito de Museu e as suas funções. Esta última refere nomeadamente a 

integração de acervo, contempla a representação de realidades existentes, bem como a 

ficha de inventário. Ao procedermos ao estudo inerente aos bens culturais 

museológicos, como sejam o seu historial, descrição, localização e documentação 

associada, estamos já a extravasar para o domínio da imaterialidade, manifestando, 

implicitamente, a necessidade que os museus têm na contextualização do objeto.  

Estando os museus incumbidos da salvaguarda do património cultural, a sua missão não 

se esgota na conservação dos objetos incorporados nos respetivos acervos, conforme 

podemos constatar através da legislação supracitada. Propomos a inventariação do Culto 

de Santa Susana do Landal, tendo em vista o seu ulterior reconhecimento e apropriação 

pelas populações e por todos os interessados nesta temática, com base na pesquisa que 

desenvolvemos para demanda das origens desta manifestação do âmbito do PCI. 

Inventariámos o referido culto, seguindo os pressupostos da legislação em vigor, bem 

como do MatrizPCI, sistema de informação desenvolvido e gerido pela Direção-Geral 

do Património Cultural, que serve de suporte ao Inventário Nacional do Património 

Cultural Imaterial (PCI).  

Após a proposta de inventariação e com a intenção de que toda esta manifestação 

cultural não caia no olvido - sobretudo no espaço geográfico que a viu nascer -, bem 

como de recolher futuros testemunhos junto dos públicos interessados, apresentamos 

ainda um projeto para o funcionamento de um subdomínio, ou seja, de um website 

associado ao Portal Oeste Digital, gerido pela Associação Industrial da Região Oeste 



(AIRO), o qual está sedeado na zona do culto documentado, com vista à sua 

manutenção, à divulgação regional e ao envolvimento da comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE 

- Culto de Santa Susana - Património Cultural Imaterial (PCI) – MatrizPCI – Inventário 

Nacional - Práticas sociais, rituais e eventos festivos - Landal - Círio do Bárrio - 

Proteção do gado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ii) ABSTRACT  

This dissertation focuses on a specific manifestation of an intangible cultural heritage 

(PCI) in the context of social practices, rituals and festive events that can be found in 

the central/ western part of the country: the worship of Santa Susana in Landal, which is 

part of the field of activity of Museology and Museography, both included in the field 

of study of this masters course.  

Law nº107/2001 of 8 September which lays down the basis for the policy/scope of the 

scheme of protection of intangible cultural property and whose safekeeping is based on 

its “record” for future reference in title VIII, article 91º and following provides for the 

enhancement of cultural heritage, going beyond the framework of the portuguese law 

for museums that defines the concept of a museum and what its functions are. The latter 

refers namely to the integration of collections and includes the representation of existing 

realities as well as the inventory file. By studying all the aspects connected to the 

cultural goods of museums such as their history, description, location and associated 

documentation we are already crossing the line into the field of the immaterial, thus 

implicitly showing the need that museums feel to contextualize the object.  

As museums are responsible for the safeguarding of the cultural heritage, their mission 

is not limited to the conservation of the objects that are kept in their collections, as we 

can see in the above- mentioned legislation. We propose the establishment of an 

inventory of the cult of Santa Susana of Landal with a view to its subsequent 

recognition and ownership by the population and all those interested in this subject, 

based on research that we have developed to look for the origins of this manifestation 

on the scope of PCI. We have elaborated an inventory of the cult mentioned above 

following the conditions of the legislation in force ,as well as the PCI matrix, an 

information system developed and directed by Direção-Geral do Património Cultural ( 

General Directorate of Cultural Heritage), which acts as a basis for the National 

Inventory of Cultural Immaterial Heritage .  

After having proposed to make an inventory in order that all this cultural manifestation 

doesn’t fall into oblivion-mainly in the geographical area that originated it- and to get 



future testimony among interested public, we present furthermore a project for the 

operation of a sub do-main, that is, a website associated to the Western Digital Website 

run by the Industrial Association of the Western Region (AIRO),whose main office is 

located in the region of the documented cult so that this one will be maintained, 

publicized regionally and that it will also involve the community.  

KEYWORDS - Cult of Santa Susana - Intangible Cultural Heritage (PCI) -PCI Matrix- 

National Inventory - Social practices, rituals and festive events - Landal – Cirio of 

Bárrio - Protection of cattle  
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INTRODUÇÃO 

A verdadeira missão de qualquer instituição museológica não se esgota no estudo, 

preservação e divulgação das suas coleções; pelo contrário, deve ser entendida na sua 

plenitude, ou seja, enquanto repositório e veículo privilegiado de informação e de 

memórias coletivas, que o Museu interpreta em contexto alargado, para logo as devolver 

aos seus públicos. 

O Museu tem o dever de assegurar a conservação e a gestão dos bens culturais, os quais 

carecem de inventariação, documentação, interpretação, preservação e divulgação. O 

objeto museológico encerra uma história, não só cronológica, mas também de 

utilização, tornando-se testemunho de práticas e de vivências do passado, produto, 

portanto, de uma cultura ou civilização. Esta dimensão intangível do património, a que 

se convencionou denominar Património Cultural Imaterial (PCI), faz parte da verdadeira 

dimensão museológica. Neste sentido, ao Museu cabe também estudar, valorizar e 

tornar visíveis as manifestações de PCI, permitindo melhorar a compreensão de todos os 

objetos do respetivo acervo.  

O tema selecionado para esta dissertação inscreve-se, precisamente, no âmbito da 

componente imaterial do património museológico – ou, mais abreviadamente, do PCI - 

focalizando-se no culto a Santa Susana, que, na zona oeste do país, tem como atributo 

a proteção do gado, embora já não de uma forma tão intensa como no passado, tendo, 

em algumas das localidades referidas no presente trabalho, caído em desuso. Trata-se de 

um culto secular e caraterístico daquela região, pouco conhecido e que merece ser 

estudado e difundido em contexto museológico, através da realização de atividades de 

divulgação e de caráter didático, como forma de consciencializar os detentores do 

conhecimento sobre as manifestações do PCI – que são, afinal, as próprias comunidades 

-, para a necessidade de salvaguarda de uma identidade comum. Para além disso, 

pretende-se abrir a possibilidade a que outros públicos possam fruir e conhecer estas 

manifestações culturais em risco de extinção, quer pela mudança de estilos de vida, quer 

pelas adulterações sucessivas a que possam estar sujeitas.  

Este nosso projeto tem como finalidade conhecer, documentar e divulgar a história 

associada ao culto de Santa Susana do Landal, uma manifestação de cariz festivo-

religioso de marcado cunho regional, que importa inscrever no Inventário Nacional do 
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Património Cultural Imaterial, promovido atualmente pela Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC).  

Pretende-se registar e documentar manifestações e resquícios culturais ainda existentes 

sobre o supracitado culto, seja através de documentos escritos, de entrevistas, de 

fotografias ou do suporte audiovisual, contribuindo para a inventariação desta 

manifestação do Património Cultural Imaterial. Decorrente do propósito acima exposto, 

é ainda objetivo deste trabalho a ulterior apresentação do projeto à comunidade, com o 

propósito de a envolver na preservação futura de uma parte importante da sua 

identidade cultural. 

Neste trabalho, propomo-nos fazer o levantamento e realizar a inventariação do 

património imaterial associado à manifestação religiosa acima mencionada, com vista à 

criação de um website específico, assim como à futura inscrição desta manifestação 

patrimonial no sistema de informação de suporte ao Inventário Nacional do PCI - 

responsabilidade do Governo Português e uma das atribuições específicas da DGPC -, 

denominado Matriz PCI. 

A partir deste legado cultural, poder-se-ão tecer analogias ou, por contraponto, observar 

as diferenças em relação a outros rituais festivo-religiosos existentes no país, ou para lá 

das suas fronteiras, em louvor de Santa Susana.  

Os rituais gregários que induzem à identificação de um grupo ou comunidade, cujos 

próprios se reveem como pertencentes, por oposição dos que não fazem parte do grupo 

praticante do ritual, são geradores de diversidade cultural. Este assunto que não poderá 

ser alheio à Museologia, a qual estuda, documenta e preserva os testemunhos e legados 

das atividades humanas, para além de os resguardar e devolver à comunidade, 

permitindo a interpretação e o enriquecimento de conteúdos pelos diferentes públicos.  

A inventariação das manifestações do PCI em Portugal é uma matéria relativamente 

recente, muito embora o princípio da proteção do património imaterial esteja presente 

em diplomas legais muito anteriores à atual lei de bases do Património Cultural. 

Podemos considerar que as suas bases se encontram sedimentadas na tratadística 

veiculada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). Dos diplomas emanados deste organismo internacional, destacamos as 

Convenções de maior relevância para a salvaguarda PCI, que consideramos ser a 
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Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial (2003) e a Convenção Sobre 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005). 

Em território nacional, a Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, não só define o conceito de 

“bens culturais imateriais”, como estabelece as formas de proteção que se lhes aplicam, 

quer aqueles tenham, ou não, suporte material. Assim, nos termos legais, a salvaguarda 

do PCI pressupõe o registo de todos os suportes que sustentem as suas diferentes 

manifestações, admitindo no regime geral de inventário, os registos documentais 

gráficos, sonoros, audiovisuais e outros.
1
 

O organismo competente nesta matéria é atualmente a Direção-Geral do Património 

Cultural, cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de maio, que 

prossegue as competências herdadas do extinto IMC, IP, integrando ainda as atribuições 

da Comissão para o Património Cultural Imaterial, instituída pela Portaria n.º139/2009, 

de 15 de junho.  

                                                           
1
 No sentido de esclarecer esta informação, passamos a transcrever o artigo (91) e suas alíneas, do 

documento legislativo supracitado. Assim: “ (...) Título VIII Dos bens materiais / Artigo 91º Âmbito e 

regime de protecção 

1- Para efeitos da presente lei, integram o património cultural as realidades que, tendo ou não 

suporte em coisas móveis ou imóveis, representam testemunhos etnográficos ou 

antropológicos com valor de civilização ou de cultura com significado para a identidade e 

memória coletivas. 

2- Especial proteção devem merecer as expressões orais de transmissão cultural e os modos 

tradicionais de fazer, nomeadamente as técnicas tradicionais de fazer, nomeadamente as 

técnicas tradicionais de construção e de fabrico e os modos de preparar os alimentos. 

3- Tratando-se de realidades com suporte em bens móveis ou imóveis que revelam especial 

interesse etnográfico ou antropológico, serão as mesmas objeto das formas de protecção 

previstas nos títulos IV e V. 

4- Sempre que se trate de realidades que não possuam suporte material, deve promover-se o 

respectivo registo gráfico, sonoro, audiovisual ou outro para efeitos de conhecimento, 

preservação e valorização através da constituição programada de colectâneas que viabilizem a 

sua salvaguarda e fruição. 

5- Sempre que se trate de realidades que associam, também, suportes materiais diferenciados, 

deve promover o registo adequado para efeitos de conhecimento, preservação, valorização e 

de certificação.”  
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Entre os instrumentos de gestão do PCI que devem ser referidos, e que naturalmente 

subjazem à elaboração deste estudo, mencionamos o formulário respeitante à solicitação 

de inventariação de uma manifestação do Património Cultural Imaterial e as respetivas 

normas de preenchimento da ficha de inventário, definidos pela Portaria n.º196/2010, de 

9 de abril e o programa “Matriz PCI” (Sistema de Informação de Suporte ao Inventário 

Nacional do PCI), que é neste momento o programa de referência e do qual seguimos o 

preconizado.
2
 

O tema da presente dissertação foi selecionado por sentirmos ter sido o Culto a Santa 

Susana um culto absolutamente marcante na vida dos agricultores da região Oeste do 

País – e em particular no Landal - e por se encontra em perigo de esquecimento, nas 

suas vertentes diversas, por força das profundas alterações socioeconómicas sentidas no 

País e, em especial, na referida região, mas também por reconhecermos a importância 

que o mesmo continua a ter na memória coletiva das comunidades locais.  

No mundo rural, era absolutamente necessário o gado de trabalho, enquanto 

subsistência, o qual foi substituído, a partir da década de 1960, pelos tratores e pela 

maquinaria associada. Os agricultores dependiam deste gado para sobreviver, pelo que 

existiam laços de solidariedade para quem perdesse um animal, chegando a realizar-se 

mútuas
3
. Podemos, desta forma, fazer uma pequena ideia da importância da saúde e da 

fertilidade destes animais para a vida rural desses tempos, o que, logicamente, conduziu 

a um culto religioso bastante arreigado na região, para proteção do gado, que teve por 

patrono a figura de Santa Susana. 

No decurso do nosso trabalho, identificámos algumas tentativas para revitalização 

parcial deste culto ancestral, do qual restam poucos testemunhos vivos. Em Turquel 

(Alcobaça), a partir de 2007, passou a realizar-se a bênção do gado – sob a égide de 

Santa Susana -, que na falta de gado vacum, como antigamente, deu origem à bênção 

dos cavalos. Em Famalicão da Nazaré (Nazaré), a população tem como intenção 

retomar os festejos de Santa Susana, abandonados há cerca de trinta anos, pelo menos. 

                                                           
 

2
 Para maior esclarecimento, sobre as medidas legislativas respeitantes à UNESCO em Portugal, ver na Iª 

Parte da presente dissertação - Património cultural imaterial (PCI) – definição e enquadramento jurídico. 

3
 Semelhante a um seguro, realizado entre um grupo de lavradores. Cf. (MADURO, 2011). 
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O Círio do Bárrio (Alcobaça) até Santa Susana do Landal deixou de se efetuar na 

década de 1960, embora tenha sido retomado em finais da década de 1980 e inícios da 

década de 1990, porém em trator agrícola, o que parece retirar a sua tipicidade e as suas 

características seculares. No Maxial (Torres Vedras), pelas festas de Santa Susana, na 

bênção do gado, os animais bovinos têm vindo a ser substituídos por animais 

domésticos, o mesmo acontecendo em Pé da Pedreira (Alcanede), pese embora todo o 

aparato organizativo da procissão. No Zambujal da Alcaria (Porto de Mós), deixou de se 

efetuar a bênção do gado, a qual tinha lugar nas festas de Santa Susana.  

Reconhecemos que é impossível retomar as práticas caídas em declínio, dada a 

mudança de vida das populações e das respetivas atividades económicas locais. Neste 

sentido, pretendemos, para memória futura e como contraponto de um progressivo 

desenraizamento, dar a conhecer o que nos permitiu realizar este estudo académico, ou 

seja, o levantamento dos testemunhos das manifestações decorrentes do culto de Santa 

Susana na Região Oeste, existentes e desativadas, conscientes de que apenas nos 

encontramos a preparar um caminho, que poderá ser trilhado por outros.  

Alguns autores, conhecidos a nível nacional, afloraram o culto de Santa Susana do 

Landal, através de pequenas recolhas ou apontamentos sobre o ritual de proteção do 

gado ou da feira que aí tinha lugar. Consultámos os poucos escritores que se 

debruçaram sobre esta manifestação do PCI, no âmbito da história local, para melhor 

percecionarmos a sua dimensão e verificarmos as várias nuances do culto, em questão, 

embora se verifiquem muitos campos em aberto e algumas manifestações por 

documentar. Estas leituras apontaram o trabalho de campo e, por vezes, confirmaram 

teorias de autores conhecidos a nível nacional. Pensamos ter conseguido abordar a 

temática de uma outra forma, recorrendo a diferentes documentos, testemunhos e 

suportes de registo, esperando que o contributo de outros seja possível, para assim ser 

dada continuidade à inventariação desta manifestação de PCI. 

Como em qualquer trabalho científico, começámos por pesquisar, selecionar e consultar 

as fontes primárias e as referências bibliográficas existentes sobre o tema em apreço, 

nomeadamente em publicações periódicas, existentes em bibliotecas e arquivos 

nacionais.  
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Para além da pesquisa documental (bibliográfica e arquivística), recorremos ainda a 

diversas vias de recolha de informação: a realização de entrevistas a diferentes agentes 

culturais e / ou zeladores das memórias do culto em análise; a elaboração de pequenos 

filmes sobre os rituais festivos. O trabalho de campo, com vista a identificar e recolher 

vestígios materiais, permitiu contextualizar as manifestações associadas ao culto de 

Santa Susana. Concebemos na terceira parte desta dissertação o funcionamento de um 

website, como um subdomínio, com vista a divulgar as manifestações associadas ao 

culto de Santa Susana, esperando com esta ação chegar de uma forma mais pragmática 

às populações da região oeste e, de um modo geral, a todos os internautas que se 

venham a interessar pela temática. Esta medida consente ainda um enriquecimento 

permanente de conteúdos, por via do espaço destinado a comentários, para além da 

oportunidade de editar registos sonoros, fotográficos, audiovisuais, de entre outros, a 

fornecer pelos públicos-alvos. Esta proposta ambiciona, ainda, reforçar o preconizado 

na segunda parte deste trabalho (registo desta manifestação do PCI, no Inventário 

Nacional, através do programa Matriz PCI). No âmbito arquivístico, consultámos 

documentos da Ordem de Malta, nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo 

(A.N.TT.), referentes a Santa Susana do Landal. Examinámos, de igual modo, no 

Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa (A.H.P.L.), o Inventário Artístico 

respeitante à Capela de Santa Susana e à Igreja Paroquial do Landal, devido à 

inexistência de qualquer inventário na Capela de Santa Susana. A inexistência de 

inventários provoca o desconhecimento patrimonial, o que contribuiu em muitas 

paróquias para o “desaparecimento” de bens móveis e para a degradação de outros. 

Porque o tema em estudo faz parte da realidade atual da região correspondente aos 

antigos Coutos de Alcobaça e lugares periféricos, onde se fazia sentir a influência 

cisterciense, diligenciámos complementar as informações bibliográficas, através do 

encontro com dois escritores, que se debruçaram sobre a história local – Domingos José 

Soares Rebelo e Maria Leocádia Pato.  

Uma vez que a temática se prende com rituais religiosos católicos, efetuámos 

entrevistas a párocos, que estiveram de alguma forma ligados ao culto de Santa Susana, 

no culto gerado em torno da sua imagem, existente num lugar de nome homónimo, na 

freguesia do Landal. Procedemos, ainda, a entrevistas a pessoas que testemunharam ou 

participaram no culto de Santa Susana, em diversas localidades. 
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No trabalho de campo, procedemos à documentação de uma manifestação deste 

património imaterial, ou seja, o culto a Santa Susana do Landal. Com o intento de 

melhor documentar o projeto em análise, na pesquisa de bens móveis passíveis de 

inventariação e posterior divulgação, visitámos paróquias e consultámos os inventários 

das mesmas, sempre que estes estavam disponíveis. Contactámos ainda com várias 

pessoas, devidamente identificadas na presente dissertação, que colaboraram de formas 

diversas para a obtenção de dados inerentes a este estudo. 

Na nossa pesquisa, utilizámos meios informáticos, nomeadamente, a Internet, de forma 

a nos elucidarmos e documentarmos sobre os assuntos relativos ao projeto. Estes meios 

serviram, ainda, para obter o contacto de padres colocados em locais relacionados, de 

alguma forma, com Santa Susana. Efetuámos contactos telefónicos com os mesmos e / 

ou juntas de freguesia, para apurar uma possível coincidência do culto de Santa Susana, 

invocada na proteção do gado.  

Com vista ao esboço deste trabalho, encontrámo-nos com a Dr.ª Dóris Santos, então 

Diretora do Museu Dr. Joaquim Manso, e com o Dr. Alberto Guerreiro, da Comissão 

Instaladora do Museu dos Coutos de Alcobaça, no sentido de dialogar e perspetivar o 

futuro enquadramento deste projeto. Teve lugar na Agência para o Desenvolvimento 

para a Região Oeste (AIRO) um encontro com o dinamizador do Portal Oeste Digital, 

Dr. Sérgio Félix, com vista ao esclarecimento do funcionamento de um subdomínio, isto 

é, de um possível website, por nós idealizado, conforme já referimos anteriormente. 

Para fundamentarmos esta dissertação, recorremos a legislação relacionada com o 

Património Cultural Imaterial, a nível internacional e nacional, a qual nos pareceu 

substancial, como suporte à investigação efetuada. 

De um ponto de vista formal, optámos por apresentar a dissertação em dois volumes 

distintos. Assim, no volume I estruturámos o corpo do texto, em três partes distintas: 

uma primeira, de contextualização do tema em estudo e de enquadramento legal; a 

segunda, de identificação do culto em estudo e proposta de inventariação do PCI; a 

terceira, como um projeto para um website. No volume II, decidimos inserir um anexo 

documental, com documentos escritos, registos associados, assim como o resumo das 
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entrevistas efetuadas,
4
 um anexo de imagens, e um anexo digital, onde podem ser 

consultados, para além das entrevistas, pequenos filmes e fotografias antigas.  

Após o desenvolvimento deste trabalho, sentimos que muito há para investigar ao nível 

do culto de Santa Susana, na qualidade de protetora do gado, e que só com a 

colaboração das diversas comunidades podemos avançar. Esta, de resto, poderá ser uma 

forma de combater o vazio que nos foi deixado, quando quebrámos com os hábitos das 

comunidades tradicionais / rurais. Do grupo com que nos identificámos, passámos ao 

indivíduo, o que se torna perigosamente redutor. Temos necessidades gregárias. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 A nossa resolução de realizar resumos das entrevistas, prende-se com o facto de as mesmas poderem ser 

consultadas na íntegra, no seu formato digital. 
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PARTE I – Património Cultural Imaterial (PCI) – Definição e Enquadramento 

Jurídico 

1- O inventário nacional do património cultural imaterial (PCI) – 

Pressupostos, instrumentos e situação atual 

Este projeto teve como pressupostos o que vem sendo preconizado no âmbito das 

Convenções da UNESCO, para salvaguarda do Património Cultural Imaterial (PCI), 

bem como da correspondente legislação nacional.   

A Liga das Nações (LON), no fim da Primeira Guerra Mundial, tinha por objetivos a 

paz mundial e o bem-estar da Humanidade. Esta organização, fundada em 1945, que 

funcionou como um embrião da Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolveu 

vários programas em prol da Humanidade e foi financiada pelos seus Estados-Membros.  

A UNESCO, criada no mesmo ano de 1945, finda a Segunda Guerra Mundial, é uma 

organização que visa a paz e a segurança internacionais, desenvolvendo os seus 

objetivos por meio de programas próprios, dos quais destacamos os relacionados com a 

educação, a cultura, a comunicação e a informação. Dos projetos patrocinados, merece 

especial destaque, para este trabalho, o da promoção da diversidade cultural e os 

acordos de cooperação internacional, que visam proteger o mundo cultural e o 

património natural (Património Mundial). 

Podemos considerar como embrionário o documento emanado da UNESCO - 

Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, de 15 de 

novembro de 1989 -, que acabou por não ser amplamente implantado e divulgado, para 

além de não ser vinculativo. Neste documento, considera-se que a cultura tradicional e 

popular integra o património cultural, que pertence ao património universal da 

Humanidade, expressando a sua identidade cultural e dando relevo às suas funções 

sociais, económicas, culturais, políticas e históricas, tendo em conta o posicionamento 

da cultura contemporânea. A presente Recomendação reconhece que a cultura 

tradicional e popular se encontra ameaçada, especialmente, no âmbito das tradições 

orais, daí decorrendo, ao nível internacional, a necessidade de a salvaguardar. A cultura 

tradicional e popular manifesta-se através das comunidades e / ou indivíduos, 

reconhecidos pela própria comunidade, enquanto veículos das práticas culturais e 
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sociais, pertencentes a essa mesma comunidade. Essas manifestações incluem, entre 

outras, a dança, os rituais, os costumes e o artesanato. 

O programa Proclamação de Obras-Primas da Oralidade e Património Imaterial da 

Humanidade, dinamizado pela UNESCO, em 1997, antecedeu as convenções relativas 

ao PCI, sobre as quais nos iremos pronunciar. 

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2001, passou a ser utilizada 

nos assuntos da diversidade cultural e face ao diálogo intercultural, com o intuito de 

fomentar a paz mundial; enquanto a Declaração de Istambul, em 2002, veio salientar o 

papel do PCI na construção da identidade cultural. 

As medidas atrás referidas foram essenciais e conduziram à Convenção para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adotada pela UNESCO, em 2003. Nesta 

Convenção, o património imaterial e material cultural e natural é visto como um todo. O 

documento realça a preocupação mundial em relação à globalização e à intolerância que 

têm vindo a colocar em perigo o PCI da humanidade e enfatiza a falta de recursos para a 

sua salvaguarda, sendo necessário implicar as gerações vindouras, o indivíduo, as 

comunidades e os Estados Partes na sua preservação e recriação, tendo os seguintes 

objetivos: 

“ (...) a) A salvaguarda do património cultural imaterial; 

b) O respeito pelo património cultural imaterial das comunidades dos grupos e dos indivíduos em causa; 

c) A sensibilização, a nível local, nacional e internacional para a importância do património cultural 

imaterial e do seu reconhecimento mútuo; 

d) A cooperação e o auxílio internacionais.”
5
  

 A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial define, no seu 

artigo 2.º/1, o que se entende por este tipo de património: 

“ (...) Entende-se por «património cultural imaterial» as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhe 

são associados – que as comunidades, os indivíduos reconhecem como fazendo parte integrante do seu 

património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interacção com a 

                                                           
5
 In, Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (UNESCO 2003). 
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natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, 

desse modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana.”
 6
 

A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial institui a Lista 

Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade, que aponta para a 

pluralidade de PCI e destaca a sua importância da Lista do Património Cultural 

Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente, bem como o Registo das Melhores 

Práticas de Salvaguarda de PCI, ao nível mundial, incluindo um conjunto de 

programas e projetos.  

Na génese da Convenção podemos observar a preocupação com o património 

ameaçado, em perigo de extinção, que necessita de uma sensibilização para o 

reconhecimento do seu valor / importância. A título de exemplo desta ação, referimos o 

caso das tradições e práticas associadas aos “Kayas”, nos bosques sagrados dos 

“Mjkendas”, no Quénia, que foram, em 2009, inscritas na Lista do Património Cultural 

Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente. Os recursos explorados de forma a 

garantir a biodiversidade e a recriação das expressões culturais existentes nos povoados 

“Kayas” encontravam-se ameaçados pelo abandono deste tipo de povoados, 

nomeadamente, pela comunidade “Mjkendas”. 

A Convenção (UNESCO – 2003) abrange as práticas sociais, rituais e eventos festivos, 

na qualidade de manifestação do PCI, o que enquadra o projeto por nós desenvolvido, 

que gira em torno de um ritual de proteção do gado. Neste caso, o PCI é traduzido por 

um conjunto de práticas, expressões e representações expressas pelos eventos festivos, 

com os seus registos associados (nestes, incluímos os artefactos, os saberes, as técnicas 

e o lugar), compatíveis com os direitos humanos e com o crescimento sustentado. A 

referida Convenção prevê a inventariação das realidades imateriais, permitindo a futura 

pesquisa, identificação, documentação, preservação, valorização, transmissão - formal e 

informal, através da educação – e, sempre que possível, a revitalização deste 

património, o que poderá despoletar programas de desenvolvimento das comunidades e 

                                                           
6
 In, Convenção Para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris: 17 de Outubro, de 2003. 

UNESCO, 2006. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/>. Último acesso em 15 de maio de 2013. 
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constituir desenvolvimento local. Cada Estado Parte é responsável pela inventariação e 

atualização do seu PCI. 

A Declaração de Yamato sobre a Abordagem Integrada para a Salvaguarda do 

Património Cultural, Material e Imaterial, organizada pela Agência Japonesa para os 

Assuntos Culturais e pela UNESCO, de 20 a 23 de outubro de 2004, que ocorreu em 

Nara (Japão), teve por base outros documentos: a Carta Internacional para a 

Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios (Carta de Veneza, de 1964); a 

Convenção para a Proteção do Património Cultural (1972); a definição de “Paisagem 

Cultural”, apresentada pelo Comité do Património Mundial; o Documento de Nara 

sobre a Autenticidade do Património Cultural (1994); a Recomendação para a 

Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular (1989); a Proteção das Obras-primas 

do Património Oral e Imaterial da Humanidade (1997); a Convenção para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003). A Declaração de Yamato 

equipara a salvaguarda do PCI com a proteção do património natural.  

Tendo em conta que o PCI é alvo de constante recriação, a sua «autenticidade» vai 

sofrendo alterações, pelo que este aspeto tem de ser tido em consideração na sua 

identificação e salvaguarda. Reconhece-se que o património cultural material e imaterial 

é, muitas vezes, interdependente, uma vez que apela à abordagem integrada dos 

diferentes patrimónios das comunidades. Pretende-se que os organismos centrais e 

locais, incluindo o indivíduo, sejam implicados na salvaguarda do património cultural, 

em concordância com as comunidades envolvidas. Ao nível das políticas nacionais, 

solicita-se a implementação de medidas conducentes à consciencialização acerca da 

importância da salvaguarda do património, através da educação formal e informal, 

incentivando a utilização de tecnologias informáticas, nos programas e projetos, bem 

como a promoção de atividades do âmbito do património, com benefícios financeiros, 

desde que não comprometam a integridade do mesmo. Por fim, é feito um apelo para 

que todos os Estados-Membros da UNESCO ratifiquem a Convenção para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003).  

A Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 

(2005) refere-se à diversidade cultural, enquanto legado comum da humanidade, quando 
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afirma “que a sua salvaguarda deve constituir um imperativo ético, inseparável do 

respeito pela dignidade humana”.
7
  

Sobre a Convenção-Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património 

Cultural para a Sociedade de (2005), expomos aqui a parte mais relevante, em relação 

ao presente projeto:  

“ a) O património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do passado que as pessoas 

identificam, independentemente do regime de propriedade de bens, como um reflexo e expressão dos seus 

valores, crenças, saberes e tradições em permanente evolução. 

(...) As partes comprometem-se a: (...) b) Valorizar o património cultural através da sua identificação, 

estudo, interpretação, protecção, conservação e apresentação; (...) d) Favorecer um ambiente económico e 

social propício à participação nas actividades relativas ao patrimonial cultural (...) Artigo 7.º - Património 

cultural e diálogo, (...) c) Aumentar o conhecimento do património cultural como um modo de facilitar a 

coexistência pacífica, promovendo a confiança e compreensão mútua tendo em vista a resolução e 

prevenção de conflitos; d) Integrar estes objetos em todos os aspetos da educação e formação e ao longo 

da vida.”
8
  

No artigo 5.º – direitos e políticas de património cultural, esta Convenção - Quadro 

remete para o direito de os cidadãos participarem ativamente na vida cultural, através do 

conhecimento e uso do património, coresponsabilizando-os pela sua preservação e 

proteção. Apela, ainda, à valorização da diversidade cultural, enquanto fator de 

pacificação da humanidade. 

Com base nas leituras efetuadas, o PCI recriado continuamente poderá ser fator de 

diálogo intercultural (pelo que combate a intolerância), de desenvolvimento social e de 

sustentabilidade económica, de acordo com os princípios da utilização sustentável dos 

recursos. A constante aceleração e alteração do modo de vida comprometem a 

diversidade cultural e a identidade das comunidades, que varia de acordo com fatores 

                                                           
7
 In, Comissão Nacional da UNESCO - Portugal Convenção Sobre a Proteção da Diversidade de 

Expressões Culturais. Disponível em <http://www.unesco.pt/cgi-bin/unesco/unesco.php>. Último acesso 

em 8 de novembro de 2011. 

8 In, Convenção – Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património para a Sociedade. 

Disponível em <http://dre.pt/pdf1s/2008/09/17700/0664006652.pdf>. Último acesso em 16 de maio 2013. 
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espaciotemporais; daí a importância da defesa do PCI, face ao fenómeno da 

globalização. 

 A Reunião de Peritos sobre Documentação e Arquivamento do PCI, patrocinada pela 

UNESCO (12-13 de janeiro, de 2006), auxiliou o debate sobre documentação do 

intangível, prevista na Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 

Imaterial, de 2003. Nela foram apontados campos de inventariação, que serviram de 

base ao caso português, estabelecido através do programa Matriz PCI. Relativamente à 

nossa pesquisa, destacamos a necessidade de preservar a memória das manifestações do 

PCI, a fim de as gerações futuras ficarem detentoras do seu património.9 

Nas Diretivas Operacionais para a Implantação da Convenção para a Salvaguarda do 

Património Cultural Imaterial, da UNESCO, enunciadas na Terceira Sessão da 

Assembleia Geral (3 GA), em Paris (22-24 de junho de 2010), pretendeu-se que estas 

apontassem para definir o processo de inscrição das Listas veiculadas pela Convenção, 

para a atribuição de verbas, a nível internacional, e para o reconhecimento das 

Organizações Não Governamentais (ONGs), com vista à participação das comunidades 

no preconizado pela Convenção, bem como ao exercício de funções consultivas no 

Comité Intergovernamental. Este documento define os seguintes critérios: os critérios 

para a inscrição na Lista do Património Cultural Imaterial que Necessita de 

Salvaguarda Urgente; os critérios para a inscrição na Lista Representativa do 

Património Cultural Imaterial da Humanidade; os critérios para a seleção de 

programas, projetos e atividades, que espelham, de um modo mais adequado, os 

princípios e objetivos da Convenção; os critérios de admissão e seleção de pedidos de 

assistência internacional; a integração das manifestações proclamadas «Obras-primas 

do Património Oral e Imaterial da Humanidade», na Lista Representativa do 

Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

Portugal ratificou a Convenção (UNESCO – 2003) através do Decreto do Presidente da 

República nº 28/2008, de 26 de março de 2008, sendo de destacar a legislação que 

operacionalizou o preconizado pela UNESCO. Após uma referência legal ao PCI, na 

Lei n.º 13/85, de 6 de julho (revogada), a atual Lei de Bases do Património Cultural (Lei 

                                                           
9
 Cf. Reunião de Peritos sobre Documentação e Arquivamento do PCI, UNESCO, 2006. Disponível em 

<http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00068-EN.pdf>. Último acesso em  9 de maio de 2012. 
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n.º 107/2001, de 8 de setembro) define a política, bem como o regime de proteção e 

valorização do património cultural, voltando a fazer referência ao PCI, apontando, no 

artigo 91.º - Âmbito e regime de proteção, para a identificação dos respetivos autores, 

sejam comunidades, grupos ou indivíduos. Sobre a inventariação do PCI, este diploma 

indica o modo como aquele deverá ser registado, admitindo a referência a dados sobre 

manifestações desaparecidas, mas passíveis de ser identificadas, preservadas e 

divulgadas, com a menção inequívoca do seu desaparecimento.  

Um objeto museológico não é apenas uma realidade corpórea, pelo contrário, integra, 

igualmente, a informação / as memórias que lhe estão associadas. O Conselho 

Internacional dos Museus (ICOM), fundado em 1946, ONG, que frequentemente 

programa medidas a adotar pela UNESCO face aos museus, rege-se pelo documento 

base Código Deontológico para os Museus, criado em 1986, revisto em 2001 e em 

2004. Trata-se de um código que estipula as normas mínimas de conduta e 

procedimentos a respeitar ao nível museológico, incentivando a construção de códigos 

deontológicos nacionais e especializados, de forma a fornecer uma resposta mais eficaz 

às realidades específicas. De acordo com este documento, os museus devem preservar e 

divulgar o património natural, material e imaterial, bem como elencar os recursos 

necessários para esse objetivo. O nosso país tem como organismo o ICOM-Portugal.
10

 

A Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47 / 2004, de 19 de agosto) define o 

conceito de Museu e as suas funções; prevê a ficha de inventário e referencia a 

necessidade de atualização dos inventários, no sentido de aprofundar as informações 

sobre os bens culturais do Museu, integrando a sua proveniência e historial - o que, 

implicitamente pressupõe o reconhecimento e o registo das manifestações de PCI 

associadas aos bens museológicos. Aponta, ainda, este diploma legal para a importância 

de os recursos nacionais e locais serem disponibilizados, de forma descentralizada, face 

à pluralidade geográfica e temática nacional. 

No mesmo ano (2004), o então Instituto Português de Museus (IPM) promove a 

celebração do Dia Internacional dos Museus, conforme determinado pelo ICOM, 

subordinado ao tema do Património Imaterial e, dois anos mais tarde, a própria orgânica 

do Ministério da Cultura (DL, n.º 215/2006, de 27 de outubro) estabelece a "definição e 

                                                           
10

 Informação disponível em <http://www.icom-portugal.org>. Último acesso em 4 de maio de 2013. 
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execução de uma política integrada do património material e imaterial", consignando ao 

IPM as atribuições em matéria de inventário, valorização e proteção do PCI. Com a 

extinção do IPM e a criação do novo Instituto dos Museus e da Conservação (IMC,IP), 

em 2007, passa a ser este o organismo cultural com competências específicas na área do 

PCI,
11

 designadamente através do então criado Departamento do Património Imaterial  

“ (...) ao qual se encontrava cometida a missão de desenvolver e executar a política cultural nacional no 

domínio do Património Cultural Imaterial. (...) O Instituto do Património Imaterial informa que em termos 

dos seus diplomas orgânicos, da Secretaria de Estado da Cultura. (...) Ao Departamento do Património 

Imaterial (DPI) do IMC compete promover o estudo, a salvaguarda e a divulgação do Património Cultural 

Imaterial, o registo gráfico, sonoro, audiovisual ou outro das realidades sem suporte material para efeitos 

do seu conhecimento, preservação e valorização, bem como o registo dos bens culturais móveis ou 

imóveis associados ao património imaterial, sempre que aplicável.”
12

 

A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, de 24 de janeiro 

de 2008, é aprovada por unanimidade pela Assembleia da República (Resolução AR n.º 

12/2008), sendo ratificada em 26 de março do mesmo ano e tendo entrado em vigor, no 

nosso país, no dia 21 de agosto de 2008.  

Na sequência da ratificação por Portugal da dita Convenção e no âmbito da 

regulamentação da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, é promulgada a Portaria n.º 

139/2009, de 15 de junho, que proclama o regime jurídico de salvaguarda do PCI. Para 

além disso, institui uma base de dados pública, de modo a garantir a intervenção 

comunitária, na salvaguarda do referido património, reconhecida, identificada e 

transmitida no seu seio. Através desta Portaria, que institui a Comissão para o P. C. I., 

                                                           
11

 “O Instituto dos Museus e da Conservação, I.P., face ao artigo 23º, do Decreto-Lei n.º97/2007, de 29 de 

Março, prevê o regime de autonomia administrativa e financeira, de acordo com o disposto no n.º4º do 

artigo 6º da Lei n.º8/90, de 20 de Fevereiro. (...) os Serviços Dependentes do IMC serem desconcentrados 

da administração central, dotados de autonomia administrativa, conforme, o artigo 8º, do Decreto-Lei 

97/2007, de 29 de Março que aprova a Lei Orgânica do IMC.” Disponível em <http://www.imc-ip.pt/pt-

PT/o-imc/imc-inf-gestão/imc_area_financeira/ContentDetail,aspx>. Último acesso em 4 de maio de 2013. 

12 
In, Património Imaterial, página oficial do IMC. Disponível em <http://www.ipmuseus.pt/>. Último 

acesso em 9 de novembro de 2011. 
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define-se que a mesma fica responsável pela inscrição, inventariação e atualização do 

P.C.I., em Portugal.  

Neste sentido, vejam-se os dizeres do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho, que 

descreve, além do mais, os objetivos e âmbito de aplicação: 

 “ (...) Artigo 1.º Objetivos e âmbito de aplicação (...) 2- o presente decreto-lei abrange os seguintes 

domínios: (...) c) Práticas sociais, rituais e eventos festivos. (...) No Artigo 3.º Componentes da política de 

salvaguarda (...), d) Garantia de apoio técnico por entidades públicas na salvaguarda do património 

cultural imaterial das comunidades, grupos ou indivíduos incluindo as minorias étnicas; e) Apoio a 

programas e projectos de salvaguarda de tradições e expressões artísticas e manifestações de carácter 

performativo, das práticas sociais, rituais e eventos festivos, dos conhecimentos e práticas relacionadas 

com a natureza e o universo e das competências no âmbito dos processos, das técnicas e saberes 

tradicionais; (...) j) Promoção de campanhas de sensibilização, educação e informação a nível nacional, 

regional e local sobre a importância da salvaguarda do património cultural imaterial”. 

A Portaria n.º169/2010, de 9 de abril, instaura o formulário-tipo para solicitação de 

inventariação de uma manifestação do PCI, bem como os tramites a seguir nessa 

inventariação. Além disso, operacionaliza o Inventário Nacional do PCI, proclamado no 

Decreto-Lei n.º139/2009, de 15 de junho.  

Em 2011, é publicado o Despacho n.º1018/2011, de 12 de janeiro, sendo formada a 

Comissão para o PCI, com autonomia administrativa, técnica e científica, conforme o 

Decreto-lei n.º139/2009, de 15 de junho. Esta Comissão foi extinta, tendo as suas 

competências e atribuições específicas sido absorvidas pela DGPC.  

O Decreto-Lei n.º126-A/2011 cria a Direção-Geral do Património Cultural, dependente 

da Presidência do Conselho de Ministros, sob administração direta do Estado; por 

conseguinte, a política cultural passa a ficar a cargo da Presidência do Conselho de 

Ministros e a política museológica nacional, bem como de salvaguarda do património 

cultural material e imaterial, passam a ser da responsabilidade da Direção-Geral do 

Património Cultural. O Decreto-Lei n.º115/2012, de 25 de maio determina a orgânica da 

nova (DGPC), que deu origem à fusão do Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, Instituto Público (IGESPAR IP), do IMC IP e da 

Direção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLTV). 

Face ao exposto e para efeitos de inventariação do Culto de Santa Susana, manifestação 

do âmbito do Património Cultural Imaterial, o que constitui o objeto da presente 
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dissertação, consultámos o Anexo 3 Ficha de Inventário do Património Cultural 

Imaterial,
13

  documento muito completo, que seguia já as diretrizes da UNESCO e que 

naturalmente serve de suporte ao Matriz PCI (Sistema de Informação de suporte ao 

“Inventário Nacional do PCI”, desenvolvido e gerido pelo Departamento de Património 

Imaterial do IMC,IP), operacionalizado pelo IMC, a 1 de junho de 2011, atual Direção-

Geral do Património Cultural: Departamento dos Bens Culturais – Divisão do 

Património Imóvel, Móvel e Imaterial (DGPC: DBC-DPIMI).  

Após consulta do interface do referido Programa MATRIZ-PCI, seguimos o exemplo de 

inventariação da “Capeia Arraiana” – a única manifestação de PCI inscrita no dito 

sistema de informação até à presente data -, no preenchimento dos campos sugeridos, 

uma vez que, desse modo, seguimos as propostas do organismo da tutela da Cultura 

responsável pelo Património Imaterial. 

Convém mais uma vez frisar que aos museus cabe o papel de valorizar o Património 

Cultural Imaterial e torná-lo visível, pois é ele que dá significado e contextualiza o 

objeto museológico. 

Com base neste espírito legislativo, procedemos a uma proposta de inventariação das 

manifestações respeitantes ao culto de Santa Susana do Landal, na zona centro / oeste 

do país, numa zona de influência dos antigos Coutos de Alcobaça. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Cf. Anexo 3 Ficha de Inventário do Património Imaterial. Disponível em 

<http://hdl.handle.net/10400.5/3034>. Último acesso em 15 de maio de 2013. 
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PARTE II – O culto de Santa Susana do Landal: identificação, proposta de 

inventariação e salvaguarda de uma manifestação de PCI característica da região 

oeste 

1- Santa Susana na história e na hagiologia: origem do nome e do culto 

A referência mais antiga ao nome “Susana”, que encontrámos, vem relatada num texto 

apócrifo,
14

 o qual foi adicionado ao livro canónico do Profeta Daniel. O Profeta viveu 

na corte de Nabucodonosor, no século VI a.C.. Trata-se de Susana da Babilónia - a casta 

Susana, esposa de um judeu chamado Joaquim, que foi vítima de uma cilada 

engendrada por dois velhos judeus, que a desejavam e, por isso, a acusaram de 

adultério, condenando-a à morte. A trama foi posta a descoberto por Daniel, o qual 

impediu a injustiça.
15

 Louis Rèau estabelece nesta história um paralelo entre Daniel e 

Salomão, perante a justiça alcançada pelo profeta neste drama. A origem do nome, 

desvendada por este especialista, veio confirmar outras fontes, segundo as quais o nome 

Susana significaria lírio ou açucena, símbolos da castidade.
16

  

Na Hagiologia, parecem existir duas Susanas: a de Babilónia, recorrentemente 

representada na arte ocidental, através dos episódios conhecidos por “Susana e os 

Velhos”, o “Banho de Susana”; a suposta mártir romana, identificada pelo símbolo 

universal do martírio: a palma. Rèau, reconhecida e incontornável referência da história 

e da iconografia da arte cristã, refere que os estudiosos desta matéria consideraram a 

Santa como sendo sobrinha do imperador Diocleciano. Afirma o mesmo autor que a 

degolação de Santa Susana, por ordem do Imperador, teve lugar em 293d.C., em virtude 

de a mesma se recusar a adorar Júpiter.
17

  

                                                           
14

 “ (…) Na tradição da Reforma, apócrifos são os livros presentes na tradição grega dos Setenta que 

passaram para a latina Vulgata, mas não pertencem ao cânone hebraico. Outros, por seu lado, foram 

recebidos pelo cânone católico e ortodoxo como deuterocanónicos: (...) alguns capítulos de Ester e de 

Daniel.”
14

VALDMAN, Train, in LEGORA, 1997:84. 

15
 Encontrando-se esta passagem escrita em hebraico. 

16
 “ (...) Si Suzanne est devenue le symbole de la chasteté, c`est que son nom signifie en hébreu file de lys. 

On retrouve la même racine dans le nom persan de la ville de Suse (ville du lys) et dans le nom arabe du 

lys passé en espagnol sous la forme azucena. » In, RÈAU, 1956: 394-2t. 

17
 Cf. (RÈAU, 1955-1959:1240 e 1241-3t). 
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Existem múltiplas versões relativas à biografia da Santa, pelo que optámos por 

apresentar, resumidamente, as que considerámos mais interessantes. Encontrámos um 

artigo de Susana Marta Pinheiro
18

 descrevendo quem teria sido a Santa, com base no 

livro de Maria Clara de Almeida Lucas.
19

 Aponta como facto irreal o de a mesma viver 

mais de quatrocentos anos e atribui-lhe este culto de proteção do gado às épocas 

Romana ou Medieval. Refere este tipo de festa, com bênção de gado, que a Igreja 

preservou, dando como exemplo a festa de São Mamede de Janas, junto de Sintra, no 

dia 17 de agosto.  

No livro supracitado, a autora relata a vida da Santa, como originária da Hungria e 

proveniente de uma família nobre. Açoitada, torturada e feita prisioneira pelo próprio 

pai, devido ao facto de se declarar cristã e não aceder ao casamento aconselhado pela 

família, Susana teria fugido para a Macedónia, local onde se encontrava o Imperador 

Diocleciano, o qual perseguiu violentamente os cristãos. Presa por professar a fé cristã, 

não abdicou da sua fé, pelo que o Imperador decidiu que fosse açoitada, sujeita a tortura 

de formas diversas e, por fim, atirada ao mar com os companheiros degolados. Surgiu 

em 711, na Amposta (Espanha) salva, tendo-se enclausurado num mosteiro masculino, 

perto do rio Mataranha. Vestida de homem, praticou milagres, durante trinta e oito anos, 

tendo sido degolada pelos muçulmanos, que atacaram o mosteiro, uma vez que os 

restantes monges já tinham fugido para os portos de Aspa. É apontada a data de 11 de 

agosto, para a sua degolação. Neste livro é-nos indicado que a Santa foi batizada aos 

dez anos, pelo sacerdote Pollicarpio.
20

  

Percorrendo o livro Santos Cada Dia II, é mencionado o capítulo treze da obra de 

Daniel, onde é narrada a história de Susana da Babilónia, a qual esteve para ser mártir 

da pureza. Explica-se que este nome, em hebraico, significa lírio, seguindo-se a história 

de Santa Susana. O Martirológico jeronimiano
21

 indica a data de 11 de agosto, para a 

                                                           
18

 Cf. “Santa Susana, Miragem ou uma Realidade”, Jornal de Turquel, (1994:4). A autora é Licenciada 

em Arqueologia e Mestre em História da Arte. 

19
 Cf. (LUCAS, 1988). 

20
 Coincidência engraçada o facto de, no Landal e em Santa Susana, ter aí ministrado um padre com o 

nome de Policarpo, existindo mesmo, em sua homenagem, uma rua no Landal, com o nome “Rua Padre 

Joaquim Policarpo Félix”. 

21
 Primeiro martirológico do Ocidente, do século V, no qual está refletida a vida de todos os santos 

católicos, da autoria de São Jerónimo. 
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morte da Santa, com indicação do local: “Em Roma, nas Duas Casas, perto das termas 

de Diocleciano”.
22

 As duas casas correspondiam à casa do pai de Susana, sacerdote 

Gabínio e de seu tio Gaio, bispo de Roma. Susana, por se ter recusado a casar com o 

filho do imperador Diocleciano e adorar as divindades romanas, foi «esganada» na casa 

de seu pai. O corpo teria sido sepultado, na Via Salária, mas os calendários
23

 e 

itinerários
24

 nada mencionam sobre a Santa. Escavações no local revelaram uma casa, 

do século III. No ano de 499, constava o título de “Gaio”, sobre este lugar, o qual a 

partir do século VI, passou a denominar-se “Santa Susana”, por intermédio do Papa 

Gregório (o grande). O motivo desta mudança deve-se, naturalmente, ao facto de ter 

aumentado o culto, em seu redor.
25

 A Basílica de Santa Susana fica na Via XX 

Settembre. Trata-se de uma das mais antigas igrejas de Roma, onde podem observar-se, 

no interior, pinturas da autoria de Baldassare Croce, de Tommaso Laureti, de Cesare 

Nebbia e de Paris Nogari. Carlo Maderno foi o arquiteto da fachada da basílica, quando 

esta foi alterada, nos inícios do século XVII. Em Santos de Cada Dia
26

 é afirmado, na 

parte respeitante à vida de Gabino, que este era pai de Susana, irmão do Papa Caio e 

primo do Imperador Diocleciano.  

Concluímos que Santa Susana foi degolada e que tudo aponta para que tivesse origem 

nobre. O Imperador Diocleciano surge em todas as histórias, tendo por cenário Roma. 

Frequentemente faz-se menção da Santa ser familiar do Imperador. Transparece sempre 

a ideia de ter sido uma pessoa culta e de inabalável convicção na sua fé. Estes são os 

atributos reais de Santa Susana, a mártir romana.
27

 

                                                           
22 In, S. J., José Leite. Santos de Cada Dia. 2 v., 4.ª ed. atualizada. Coleção «Santos de Cada Dia». Braga: 

Editorial A. O. – Braga, 2003 – 2004: 412. 

23
 Os quais indicam o que é celebrado liturgicamente pela Igreja. 

24
 Que eram guias para os peregrinos. 

25
 Na basílica de Santa Susana em Roma podemos observar uma antiga pintura de uma tumba, do século 

VI? Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 1, p.134. 

Os corpos do sacerdote Gabínio e da Santa teriam transitado das catacumbas de São Calisto para a 

Basílica de Santa Susana por volta de 330 d.C., segundo a página oficial de Santa Susana de Roma. A 

Igreja de Santa Susana é, atualmente, culto católico dos americanos em Roma. 

26
 Cf. S. J. José Leite. Santos de Cada Dia. 1.v., 4.ª ed. atualizada. Coleção «Santos de Cada Dia». Braga: 

Editorial A.O. – Braga, 2003-2004. 

27
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 2, p.134. 
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Existe, ainda, um sarcófago, possivelmente, do século IV,
28

 na cripta da basílica de 

Saint Maximin, atribuído a Santa Susana, a apóstola de Cristo,
29

 do qual tivemos 

conhecimento, a partir do relato da viagem de regresso de Frei Bartolomeu dos 

Mártires, quando este se deslocou de Braga a Itália, onde participou no Concílio de 

Trento, em 1563.  

Verifica-se que, ao nível popular, numa determinada zona de Portugal Continental – a 

região oeste -, Santa Susana toma o atributo de padroeira do gado, originalmente, gado 

vacum, como iremos observar ao longo deste trabalho. Moisés Espírito Santo
30

 é 

assertivo quando afirma que a imagem de Santa Susana de Turquel (Alcobaça) é 

representada com uma vaca aos pés, o que, acrescentamos, resulta do novo culto criado 

em redor da Santa. O culto de Turquel é uma consequência do que tem lugar em Santa 

Susana do Landal (Caldas da Rainha)
31

. A imagem de Turquel é do século XX, muito 

posterior à primitiva imagem de Santa Susana do Landal, podendo assim este novo 

                                                           
28

 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 3, p.135. 

29
  “Aí pousou Frei Bartolomeu dos Mártires (...) Numa capela subterrânea, quase a meio da igreja, estava 

guardada «com muyta veneração e recato a cabeça da gloriosa Santa». (...) Naquela mesma capela o 

arcebispo teve ocasião de ver o túmulo do patrono da cidade S. Maximino, que era um dos setenta e dois 

discípulos que com Maria Madalena e Martha veio de Jerusalém e foi Bispo de Aix, viu «o corpo do cego 

Sidonio, cego de nacimento a quem Christo deu vista» e também o corpo de Santa Marcella, criada de 

Santa Martha. Foi-lhe também dado ver o corpo de Santa Susana que Jesus Cristo havia curado «de um 

aleijão tal das costas que se não endireitava». Todas essas relíquias estavam em sepultura própria, mas, 

para consolação dos fiéis, tinham deixado de fora «as cabeças em seus relicários de prata, ao modo que 

està o da Madalena, e se mostrão aos devotos» ”. In, CASTRO, 2001:52. Nota: O sublinhado é da nossa 

autoria. 

Santa Susana, a apóstola de Cristo: “ (...) 2.SUSANNE (...) une des femmes qui suivant Notre-Seigneur 

pour le servir dans son ministère. Luc. VIII, 3. On ne connait d´elle que son nom. »” In, (VIGOUROUX, 

1908:1890). 

Com efeito podemos consultar: “ (...) 8 As mulheres servem Jesus – Depois disto Jesus andava por 

cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Notícia do Reino de Deus. Os Doze iam com Ele e 

também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças: Maria, chamada 

Madalena, da qual haviam saído sete demónios; Joana, mulher de Cuza, alto funcionário de Herodes; 

Susana e várias outras mulheres, que ajudaram Jesus e os discípulos com os bens que possuíam.” 

(BORTOLINI, 1999:1404 a 1405). 

Nota: o sublinhado é da nossa autoria. 

30
 Cf. (SANTO, 2004). 

31
 Até 1895 o Landal pertenceu ao concelho de Óbidos. 
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culto ir ao encontro de ZiZ Ana, diminutivo de Ianana, deusa da fertilidade fenícia, 

como defende o autor. A ligação que estabelece com Diana, deusa da caça e da floresta 

e por consequência dos agricultores, é defendida por vários autores. 

1.1- Representações iconográficas  

A representação de Susana da Babilónia, na arte cristã dos primeiros tempos, exprimia-

se como paradigma de justiça e de súplica, de acordo com Louis Rèau.
32

 No 

Cristianismo primitivo, temos o exemplo de um fresco do século IV, existente na 

Catacumba de Praetextatus, na Via Appia, em Roma,
 
no qual Susana é representada, 

alegoricamente, por meio de um cordeiro no meio dos lobos, os velhos.
33

 No Relicário 

de Bréscia (Lombardia), do século IV, e nas catacumbas de Priscila em Roma, é 

representada na posição orante de braços abertos ao céu, em súplica, entre os velhos.
34

  

A partir do Renascimento - e durante toda a Idade Moderna, até ao século XVIII - ao 

significado de justiça e súplica, soma-se o pretexto para a representação de um corpo 

feminino nu (a casta Susana no banho, surpreendida pelos velhos), dado que o Homem 

passa a ser o centro do universo e a representação artística não é alheia a esta mudança. 

Exemplos relevantes desta abordagem são os de Paolo Veronese, de Albrecht Altdorfer, 

Pieter Schut, entre outros. Em Portugal, na Quinta da Bacalhoa, Azeitão (Setúbal) 

podemos observar um painel de azulejos do século XVI, com a mesma temática.
35

  

Louis Rèau refere que Susana da Babilónia, cuja história vem relatada no livro de 

Daniel, conforme já tivemos ocasião de mencionar, esteve para ser martirizada, pelo que 

traça um paralelismo com Santa Susana de Roma. As duas personagens parecem sofrer 

um processo de miscigenação, pelo que o autor fornece exemplos de ambas as 

individualidades na arte ocidental. 

Iremos então referir muito sucintamente alguns aspetos que observámos nas imagens de 

Santa Susana, na qualidade de protetora do gado, no estudo realizado.
36

  

                                                           
32

 Cf. (RÈAU, 1956:391 a 398-3t.). 

33
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 4, p.136.  

34
 Cf. Vol. II,  Anexo de Imagens, Fig. 5 e 6, pp.137 e 138. 

35
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 7 a 11, pp.138 a 141. 

36
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 12, p.142. Mapa de localização. 
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Na imagem de Santa Susana do Landal, a Santa aponta de forma enigmática um livro 

fechado, que segura com a mão esquerda, no qual reconhecemos uma cruz latina, com 

um resplendor ou auréola no centro. O livro encontra-se fechado, pelo que concluímos 

simbolizar o facto de a Santa ter sido portadora da palavra divina. Esta imagem foi 

considerada, no Inventário Artístico (organizado pela Comissão de Arte Sacra, do 

Patriarcado de Lisboa), como muito interessante, do ponto de vista iconográfico, pelo 

seu primitivismo, apanágio pouco comum.
37

 

  A palma, que por vezes está associada à Santa, simboliza o martírio, como nas 

imagens de Turquel, do século XX. Na imagem Santa Susana do Maxial (Torres 

Vedras), atribuída ao século XV-XVI, a Santa segura uma palma numa mão e um livro 

fechado na outra. Na imagem nova de Santa Susana do Maxial, a Santa apenas segura 

um livro fechado. 

Em Famalicão da Nazaré (Nazaré), a imagem não apresenta nenhum elemento 

iconográfico identificativo, pelo que, a partir da descrição do Inventário Artístico 

(organizado pela Comissão de Arte Sacra, do Patriarcado de Lisboa) existente na 

sacristia da igreja, ficámos a imaginar que a imagem ganhava mais significado ou 

expressão com a colocação do resplendor e do manto, como era hábito na procissão de 

Santa Susana.
38

 

Na Capela de Pé da Pedreira (Alcanede / Santarém), a Santa segura uma folha, que 

poderá simbolizar uma palma e a seus pés aparece uma torre redonda, com o que nos 

pareceu ser uma espada, em cima da torre. Aqui a espada pode remeter para o seu 

martírio, embora seja também símbolo de justiça.
39

 

Na imagem de Santa Susana da Igreja Matriz do Bárrio (Alcobaça),
40

 apenas costuma 

ser colocado um pequeno ramo de flores, numa das suas mãos. Nesta imagem é 

representado um vestido com pequenas flores. As imagens de Turquel, do século XX, 

apresentam coroas de flores na cabeça e um animal bovino a seus pés.
41

 Na imagem de 

                                                           
37

 Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º 1, p.39. 

38
 Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º 14, p.63. 

39
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 22, p.147. 

40
 Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º 9, p.53. 

41
 Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º 17, p.69. 
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Pé da Pedreira, a Santa aparece coroada com flores. O aspeto floral remete-nos para um 

simbolismo silvestre. Não podemos deixar de pensar no que será evidenciado no seu 

culto pré-cristão, da deusa dos animais e das florestas. A representação de animais nas 

duas imagens de Turquel e na imagem no Zambujal da Alcaria (Porto de Mós) parece 

dar continuidade a este culto.
42

 Esta associação com o mundo animal encontra-se 

também presente na pintura de Pinturicchio, Susana e os Velhos.
43

 

A utilização de resplendores, coroas ou auréolas é frequente, contribuindo para conferir 

um significado mais preciso às imagens, identificando-as. Na imagem de Santa Susana 

do Landal é colocado um resplendor, em forma de lua raiada. Nas localidades 

estudadas, observámos que Santa Susana é simbolizada, ao nível cromático, pelo 

vermelho.
44

 Notámos isso, especialmente, no Landal, Bárrio, Famalicão da Nazaré, Pé 

da Pedreira e Zambujal da Alcaria, através das bandeiras, das capas ou dos acessórios.  

Relacionada com o culto de Santa Susana, parece estar a figura de São João Baptista. A 

história do Santo está ligada com a da Ordem de São João de Jerusalém, responsável 

pelo culto a Santa Susana no Landal, até à extinção das ordens religiosas. Relativamente 

à Igreja Paroquial do Landal, encontrámos inventariada uma imagem de São João 

Batista, do século XVII. Na Igreja Matriz do Maxial, que tem como orago Santa 

Susana,
45

 descobrimos uma imagem do século XIX. Existe uma imagem do Santo, na 

Igreja Paroquial do Bárrio.
46

 Em Pé da Pedreira, cuja padroeira é Santa Susana, a 

imagem situada no altar-mor tem a seu lado a imagem de São João Baptista, com o 

cordeiro aos pés e a inscrição: “ECCE AGNUS”.
47

 Localizámos outra imagem do Santo 

na sacristia da igreja de Pé da Pedreira, parecendo-nos que as duas imagens seriam do 

século XX. Na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Prazeres, em Alcaria, na capela 

interior do batistério, existe um painel de azulejo com São João Baptista a batizar Jesus 

e, na parede da nave da igreja, repete-se o tema em azulejaria moderna. José Ribeiro 

                                                           
42

 Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º 17, p. 69 e Fig. 24, p.148. 

43
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 11, p.141. 

44 O vermelho é símbolo fundamental do princípio da vida e, quando assume uma tonalidade escura, 

feminina, simboliza o mistério da vida. É ainda a cor da alma e do coração. In, (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 1982: 831-833). 

45
 Na qualidade de protetora do gado, especialmente vacum. 

46
 Desconhecemos a época de execução. 

47
 Que significa “eis ou aqui está o cordeiro”. 
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inventaria uma imagem de São João Batista na Igreja Paroquial de Turquel.
48

 É, de 

resto, rico o património oral na zona de Turquel referente ao Santo, que passa por 

moiras encantadas (seres mitológicos, sujeitos a metamorfose, que surgem em geral 

pelo São João)
49

, pela sua relação com a proteção agrícola, a cura de humanos e de 

animais, a bênção das plantas, os banhos termais, sendo invocado em questões 

amorosas.  

Rèau informa-nos das várias formas de proteção, pelo que o Santo é, normalmente, 

invocado, como a de protetor dos espadeiros, dos peleiros e dos cordeiros. Verificámos 

uma proteção do Santo que nos remete para o mundo animal. Para além disso, não 

podemos esquecer que São João Batista, o Precursor de Cristo, está relacionado com a 

simbologia solar de forma bem vincada, conforme nos elucida Rocha Peixoto.
50

 Santa 

Susana, enquanto protetora do gado, é indicada como uma continuadora da deusa Diana, 

por vários autores, como iremos observar. Moisés Espírito Santo estabelece uma relação 

com o nome romano, associado ao culto solar de Janus, masculino de Jana, ou seja 

Diana.
51

 Fernando Castelo-Branco associa-se à tradução de Janas, para Diana, a 

propósito de São Mamede de Janas (Sintra), povoação conhecida pelo culto de proteção 

de animal.
52

 Obtemos assim um todo, masculino e feminino. 

1.2 - Irmandades  

Philippe Ariés
53

 informa que as confrarias estavam muitas vezes encarregues de prestar 

os serviços fúnebres, tendência que, segundo o autor, se acentuou nos séculos XIV-XV. 

                                                           
48

 Cf. (RIBEIRO, 1908:113). 

49
 “ (...) Na menção popular dos sítios históricos, a classificação de «mouras» refere-se quase sempre às 

civilizações pré-romanas e aos povos que os romanos já classificavam de mouros, a saber, os púnicos, os 

libo fenícios e os berberes do Norte de África.” In, (SANTO 2004:295).  

O autor revela que as mouras são um aspeto matriarcal da comunidade e que estas despertam no dia de 

São João, ou seja, fundindo a “Terra” com o “Sol”. A moira ou moura é segundo este investigador sujeita 

a metamorfose, aparece muitas vezes numa cova, existindo ao mesmo tempo a referência ao brilho dos 

cabelos, que nos fazem pensar num tesouro, a maldição de não se conseguir sair do encanto (de não 

sermos capazes de realizar a prova a que somos sujeitos), não sendo também aqui estranha a adivinhação. 

50
 In, (PEIXOTO, 1995). 

51
 Cf. (SANTO 2004:286). 

52
 Cf. (CASTELO-BRANCO, 1959). 

53
 Cf. (ARIÉS 2010).  
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Esclarece que, em muitos casos, se entrava como confrade para prestar os serviços 

religiosos aos falecidos, assegurando, assim, a sua própria assistência, quando chegado 

o momento, dado, por vezes, existir uma situação de falta de meios pecuniários, para 

usufruir desse serviço.  

No que diz respeito a uma Irmandade de Santa Susana, à qual só poderiam pertencer 

elementos ligados à Casa Real, que Maria Leocádia Pato afirma ter durado 500 anos,
54

 

podemos seguir duas pistas. Uma, o documento: “Cópia da memória, do extraído do 

livro Irmandade do Santíssimo Sacramento”;
55

 outra, a alusão a um documento sobre 

uma inventariação efetuada na paróquia do Landal.
56

 Foi como se esta Irmandade 

tivesse desaparecido na bruma do tempo, sem deixar rasto, uma vez que, atualmente, 

não existe qualquer memória viva deste fenómeno e não conseguimos localizar mais 

nenhum testemunho desta confraria. 

Sobre a Irmandade do Santíssimo Sacramento do Landal, encontrámos referência na 

“Cópia da memória, do extraído do livro Irmandade do Santíssimo Sacramento”, que 

não define uma data para a sua antiguidade; apenas ficámos a saber que já existia em 

1798. Esta Irmandade fazia-se sempre representar nas festas de Santa Susana, de acordo 

com o informante Senhor Gerardo Dionísio, de 97 anos,
57

 que pertenceu à Confraria. A 

Irmandade extinguiu-se nos anos 50 ou 60 do século XX, existindo, ainda, uma capa 

desta Irmandade na Sacristia da Capela de Santa Susana.
58

  

Uma irmandade ainda em atividade é a Confraria de São Gregório, cujos elementos 

cuidam e fazem a manutenção da Igreja Paroquial do Bárrio. 

Em Famalicão da Nazaré, foram apontadas a Irmandade do Senhor e a Irmandade das 

Almas. Estas contribuíam com donativos para as festas e faziam parte da organização da 

festa de Santa Susana, tanto da parte religiosa, como da parte profana, que nesse tempo 

                                                           
54

 Cf. (PATO 2011:119 e 120).  

55
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 4, p.8. 

56
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 5, p.9. 

57
Em Outubro, de 2011. 

58
A Irmandade costumava realizar peditórios aos domingos, especialmente, para a festa do Santíssimo 

Sacramento do Landal. Orientava o serviço paroquial do Landal e acompanhava os funerais, no espírito 

do que foi referido, anteriormente, por Philippe Ariés (2010). Percebe-se, facilmente, que esta Irmandade 

nada tem a ver, com a e supramencionada, Irmandade de Santa Susana. 
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eram indissociáveis. Fomos informados que essas irmandades ainda existiam à data da 

entrevista com D. Maria Júlia Januário, apesar de a festa em honra de Santa Susana não 

se encontrar, atualmente, ativa. 

Em Turquel, foram-nos referidas algumas irmandades que não estando especificamente 

relacionadas com Santa Susana, no passado, contribuíram ao nível dos peditórios para a 

festa. Estas irmandades caíram em desuso e, atualmente, se existem, não têm um papel 

ativo. 

2- A ancestralidade do culto de Santa Susana, em Portugal Continental  

São percetíveis referências toponímicas a Santa Susana de sul a norte do país. Para 

efetuarmos uma pesquisa sobre o culto de Santa Susana em Portugal Continental, 

seguimos as pistas fornecidas por Moisés Espírito Santo, ampliadas por Soares 

Rebelo.
59

  Nesta pesquisa, detetámos os seguintes topónimos associados a Santa Susana: 

Aljezur (Portimão), São Barnabé (Almodôvar), Mombeja (Beja), Santa Susana 

(Redondo), Santa Susana (Alcácer do Sal), São João das Lampas (Sintra), Forte de 

Santa Susana (Santo Isidro / Mafra), Maxial (Torres Vedras), Pé da Pedreira (Alcanede / 

Santarém), Zambujal da Alcaria (Porto de Mós), Carapinheira (Montemor-o-Velho), 

Travanca (Oliveira de Azeméis), Alagoa (Oliveira de Frades), Santa Cruz de Trapa (São 

Pedro do Sul), São Miguel de Caldas (Vizela), e Seara a Velha (Chaves).
60

 Apurámos 

através de contacto telefónico com diversas juntas de freguesia ou párocos que o culto a 

Santa Susana, invocada na proteção do gado existe, atualmente, identificado nas 

localidades de Maxial, Pé da Pedreira e Zambujal da Alcaria, para além das que já eram 

do nosso conhecimento: Santa Susana do Landal, Bárrio, Famalicão da Nazaré e 

Turquel.
61

 

Podemos especular que, possivelmente, no passado, pelo menos alguns dos lugares 

supracitados tivessem tido uma devoção idêntica, tendo em conta os indícios recolhidos. 

Por exemplo, em Santa Susana, no concelho de Redondo, nas festas em honra da Santa, 

têm lugar garraiadas e passeios equestres, para além de se tratar de uma zona em que o 

                                                           
59

 Cf. (SANTO, 2004:306) e (REBELO, 2002). 

60
É possível que exista mais um outro caso, de que não tenhamos tido conhecimento, pelo que as medidas 

propostas na II e III Parte do trabalho permitiriam um alargamento do estudo da temática. 

61
Para ver zona de implantação do culto: Cf. Figs. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 12, p.142. 
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gado prolifera. Santa Susana (Alcácer do Sal), Travanca (Oliveira de Azeméis), 

Carapinheira (Montemor-o-Velho) e Seara a Velha (Chaves) são povoações referidas na 

obra de Pinho Leal, como sendo ricas em gado e caça. Carecemos, no entanto, de 

provas, para realizar afirmações mais contundentes.  

Vários autores referem-se às origens do culto de Santa Susana, na qualidade de 

protetora do gado, numa época pré-cristã e tecem associações com a deusa Diana. 

Moisés Espírito Santo faz recuar o culto até ao século XX a.C. e atribui uma origem 

oriental ao culto de Santa Susana.
62

 

Eduíno Borges Garcia supõe que o culto de Santa Susana do Landal seja romano ou até 

pré-romano. Susana Marta Pinheiro
63

 faz recuar este culto de proteção do gado às 

épocas Medieval ou Romana. Já Maria Leocádia Pato
64

 crê que a devoção a Santa 

Susana viria do tempo dos visigóticos, argumentando que nessa época ainda existiam 

poucos santos mártires. Por seu lado, Joaquim Vieira Natividade refere-se ao Culto da 

Lua, que é direcionado à deusa Diana, antiga Artemis, podendo este culto ser ainda mais 

antigo, tendo origem no Egipto ou nas civilizações orientais. Refere-se ao culto a 

propósito do quadro o “Círio”, de Adriano Sousa Lopes, e das festas em Famalicão da 

Nazaré, em honra de Santa Susana, nas suas cartas a Eduíno Borges Garcia. Esta 

reflexão vai ao encontro da de Moisés Espírito Santo, que faz retroceder o culto de 

Santa Susana a Inana, deusa do médio-oriente, anterior ao século XX a.C., concluindo 

que a religião pagã não desaparece face à institucional, mas esta última acaba por 

absorver os cultos até aí existentes ou por difundir outros semelhantes, que proibiu. 

Trata-se da sobrevivência da religião popular, em desfavor da instituída. Se até ao fim 

do domínio árabe em Portugal, os cristãos optavam por não utilizar imagens alusivas à 

sua crença, isso modifica-se drasticamente, após o movimento de Reconquista.
65

 A 

deusa Diana é representada com uma lua na cabeça e os seus festejos decorriam por 

                                                           
62

“ (...) Há vários nomes de antigas deusas médio-orientais que deram Ana (...) e do hino sumério a Inana 

anterior ao século XX a.C. entoado pelas criadoras de gado leiteiro diz: (...) Senhora, quando entrares no 

estábulo, /Inana, o estábulo se alegrará contigo.”In, (SANTO, 2004: 306). 

63
 Mestre em História da Arte. 

64
 Estudiosa da história local. 

65
 Cf. (SANTO, 2004). 
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volta do dia 13 ou 15 de agosto. A ferradura encontra-se relacionada com o culto da lua, 

a qual transmite uma ideia de abundância, segundo Leite Vasconcellos.
66

  

Defensor do culto à deusa Diana no local de Santa Susana no Landal, é ainda Fernando 

Castelo-Branco.
67

 Declara o autor que, em muitas festas religiosas do país, se procurou 

cristianizar o culto pagão a Diana. Dá o exemplo de São Mamede de Janas, celebrado a 

15 e 16 de agosto e em que são dadas três voltas à igreja, em sentido contrário aos 

ponteiros do relógio, entrando na capela com o gado, colocando fitas nos animais e 

adquirindo ex-votos, tal como em Santa Susana do Landal. O mesmo autor descreve-

nos a deusa Diana como uma deusa da natureza e dos animais utilizados na agricultura, 

pronunciando-se sobre outras festas em território nacional, entre as quais a de Santa 

Susana do Landal, a mais semelhante à de São Mamede de Janas. De entre vários 

exemplos destas festas, aponta também São Silvestre dos Cardielos. Pelo número 

elevado de festas que encontrou num estudo rápido, deduz que o culto à deusa Diana 

teve grande expressão no país e que teria sido dos mais importantes na época Romana, 

em território nacional, defendendo que este culto estava ligado à agricultura, a qual já 

deveria ser muito importante na mesma época e se tornou o pilar da economia na Idade 

Média.  

Em Alcácer do Sal, foz do rio Sado, existe uma freguesia denominada Santa Susana, 

sendo a Santa padroeira do lugar e encontrando-se a Igreja de Santa Susana classificada 

como imóvel em Vias de Classificação (VC).
68

 Alcácer teve, de acordo com Pinho Leal, 

uma devoção à deusa Diana. Parecendo haver aqui, segundo o autor, um marcado culto 

no feminino, referindo-se, inclusivamente, a uma festa em louvor das Onze Mil 

Virgens. No lugar de Santa Susana, existiu uma mina de carvão e a localidade situa-se 

próximo da barragem e albufeira Pego do Altar. Relembramos que Pinho Leal informou 

que aqui havia abundância de gado e caça, tratando-se de um concelho habitado, desde 

tempos remotos, por romanos e árabes. No período islâmico, chegou a ser capital de 

província, mas foi conquistado por D. Afonso Henriques e de novo tomado por D. 

Afonso II, apoiado pelo exército da quinta cruzada, que aportou em Lisboa.
69
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 Cf. (VASCONCELLOS, 1982:423 e 424-V). 

67
 Cf. (CASTELO-BRANCO 1959:2). 

68
 Imagem da Igreja e de frescos no seu interior. Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 14 e 15, p.143. 

69
 Sobre Alcácer do Sal: “ (...) Há então também uma festa às Onze Mil Virgens.  
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Em Alcácer do Sal, existe uma lenda sobre Santa Susana, nativa deste lugar. Assim, 

Susana era pastora, que lia a Bíblia enquanto pastava as ovelhas e repartia os seus 

haveres com os pobres; por fim, foi vítima da Inquisição.
70

 O Santo Ofício condenou-a 

a morrer na fogueira. Enquanto sucumbia no martírio, ia citando a Bíblia. Ficou 

conhecida pelos milagres que realizou e a população, agradecida, atribui o seu nome à 

freguesia, elegendo-a como padroeira. Realizam-se festas a 13 de maio e festas 

tradicionais a 15 de agosto. 

Moisés Espírito Santo explica a origem do nome da população São Mamede de Janas, a 

partir da fusão de São João com Diana.
71

 Fernando Castelo-Branco também traduz Jana 

para Diana. Em São João das Lampas, concelho de Sintra, onde existem vestígios pré-

históricos e romanos, encontramos os lugares de São Mamede de Janas, anteriormente 

referido, e de Santa Susana. A Ermida de Santa Susana do século XVI, está classificada 

como imóvel em Vias de Classificação (VC).
72

 Por considerarmos haver um culto 

animal, nesta zona, consultámos João Paulo Príncipe.
73

 Segundo este autor, São João 

das Lampas, cujo orago é São João Batista, no século XVI, chamava-se São João dos 

Porqueiros. Fala-nos nos bodos que aí tinham lugar, que poderiam estar relacionados 

com o culto do Espírito Santo.  

Relativamente próximo em termos geográficos, existe o Forte de Santa Susana, na 

freguesia de Santo Isidro, no concelho de Mafra. Santo Isidro apresenta vestígios de 

                                                                                                                                                                          
Foi fundada pelos lusitanos no ano de Cesar (30 antes de Jesus Cristo). Bougad, rei ou Kalifa da Africa 

entrando na Luzitania, levou tudo a ferro e fogo. 

Havia aqui um templo de dedicado a Diana ou Salacia (nas margens do rio) que os africanos profanaram; 

mas quando iam no mar para sua terra soffreram grande naufrágio. Os lusitanaos entenderam que isto era 

milagre da deusa, e lhe reconstruiram logo o templo, fundado então a villa, a que deram o nome de 

Salacia.”In,  (LEAL, 1990: 55,56-3v.). 

70
 De notar que a Inquisição só surgiu em Portugal no século XVI. 

71
“ (...) Porquê São João nos Solstícios? Pela relação fonética entre o nome Jeanes (João) e o deus 

romano Janus. O Janus romano foi um deus essencialmente popular e objecto de ritos mágicos. Começou 

por ser o Sol, depois foi um arquétipo de porta, de entrada e saída (da existência), (...)O seu mês era o de 

Janeiro (Januarius), (...) O correspondente feminino de Janus era Jana (Diana), que deu Diana, deusa 

romana da Natureza (...), variante romana da Magna-Mater e que era festejada no Império a 15 de Agosto 

(onde se encaixou a Santa Maria de Agosto, hoje Assunção de Maria).”In, (SANTO, 2004:286). 

72
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 16, p.144. 

73
 Cf. (PRÍNCIPE, 1995). 
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ocupação pré-histórica e romana. O Forte de Santa Susana, localizado a sul da Praia de 

São Lourenço, trata-se de uma construção do século XVII que teve por missão afastar 

os piratas africanos.  

A sul, no Redondo, deparamo-nos com um orago a Santa Susana, na aldeia homónima. 

No primeiro fim de semana de setembro, têm lugar as festividades em honra da Santa, 

que apresenta, entre outras atividades, as garraiadas e os passeios equestres, sendo 

evidente a produção de gado nesta zona, no lugar que já vem referido num documento 

do século XV.
74

 Foram, ainda, encontrados achados de construção romana no cemitério 

de Santa Susana, o que atesta a antiguidade de ocupação humana neste lugar.
75

 

Em São Barnabé, concelho de Almodôvar, existe uma festa anual a 11 de agosto, em 

honra da Santa. A Igreja Paroquial de Santa Susana é uma provável construção do 

século XVI.  

Bombeja ou Mombeja freguesia de Beja tem orago de Santa Susana, encontrando-se a 

Capela de Santa Susana localizada no cemitério, sendo datada de inícios do século 

XVI.
76

 Realiza-se ali a festa em honra de Santa Susana, no segundo fim de semana de 

agosto. Em Mombeja, encontram-se vestígios da Idade do Bronze e da cultura castreja 

romanizada. A freguesia, que se chegou a denominar Santa Susana de Mombeja, foi 

curato da apresentação do arcebispo de Évora.
77

 

Localizámos, ainda, um lugar de Santa Susana, em Aljezur. Com ocupação humana 

desde a pré-história em Aljezur, destaca-se o período islâmico. O castelo mouro do 

século X só foi reconquistado no século XIII, por D. Afonso III. 

A norte temos notícia do célebre “Pio Latrocínio”, em que o arcebispo de Santiago de 

Compostela, Diogo Gelmires, vem a Braga e se apropria das relíquias de quatro santos 

(entre eles está Santa Susana, mártir de Braga), que só foram devolvidos após o 
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 In, (ESPANCA, 1978:329). Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 2 e 17, p.134 e 144. 

75
 In, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Redondo. Disponível em <http:www.cm-

redondo.pt/NR/rdonlyres/0003a9a/lihbrkzfwegdwfilmiydlsuezzdjxope/PDMLegislacao.pdf>, p.26, último 

acesso em 10 de maio de 2013.  

76
 Pela fotografia da atual imagem, a escultura da Santa parece ser mais recente. Cf. Vol. II, Anexo de 

Imagens, Fig. 18, p.145. 

77
 Disponível em <http://digitarq.adbja.dgarq.gov.pt/details?id=1042186>. 
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Concílio do Vaticano II, em pleno século XX. Ficámos desta forma com uma ideia da 

importância do culto a Santa Susana de Braga nesta diocese e por terras da Galiza, em 

vésperas da nacionalidade. Reunimos depoimentos de vários investigadores sobre Santa 

Susana invocada em Braga, dada a ancestralidade do culto, que alguns autores fazem 

retroceder ao século I d.C.. Estes depoimentos apenas colocam em dúvida, 

relativamente à Santa, os seus supostos irmãos, dado não haver nenhuma coerência em 

tão diferentes testemunhos. Quem foi esta Santa Susana venerada em Braga? Quais 

eram os seus atributos? Não encontrámos resposta a estas questões, porém, pode ser 

consultado em anexo um breve estudo sobre esta temática.
78

  

A Santa poderia ter tido devoção antes da nacionalidade em solo português, como 

admite Soares Rebelo, dando o exemplo de um lugar existente em Vizela, distrito de 

Braga, por aí ter sido construída uma ermida, no século V, em honra de Santa Susana.
79

 

Parece ter sido um sítio de origem romana, constituído por termas, onde também se 

encontraram vestígios visigóticos e cujo nome seria Susana.
80

 Com efeito, a freguesia 

de São Miguel das Caldas, concelho de Vizela, a Sul de Guimarães, apresenta vestígios 

romanos e integra o lugar de Santa Susana, de acordo com um inquérito paroquial de 

1842, reproduzido na Revista Guimarães.
81

  

Surge-nos ainda uma Capela de Santa Susana na Rua das Carvalhas, Landeira, freguesia 

de Santa Clara de Trapa, São Pedro do Sul. Desta última povoação são conhecidas as 

termas que datam da época dos romanos, com foral atribuído por D. Afonso I e que à 

época se designava Vila de Banho. Pinho Leal informa que São Pedro do Sul fazia parte 

da comarca de Vouzela. Santa Cruz de Trapa apresenta, aliás, vestígios pré-históricos, 

estando a freguesia atravessada por uma via romana e possuindo Carta de Couto de D. 

Afonso Henriques. Pensando na história da Santa que vivia junto das termas de 
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 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 1, p.1. 

79
“ (...) Quem da Lameira segue o caminho, que leva a igreja de S. Miguel encontra a cada passo 

fragmentos de telha com rebordo, e, interrogando a gente da povoação, ficará sabendo que houve ali a 

«Cidade de Suzana». Pedra de antigas construções, aproveitando em casas modernas, não falta, e não é 

raro desenterrarem-se por estes sítios capitéis e fustes de colunas, moedas romanas, etc.” In, 

(SARMENTO, 1887:5).  

80
 De acordo com conversa telefónica, havida em meados de 2011, com o Senhor Padre Constantino, que 

se encontrava colocado na Paróquia de Vizela. 

81
 In, S. Miguel das Caldas, Guimarães – Inquérito Paroquial de 1842, (1998: 161-176). 
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Diocleciano, podemos aqui agenciar se não haverá alguma relação do seu nome com os 

dois lugares termais.   

Seara a Velha fica situada entre Boticas e Montalegre. Próxima da povoação existiria a 

Villa Romana de Susana, atualmente, uma estação arqueológica. A localidade não seria 

muito distante de uma possível via romana que ligaria Chaves a Braga, próxima de 

minas de ouro. De notar que Chaves era a antiga Aquea Flaviae romana, rica em águas 

termais, portanto. Pinho Leal informa-nos que Seara a Velha era grande produtora de 

gado e que por ali existia muita caça, conforme tivemos oportunidade de referir 

anteriormente. 

Em Valongo, existe a Lenda de Valongo e Susão. Conta a lenda que durante o domínio 

muçulmano, num grupo de cristãos fugidos do Oriente se encontrava Samuel 

(negociante judaico convertido ao cristianismo) e sua filha Susana. Para se defenderem 

dos árabes, que eram então senhores da região de Porto Cale (foz do rio Douro), 

raptaram o príncipe Domus. Este, no entanto, apaixonou-se por Susana e converteu-se 

ao cristianismo, pelo que foram obrigados a debandar em direção a Este. Quando 

atingiram a Serra de Santa Justa ficaram deslumbrados com a paisagem, com o seu vale 

ao fundo e aí se fixaram. Em homenagem a Susana, surgiu, segundo a lenda, a povoação 

de Susão e o vale por ela contemplado - Valongo. O concelho de Valongo é rico em 

água e é habitado desde tempos pré-históricos, tendo sido alvo de exploração mineira 

aurífera na época Romana. Valongo tornou-se Couto, por ação de D. Afonso Henriques.  

Em Alagoa, freguesia Ribeiradio, concelho de Oliveira dos Frades, existe uma Capela 

de Santa Susana,
82

 realizando-se neste lugar festas em sua honra. Ribeiradio foi núcleo 

castrejo, do que sobressai a fortificação “O Castelo”, as gravuras rupestres, para além de 

vestígios romanos. Existe, ainda, documentação do século XII que se refere a este local. 

Na freguesia surgem grutas com intervenção humana, que parecem ter sido utilizadas 

para a prática de ritos religiosos. Próximo de Alagoa, podem-se observar antas e 

mamoas.
83

 

Encontrámos uma localidade denominada Susana, situada na freguesia de Travanca, no 

concelho de Oliveira de Azeméis, que, até meados do século XIX, integrava o concelho 
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 Não conseguimos saber qual a época de construção. 

83
 Disponível em <http://ribeiradio.jfreguesia.com/historia/php>. 
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de Pinheiro da Bemposta. Existe um documento relativo a este concelho datado dos 

inícios do século XII. Travanca era fértil em gado e caça, como já foi anteriormente 

referido. 

A paróquia da Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho, tem como orago Santa 

Susana, realizando-se festejos em honra da Santa, em meados de agosto, com uma 

periocidade bienal. A Igreja Matriz de Santa Susana começou a ser edificada no século 

XVI. Consta, no entanto, que existiria aqui uma devoção mais antiga a Santa Susana, 

em Ribeira de Moinhos, na Quinta de Malta, tendo transitado para a Carapinheira a 

primitiva imagem de Santa Susana, que se tornou famosa nas redondezas pelos milagres 

atribuídos. Há uma imagem relativamente recente, que é mais divulgada e que é 

utilizada nas festas em sua honra.
84

 Parece haver aqui um culto, predominantemente, no 

feminino, dado que quatro imagens de diferentes “Nossas Senhoras” acompanham a 

imagem de Santa Susana. 

Pode ter havido um culto a Santa Susana, enquanto protetora do gado, em alguns dos 

locais anteriormente referidos. Não dispomos de dados seguros, que nos permitam uma 

afirmação inequívoca. Parece-nos com efeito existir uma devoção a Santa Susana em 

Portugal Continental, com raízes antigas e, até, muito antigas, já que dispomos de casos 

em que o nome Susana surge a par da ocupação romana.  

2.1- Manifestações do culto de Santa Susana na região oeste 

Dada a influência dos monges de Cister na zona do culto a Santa Susana, invocada na 

proteção dos animais, optámos por apresentar dados relativos à sua esfera de ação, neste 

espaço geográfico. Os Coutos de Alcobaça foram doados por D. Afonso I à Ordem de 

Cister, após a tomada de Santarém. O Mosteiro de Alcobaça sofreu o célebre ataque 

muçulmano, no final do século XII. Devido à sua inicial ação caritativa, a Ordem 

beneficiou de um grande número de doações, numa altura em que estas já não eram 

assim tão comuns.
85
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 Disponível em <http://pcarapinheira.webnode.com/paroquia-de-santa-susana/>. Cf. Vol. II, Anexo de 

Imagens, Fig. 13, p.142. 

85
 Cf. (MATTOSO, 1983). Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 29, p.151. 
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Para além dos Coutos, a Abadia de Alcobaça dispunha de muitas propriedades, 

nomeadamente, no Landal e em a A-dos-Francos.
86

 A influência dos monges nesta área 

foi, como se sabe, absolutamente fulcral. Para já, vamos deter-nos numa possibilidade, 

dado não conseguirmos apurar com precisão a localização da propriedade Vale Bastão, 

mencionada na obra de Iria Gonçalves.
87

 Poderia a atividade aí desenvolvida fazer eco 

nas suas proximidades, considerando - e porque não - uma zona entre Landal e Maxial, 

visto que a ação dos monges se fazia sentir por terras do Bombarral, tão próximas do 

Maxial. De notar que o Cadaval pertencia ao concelho de Óbidos, até ao século XIV, 

conforme nos elucida a investigadora Manuela Santos Silva. A propriedade situava-se 

no termo de Óbidos e aos seus exploradores estava confiado o gado vacum da Granja do 

Bombarral. Por ser esta uma tarefa que implicava custos, era repartida uma parte dos 

animais com o responsável pelos mesmos.
88

  

O mundo rural só viu decair a necessidade de utilização do gado vacum em Portugal, a 

partir da década de 1960. Também na zona de Turquel, “ (...) Possuir uns bois, ao 

menos umas vacas, é aspiração de todo o camponês que se prese.”
89

 O Senhor Avelino 

Carvalho, que desde criança acompanhou o Círio do Bárrio dá-nos igual testemunho. O 

gado grosso lavrava, cultivava, debulhava e transportava. Todos os anos as vacas 
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 Cf. (SILVA, 2008). 

87
 Cf. (GONÇALVES, 1989). 

88
 Cf. (GONÇALVES, 1989:145). São fornecidas mais informações sobre as granjas cistercienses desta 

zona. “ (...) Em Óbidos (e no Cadaval) funcionavam quatro granjas, dependentes de Mestres granjeiros. 

Ficavam situadas a área de Tornada Grande, no Cercal, onde a pecuária parecia ter uma grande 

importância, junto às faldas setentrionais de Montejunto, no Bombarral (Granja Martim Longo) e em A-

da-Gorda onde à produção agrícola das imediações da vida, no Sobral da Lagoa e na Amoreira se juntava 

o proveito da criação do gado. (...) os rendimentos de uma pecuária dedicada essencialmente ao gado 

bovino. (...) Mas um ou dois bois de lavoura, muitos agricultores possuíam para poderem lavrar as 

suas terras com os pesados arados de que dispunham. (...) O crescimento da vegetação espontânea dos 

pousios constituiu sempre um excelente elemento nutricional para o gado bovino, bem quisto devido à 

contrapartida da estrumagem dos campos.” In, SILVA (2008:101 a 103). Nota: o sublinhado é da nossa 

autoria.  

Realça a própria toponímia: “ (...) No Bombarral, junto a propriedades do Mosteiro de Alcobaça 

descobrimos um Porto Gado”, in, (SILVA, 2008:104). Na mesma página a autora informa que no Rio 

Arnoia, entre A-dos-Negros e Óbidos, no moinho do Ral existia um açude que permitia fornecer água aos 

animais que pastavam nas várzeas. 

89
 In, (RIBEIRO, 1928:85). 
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tinham uma cria, o que dava origem à sua posterior venda e permitia a sobrevivência do 

agricultor; por isso, os donos eram muito zelosos com o seu gado. Por ser fundamental 

para a sua subsistência, os agricultores obedeciam a regras de solidariedade, no caso da 

morte de um animal. 
90

 

De entre os cuidados com os animais, quando estes se tornavam doentes, existiam 

vários rituais na zona de influência dos monges de Cister.
91

  

Ilídio de Araújo
92

 abriu-nos outras perspetivas na abordagem do culto de Santa Susana, 

dedicado à bênção dos animais, levando-nos a recuar ainda mais no tempo. Refere-se ao 

culto do Longo, dizendo que os Longos estiveram relacionados com o pastoreio de 

rebanhos caprinos, durante milénios. Ilídio de Araújo alerta para o facto de a toponímia 

nos indicar a sua presença (Lamas / Lameiro / Longo), que denota a presença de Linceus 

da Judeia, assinalados nos Argonautas (estes últimos não seriam gregos, mas sim sírios 

ou cananeus). Que os Lícios se estabeleceram junto de áreas propícias a atividades 

mineiras é assinalado pelo autor.
93

 Os lícios ou os seus clãs parecem ter sido os 

primeiros a trabalhar os metais, o que também aconteceu com os Kyneus.
94

 Em Turquel, 

existem vestígios pré-históricos em zonas como Longas, Lombo do Alvaro, Lombo 

Ferreiro e foram encontrados alguns objetos auríferos. Existem de resto, ricas e 

diversas lendas, em torno desta temática, na obra de José Diogo Ribeiro, que também 

                                                           
90 “Noutro tempo, quando a um lavrador morria um boi, a sua carne, se aproveitável, era distribuída pelos 

demais lavradores da freguesia. Rejeitavam-na alguns, ou a inutilizavam; nenhum porém se negava a 

pagar o quinhão que lhe coubera – Em substituição desta prática acordaram depois os lavradores em 

indemnizar integralmente, por meio de quotização, o dono da rés, quando para a sua morte êle não 

houvesse conscientemente concorrido. – Hoje, quase todos seguram o seu gado bovino contra o risco de 

morte ou inutilização. (...) Quem mata um porco contempla, de ordinário os vizinhos e parentes.”In, 

(RIBEIRO, 1928:59).  
91 “ (...) O concurso de amuletos (signo saimão, meia lua, campainhas bentas, cornichos, fitas nos 

chavelhos...), a oferta de ex-votos, cereais e azeite aos Santos advogados das doenças, nomeadamente 

Santa Susana e Santo Antão, as bênçãos do gado e outros rituais de exorcização (marcas e símbolos nos 

currais, cercados e abegoarias), constituíam outras tantas formas do imaginário popular prevenir doenças 

e males do gado. (...) Em relação ao boi, o cavalo era animal de sustento mais dispendioso, o que o 

excluía das explorações agrícolas de cariz familiar.”In, (MADURO, 2011: 99 e 100). 
92

 Cf. (ARAUJO, 1999:223-261). 

93
 Cf. (ARAÚJO, 1999:231). 

94
 Coincidência ou não, existem em Turquel famílias com alcunha de “Quinéu” e apelidos com este nome. 
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nos dá a conhecer os achados em grutas, algares e sepulturas. A obra de Ilídio de Araújo 

continua a fornecer-nos pistas. No Neolítico, os homens passaram a ser cultivadores e 

surgem os Suseus, os quais passam a usar o nome do seu patriarca. Suseus para este 

autor tem dois tipos de significado: para os latinos, “porco” e, para os hebreus, “cavalo”. 

Este povo, a partir de determinado tempo, passou a adorar “Hely”, o deus do Sol. Ilídio 

de Araújo informa-nos que um dos cultos mais enraizados era o culto à «terra-mãe», 

que em língua dravídica tinha o nome de Ana ou An. Em Turquel, no Algar do Estreito, 

no Lombo (Carvalhal de Turquel) foi encontrada uma peça votiva, com a forma de um 

suídeo, a qual se encontra, atualmente, no Museu Geológico, em Lisboa.
95

 O Doutor 

João Azenha Rocha
96

 apoia a tese de que Lombo Ferreiro, assim como Longas, sejam 

topónimos relacionados com o culto evidenciado por Ilídio de Araújo, em relação ao 

norte do país. Informa que existem topónimos da mesma família, nos concelhos de 

Mafra e Sintra. O nome Turquel poderia ser originado pela atividade mineira, ideia 

reforçada pelo nome “Rua do Outão”.
97

 Moisés Espírito Santo alude a Vieira 

Natividade, o qual já se referia a «grutas-oficinas» em Turquel.
98

 Face aos dados 

apresentados, somos levados a colocar a possibilidade de haver já nesta freguesia uma 

predisposição para o culto a Santa Susana protetora dos animais, anterior ao século 

XIX.
99
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 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 33, p.155, imagem da peça votiva. 

96
 Diretor do Ecomuseu do Barroso. 

97
 Cf. (SANTO, 2004:379). 

98
  “ (...) Santa Suzana («úberes de Ana») foi um culto importante em Turquel cuja padroeira é Nossa 

Senhora da Conceição (a que concebe) festejada, aqui, pelo menos desde o século XIV. O culto da Lua 

(que derivou no da Conceição) durou em Turquel até recentemente; as crianças usavam um amuleto lunar 

em pau de aroeira (eru yerah que significou «concebida pela lua») ”, in, (SANTO, 2004:285). 
99 A título de curiosidade lembramos que a capital de Susania foi Susa, localizada entre o Monte Zargos e 

o Tigre, dominada pelo Império Elam. Mais tarde, Susa tornou-se uma das capitais do Império Persa. Não 

podemos esquecer o domínio dos assírios, no denominado Império Neo-Assírio e dos babilónios, no 

período Neo-Babilónico. No Palácio de Susa, existia uma representação num painel cerâmico com um 

touro alado, o qual parece denotar influências assírias, dado que estes foram autores de vestígios artísticos 

representando os Lamassus (seres mitológicos com corpo de touro alado).  
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Na zona de influência dos monges de Cister de Alcobaça, Santo Antão era considerado 

protetor dos animais, assim como Santo António e São João.
100

  

Em Óbidos, a festa de Santo Antão comemora-se a 17 de agosto, com doçaria regional e 

quinquilharias. Os crentes efetuam ofertas, com o fim de garantirem a saúde dos seus 

animais, não ocorrendo, no entanto, pelo menos atualmente, à bênção do gado. 

Salientamos aqui a festa de Santa Maria Madalena, em A-dos-Negros, da qual nos deu 

conta o Senhor Padre Abel Ferreira.
101

 Nesta festa, antigamente, tinha lugar a bênção do 

gado e hoje ainda é festejado o dia de Santa Maria Madalena (22 de julho). A-dos-

Negros é uma freguesia que confina com A-dos-Francos. A Ermida de Santa Susana 

dependente do Landal desenvolveu-se e deu origem a uma povoação, que atualmente 

está dividida administrativamente, entre o Landal e A-dos-Francos.  

Maxial 

O Maxial depende do Patriarcado de Lisboa. Existem nesta área vestígios pré-históricos 

referenciados. Uma análise pelos vários lugares da freguesia do Maxial permite-nos 

constatar, de um modo geral, a antiguidade dos mesmos. 

No Maxial, os festejos em honra de Santa Susana ocorrem no segundo domingo de 

agosto, sendo a Santa padroeira da freguesia. César Lopes
102

 faz alusão a um documento 

do século XVII, existente na Sé de Lisboa, que aponta para a construção de uma igreja 

dedicada a Santa Susana, no século XII, por ação dos cruzados franceses, a quem D. 

Afonso I tinha doado este território. Dessa igreja só existe atualmente a capela-mor, que 

serve de cemitério.  

No atual altar-mor da Igreja Paroquial do Maxial, encontra-se a imagem de Santa 

Susana, trazida das ruínas daquela igreja, aquando do terramoto de 1755. A imagem está 

inventariada pela Comissão de Arte Sacra, como sendo dos séculos XV-XVI. A Igreja 

Paroquial do Maxial guarda, ainda, outra imagem bem mais recente de Santa Susana, 
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 “ (...) Considerava-se santo o fumo das fogueiras de Santo António e de São João que, segundo a 

tradição popular, ajudava a espantar os animais nocivos dos recintos em que se albergava o gado.” In, 

(MADURO, 2011:100). 

101
 Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevistas, Entrevista Sr. Padre Abel Ferreira. 

102
 Cf. (LOPES, 1997). 
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idêntica à existente na igreja da Carapinheira (Montemor-o-Velho). No átrio da atual 

igreja permanece ainda o ritual da bênção dos animais que passam na Calçada de Santa 

Susana.
103

 Atualmente, recebem a bênção mais animais domésticos, do que o gado 

grosso, como outrora.
104

  

Pé da Pedreira 

Pé da Pedreira é uma aldeia da vila de Alcanede, distrito de Santarém, a escassos 

quilómetros do Arco da Memória, na povoação de Arrimal,
105

 que delimitava os antigos 

Coutos de Alcobaça. De notar que ambas as localidades, Pé da Pedreira e Arrimal, se 

encontram na Serra dos Candeeiros, bem como Zambujal da Alcaria.
106

 Pé da Pedreira 

fica, portanto, na periferia dos antigos Coutos e não é de estranhar que esta população 

tenha escolhido seguir os rituais religiosos que observava por terras de grande 

proximidade, a saber: Santa Susana, Turquel, Bárrio, Famalicão da Nazaré e Zambujal 

da Alcaria.
107

 Afirmamos isto, em virtude de os rituais de Pé da Pedreira parecerem ser 

inspirados no que foi inventariado nas localidades mencionadas e dado o culto ser mais 

recente (inícios do século XX). Parece, por outro lado, bastante possível ter havido um 

contacto próximo, dos habitantes desta localidade, com os costumes nazarenos, 

nomeadamente, a sua cultura religiosa. É-nos referida a necessidade de uma pequena 

transumância do gado caprino da Serra dos Candeeiros até à Pederneira e Nazaré, no 

período do Verão, dada a escassez de pastos.
108

 A legenda de uma fotografia revela-nos 

que o Círio da Prata Grande passou a Santarém, na década de 1990.
109

  

O orago de Pé da Pedreira é Santa Susana, na qualidade de protetora dos animais. De 

início os lugares de Pé da Pedreira, Bairrinhas e Murteira juntavam-se em devoção a 

São Vicente, na Murteira. A festa ocorria em janeiro, um mês que, por ser frio, não era 
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 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 19 e 20, p.145 e 146. 

104
 Para mais informações sobre o culto, no Maxial, Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevistas: Entrevista 

D. Maria José. 

105
 Pertencente a Mendiga / Porto de Mós. 

106
 Lembramos que no Zambujal de Alcaria também existiu uma devoção a Santa Susana, advogada dos 

animais. 

107
 Esta última localidade com devoção a Santa Susana, no final do século XIX, apenas.  

108
 Cf. (MADURO, 2011:113 e 114). 

109
 Cf. (PENTEADO, 1999:76). 
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favorável; de igual modo, o estado de degradação da capela motivou a população de Pé 

da Pedreira a construir uma capela na sua própria localidade. Elegeram Santa Susana 

protetora dos animais, dado que naquela zona era habitual a produção de gado, fonte de 

rendimento local. Isto aconteceu em 1928, tendo a igreja beneficiado de obras em 1999.  

A festa de Santa Susana é organizada pelos casados, em agosto, enquanto a outra festa 

de grande projeção em Pé da Pedreira, Nossa Senhora de Fátima, é organizada pelos 

solteiros. A propósito de festas organizadas por solteiros e casados, observamos já esse 

hábito nas festas em honra do Círio da Prata Grande, entre 1874 e 1875, em Mafra.
110

 

No “Juizado”, ou seja, na organização da festa de Santa Susana, apenas podem entrar 

homens casados. Isto tem uma razão de ser, segundo D. Andreia Cruz:
111

 as esposas são 

imprescindíveis para os auxiliar na organização, ficando responsáveis por várias tarefas 

trabalhosas e de responsabilidade. Existe uma juíza e as empregadas que apoiam a juíza, 

nas suas funções. A procissão, ultimamente, integra cerca de oitenta figurantes. Junto ao 

andor de Santa Susana, vai, desde há poucos anos, uma rapariga que representa Santa 

Susana e “os guardiões”, vestidos como a guarda do Vaticano.
112

 A constituição dos 

andores obedece a regras próprias, como a faixa etária de quem os integra. A bênção do 

gado é ainda uma prática viva em Pé da Pedreira, com a entrega de fitas e tudo. 

Ficámos também a saber que até maio a responsabilidade da manutenção da igreja é da 

organização dos festeiros de Nossa Senhora de Fátima. Alcanede, vila e freguesia de Pé 

da Pedreira, tem como orago Nossa Senhora da Conceição, sendo que esta imagem 

rodava por todas as capelas da freguesia.
113

 Assistimos nesta zona a um culto religioso, 

predominantemente, no feminino.  

Zambujal da Alcaria 

                                                           
110

 A menção às «festas dos velhos também chamada dos casados» e às «festas dos moços ou dos 

solteiros», in (PENTEADO, 1999:63).   

111
 Nascida em Pé da Pedreira e esposa de um dos juízes da festa de Santa Susana. 

112
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 21, p.146. Os figurantes participam na procissão há doze ou 

quinze anos, de acordo com D. Andreia Cruz. Os guardiões deverão representar a guarda romana, ao 

serviço de Diocleciano, pois obedeceram às suas ordens, na história de Santa Susana, mártir romana. 

113
 Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevista D. Beatriz Cruz, para aprofundar o conhecimento sobre o culto 

de Santa Susana, em Pé da Pedreira. 
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Alcaria, que já se denominou Nossa Senhora dos Prazeres de Alcaria,
114

 tem o desígnio 

de ser padroeira da freguesia. Alcaria faz parte do concelho de Porto de Mós e encontra-

se localizada também na Serra de Aire e Candeeiros, conforme referimos anteriormente. 

Relembramos que o Arco da Memória, que delimitava os Coutos de Alcobaça se 

encontra no Arrimal, povoação que também integra o concelho de Porto de Mós, 

conquistado por D. Afonso Henriques, encarregando D. Fuas Roupinho, alcaide do 

castelo, da sua defesa.
115

 Somos aqui tentados a recordar que D. Fuas Roupinho é a 

personagem principal da lenda de Nossa Senhora da Nazaré, em honra da qual se efetua 

o Círio da Prata Grande. Soubemos, ainda, da existência de vestígios romanos na 

freguesia de Alcaria.  

O Senhor Ernesto Cacela
116

 prestou-nos valorosos depoimentos sobre a origem das 

festas de Santa Susana em Alcaria.
117

 O seu avô, o professor Francisco Ferreira 

Cacella,
118

 foi um dos impulsionadores destas festas, em pleno século XIX. Francisco 

Cacella, por motivos políticos, queria fazer surgir uma festa que competisse com Nossa 

Senhora da Nazaré. O sacerdote, António José dos Santos, possivelmente, por motivos 

de prestígio pessoal e o proprietário, João Estudante, por motivos que o Senhor Ernesto 

desconhece, constituíram a comissão para as primeiras festas em honra de Santa Susana, 

no Zambujal da Alcaria. 

As festas de Santa Susana, a advogada dos lavradores, como é conhecida no Zambujal 

de Alcaria, começaram por ser até aos inícios do século XX, celebradas aquando dos 

festejos em honra de Nossa Senhora da Nazaré, sendo a maior festa da freguesia e uma 

das maiores do concelho. A festa decorria durante três dias e era vivida durante as 

respetivas noites. No cimo da Pena do Castelo,
119

 elevação existente próxima da 

localidade, eram colocados lampiões, formados por tochas de pez, a arder, durante as 
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 Cf. (COSTA, 1708-1722:234-3t.). 

115
 Porto de Mós conquistada por D. Afonso Henriques em 1148. D. Fuas Roupinho «primeiro almeirante 

deste Reyno» em 1182 venceu «El-Rey Gamir» o qual entregou a D. Afonso I. In, (COSTA, 1708-

1722:233-3t.) 

116
 Entrevistado nascido em 1923, que viveu grande parte da sua vida em Alcaria. Sobrinho de Monsenhor 

José Cacella. 

117
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 24 a 27, pp.148 a 150.  

118
 Pai de Monsenhor José Cacella. 

119
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 23, p.147. 
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três noites de duração da festa.
120

 Durante os festejos tinha lugar uma feira de gado 

muito concorrida, com exposição de animais.
121

  Em termos organizativos, existia uma 

comissão de festas, com figuras como o juiz, os mordomos, a juíza e as procuradoras, 

que auxiliavam a juíza, no desempenho das suas funções. As ofertas de animais eram 

leiloadas durante a festa. Uma vez que a moeda era escassa, as ofertas para a festa de 

Santa Susana surgiam mais em géneros, do que em dinheiro. Aos bolos aramados nos 

respetivos tabuleiros dá-se aqui o nome de ofertas e aos géneros o nome de fogaças.
122

 

As ofertas integravam a procissão. No itinerário, a procissão saía e voltava ao mesmo 

local, ou seja, a Capela de São Silvestre, no Zambujal de Alcaria. A imagem de Santa 

Susana, que ficava então na capela, regressava ao Nicho de Santa Susana. Nos primeiros 

tempos isso dava origem a uma nova procissão, que deixou de se efetuar dado o perigo 

rodoviário causado pela localização do Nicho. As festas de Santa Susana eram animadas 

com as “pinhoeiras” da zona litoral de Leiria, com a venda de pinhões e frutos secos, 

que ainda ocorrem embora em menor número, hoje em dia, na Festas de São Silvestre. 

O andor com a imagem de Santa Susana atualmente só sai durante os festejos de São 

Silvestre. O Santo, segundo nos informou o Senhor Ernesto, é aqui invocado como 

protetor dos animais, também. Assim, na véspera do Ano Novo, as pessoas juntam-se à 

volta da fogueira realizada no adro da capela, comemorando este acontecimento. No dia 

de Ano Novo, após a missa e a cerimónia de beijar a imagem do Menino Jesus, realiza-

se a procissão em honra do Santo até ao Nicho de Santa Susana e tornam à Capela de 

São Silvestre. Era em frente a esta capela que, até meados da década de 1960, se benzia 

o gado.
123

 No recinto da festa são vendidas as ofertas. 

O Senhor Ernesto ouviu uma explicação, que poderemos considerar uma lenda. No dia 

21 janeiro de 1999, o padre, que nesse dia celebrou a eucaristia, em honra de São 
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 Não podemos deixar de pensar na procissão de Reguengo do Fetal, localidade próxima de Alcaria, 

pertencente ao concelho da Batalha, que realiza duas famosas procissões noturnas, com torcidas 

colocadas dentro dos caracóis, formando desenhos no chão e nas paredes. 

121
 Na qual chegou a existir um prémio para a melhor junta de bois, de acordo com o Senhor Ernesto 

Cacela. 

122
 O nome de fogaça também é utilizado em Turquel e em Famalicão da Nazaré. 

123
 A Capela de São Silvestre, onde se encontra a imagem de Santa Susana, mudou de invocação, uma vez 

que a Capela, até meados do século XVII, data da construção, era conhecida por ser Capela de Santo 

António. 
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Silvestre, no Zambujal da Alcaria, contou que Susana foi uma pastora do século X, 

encontrando-se as suas relíquias divididas entre Braga e Roma.  

Recapitulando, Pé da Pedreira é uma povoação situada junto ao limite dos antigos 

Coutos de Alcobaça, administrados pela Ordem de Cister, cuja freguesia, Alcanede, 

ficou dependente dos Cónegos Regrantes de São Agostinho, por ação de D. Afonso 

Henriques, o mesmo rei que tomou Porto de Mós, concelho que inclui, igualmente, 

Alcaria, freguesia próxima do Arco da Memória. Os cavaleiros franceses das cruzadas, 

que ajudaram D. Afonso I a conquistar Lisboa, erigiram a Igreja de Santa Susana, no 

Maxial, localidade que não fica demasiado distante de Santa Susana do Landal.  

Na então freguesia de São Silvestre, antigo termo de Óbidos, existiam duas ocupações. 

De um lado, os cruzados francos, em A-dos-Francos, a quem D. Afonso I doou 

território pela colaboração nas conquistas; do outro, a Ordem de São João de Jerusalém, 

no Landal, pelo auxílio na conquista de Lisboa (esta ordem seria responsável pelo culto 

a Santa Susana no Landal).  

Na origem da Ordem de São João Batista, lembramos, está um convento em Jerusalém, 

a cargo de beneditinos, destinado a receber os peregrinos. Foi ampliado, surgindo um 

hospital para doentes, com uma capela dedicada a São João Batista.
124

 Não nos 

podemos esquecer que Géraud de Martigues e Raymond de Puy, instituidores da Ordem 

de São João de Jerusalém, eram de origem provençal.  

Temos de considerar a importância de São Bernardo e a sua proximidade em relação ao 

rei D. Afonso Henriques, da qual se evidencia a doação dos Coutos de Alcobaça.  

Tanto a Ordem do Hospital responsável pelo culto a Santa Susana na zona do Landal, 

como a Ordem de Cister, detentora de propriedades no Landal e A-dos-Francos, não 

eram alheias à devoção do feminino. 

Estes dados apontam para a existência nesta zona centro / oeste de uma influência 

francesa sobre o culto a Santa Susana, protetora dos animais. 

Constatámos, por outro lado, que em espaços relativamente próximos, existem hábitos 

sociais diversificados. Assim, em Pé da Pedreira a existência de anjos na procissão, é 
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 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 10 e 11, p.16  e 21. 
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algo idêntica a Famalicão da Nazaré, que por sua vez, parece ser inspirada nas festas da 

Nazaré. Em Pé da Pedreira são os homens (Juizado) as figuras de destaque da festa. Já 

em Famalicão da Nazaré e em Turquel, eram as juízas as protagonistas, tal como no 

Círio da Prata Grande, conforme nos relata Pedro Penteado: a juíza era a apoteose, pelo 

menos no século XIX.
125

 Em Turquel, as autoridades eclesiásticas não permitiam bailes 

nas festas em pleno século XX, já em Famalicão da Nazaré esta era uma prática usual. 

3 – Festas de Santa Susana na zona de influência dos antigos Coutos de Alcobaça 

3.1 – Santa Susana do Landal 

A povoação de Santa Susana pertence à paróquia do Landal, encontrando-se, 

atualmente, dividida, administrativamente, entre as freguesias de A-dos-Francos e 

Landal. No início, apenas existia uma eremida dedicada a Santa Susana, culto 

fomentado e protegido pela Ordem do Hospital, que veio a ter como sede de comenda o 

Landal. Esta freguesia pertencia a Óbidos até 1895, ficando incluída no concelho de 

Caldas da Rainha, após esta data.  

O Patriarcado de Lisboa subdivide-se em quinze vigariarias. Óbidos inclui Espírito 

Santo do Landal e São Silvestre de A-dos-Francos. O orago do Landal é o Espírito 

Santo e em de A-dos-Francos é São Silvestre (o Papa).
126

 

Santa Susana tem a Sul a Serra de Todo o Mundo, onde existem as ruínas da ermida, 

que foi cabeça de comenda dos Cavaleiros de São João Batista. Esta serra integra-se na 

Serra dos Candeeiros e é constituída pelas freguesias do Landal, A-dos-Francos, Painho, 

Figueiros e Alguber.
127
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 Cf. (PENTEADO, 1999). 

126
 O Papa, de acordo com (LEAL, 1990:227-III). Sobre São Silvestre (o Papa), Cf. Vol. II, Anexo 

Documental, Doc.2, p.6. 

127
 Leocádia Pato defende que os Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém, se encontravam na 

freguesia de São Silvestre, desde o século XII, junto ao curato do Landal, por terem auxiliado D. Afonso I 

a tomar Lisboa. Refere que a freguesia de São Silvestre era muito extensa, tendo a parte poente sido 

doada aos cruzados francos, pelo mesmo motivo, daí o nome de A-dos-Francos. Cf. (PATO, 2011). 

Existem informações sobre uma possível doação desta terra, como comenda aos cruzados francos por D. 

Afonso I, (Cf. Projecto Lei N.º 703/X/4.ª Elevação da Povoação de A dos Francos a Vila, de 26 de março 

de 2009) e um documento relativo a confrontações territoriais, com terrenos da Ordem do Hospital, 
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Como prova de que a Ordem de São João de Jerusalém se encontrava na zona do 

Landal, no século XII, seguimos um documento de 1177.
128

 Em vários registos é 

referido que o Landal era vigariaria de Malta, da apresentação do Bailio de Leça. 

Existem referências de Paula Pinto e Costa da comenda do Landal, desde o século 

XV.
129

  

Que o Landal foi sede de comenda, podemos disso testemunhar.
130

 No século XVIII, a 

Igreja Paroquial do Espírito Santo do Landal insere-se nas igrejas do Padroado da 

Ordem de Malta.
131

 Uma possível origem do nome Landal pode ser consultada em 

anexo.
132

 A fachada da Igreja Paroquial do Espírito Santo do Landal e o brasão desta 

freguesia exibem a cruz de Malta.
133

 

De acordo com a Cópia da memória, extraída do livro Irmandade do Santíssimo 

Sacramento,
134

 a paróquia do Landal foi, primitivamente, filial da de São Silvestre de 

                                                                                                                                                                          
datado de 1177 (Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc.3, p.7). A-dos-Francos, inicialmente, era apelidada 

de A-do-Franco e em 1527 a capela dedicada a São Silvestre era dependente da Igreja de São João 

Baptista de Mocharro (Óbidos), com pároco residente, Cf. (SILVA, 2008). 

128
 Cf. (PATO 2011:34). Por não conseguirmos encontrar este documento, contactámos os responsáveis 

pelo Ecomuseu das Salinas de Rio Maior, que possuem uma cópia traduzida do original, ao que o 

arqueólogo Carlos Pereira anuiu, facultando uma cópia do mesmo. Cf. Vol. II, Anexo Documental , 

doc.3, p.7. 

129 “ (...) Fr. Paio Correia foi o segundo bailio de Negroponte e comendador de Freixial, do mosteiro de 

Leça e do Landal. (...) Em 5 de Julho de 1520, presidiu ao capítulo provincial que se realizou no mosteiro 

de Leça, na qualidade de fidalgo régio, lugar-tenente do Prior do Crato e comendador de Freixiel. (...) 

Segundo Anastácio Figueiredo, Paio Correia deslocou-se a Rodes para participar no seu plano de defesa. 

(...) Fr. Francisco Jusarte foi comendador de Távora e Aboim. (...) a sua acção fez-se sentir sobretudo na 

área da administração patrimonial, que sem dúvida, passava pelo regime de exploração indireta e se 

consubstanciava em contratos sobre propriedades da Ordem, outorgados entre os anos 1514 e 1520. (...) 

em Agosto de 1526, mais uma vez teve assento na reunião capitular do Priorado de Portugal, que se 

realizou em Torres Novas, na qualidade de comendador de Torres Vedras e Landal.” In, (FONSECA, 

2000:272 e 273). Nota: o sublinhado é da nossa autoria. 

130
 Mapa, da obra FONSECA (2000), Cf. Fig. 34, Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 34, p.156. 

131
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 35, p.157. 

132
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 8, p.13. 

133
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 36, p.157. 

134
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 4, p.8. 
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A-dos-Francos, que, por ação de um comendador residente,
135

 separou-se, formando a 

paróquia do Landal, com vigário da Ordem de Malta,
136

 para além de casas de 

residência e “paçal”.
137

 A seguir, o texto faz alusão, no nosso entender, à povoação de 

Santa Susana, na qual o monarca terá instituído uma irmandade,
138

 apresentando, no 

entanto, a condição de só acederem a esta irmandade pessoas ligadas à Casa Real. 

Maria Leocádia Pato cita um documento de inventariação da Paróquia do Espírito Santo 

do Landal, de 1743,
139

 que se iniciou na Igreja do Espírito Santo do Landal, seguindo-se 

a inventariação das respetivas ermidas e sua fábrica. Quanto à Ermida de Santa Susana, 

parecia tratar-se, à época, de uma ermida rica, muito concorrida pelos peregrinos, bem 

recheada, cuidada, com nova alusão a uma irmandade, em que só dela fariam parte as 

pessoas relacionadas com a Casa Real.   

Noutro documento, citado pela autora, são elogiados os moradores da freguesia, pela 

forma como têm cuidado da Capela de Santa Susana. 

Pelo documento de Frei João de Abreu e Oliveira, de 1759, digitalizado pelo A.N.TT.
140

 

ficámos a saber que a freguesia do Landal pertencia à comarca de Alenquer e que era, 

ao tempo, termo da vila de Óbidos. A freguesia foi couto por pertencer à Ordem de 

Malta e encontrava-se à época toda demarcada, dispondo de três ermidas, uma das quais 

Santa Susana, sendo esta de fora do lugar, embora pertencente, administrativamente, à 

Ordem de Malta. Nesta ermida, realizava-se uma romagem nos dias 10 e 11 de agosto 

                                                           
135

 Pensamos que o autor se esteja a referir ao Landal. 

136
 Para ser da Ordem de Malta, teria de ser já depois de 1530, pois esta foi a data em que Carlos V 

ofereceu a ilha de Malta à Ordem de São João de Jerusalém. In, Paula Pinto Costa, em FONSECA (2000). 

Informa-nos, no entanto, que, antes disso, já estava colocado um comendador no Landal. Pelo que 

supomos, o autor designou a Ordem de uma forma geral, sem se preocupar com o rigor da nomenclatura. 

137
 Terreno envolvente. 

138
 D. Sancho I (1154 – 1212) permaneceu uns tempos em Óbidos: em 1186, encontrava-se neste local, 

quando fez edificar a igreja de São Tiago, no interior do castelo; atribuiu carta de foral a Óbidos, em 

1195. D. Sancho II residiu, temporariamente, em Óbidos (cerca de 1224). 

139
 Cf. (PATO, 2011:119 e 120). 

Documento existente no A.N.TT., transcrito por Maria Leocádia Pato, que, infelizmente, não 

conseguimos localizar, dada a referência transmitida pela autora se encontrar incompleta. Cf. Vol. II, 

Anexo Documental, doc. 5, p.9. 

140
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 6, p.10.  
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(dias de São Lourenço e Santa Susana, respetivamente).
141

 Ficámos com a impressão da 

importância que teria naquele tempo a feira realizada nesses dois dias, com duração de 

um dia e meio, pois ela é referida no documento como tendo sido feira franca. 

O Mosteiro de Alcobaça possuía propriedades nas povoações de A-dos-Francos e 

Landal, sendo de notar que a influência do Mosteiro se fazia sentir muito para além dos 

seus Coutos. 

Maria Leocádia Pato conta-nos uma lenda, muito difundida nesta localidade e arredores, 

segundo a qual a imagem da Santa teria sido transportada por um monge em fuga do 

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, aquando do ataque muçulmano, nos finais do 

século XII.
142

 O monge teria partido em direção a Óbidos, mas, não suportando mais o 

peso da imagem em pedra que transportava, escondeu-a atrás de uma árvore, pensando 

voltar àquele lugar para a colocar no local pretendido; no entanto, tal não aconteceu. Os 

bois começaram a ajoelhar-se, naquele sítio. Um agricultor, estranhando aquele facto, 

pediu à filha para espreitar atrás da árvore. Logo a rapariga encontrou a escultura, que 

veio a ser identificada pelos Cavaleiros Hospitalários como sendo Santa Susana. 

Apresentamos em anexo os caminhos hipotéticos para o monge desta lenda.
143

  

O culto de Santa Susana do Landal é envolto nesta lenda, adquirindo desta forma a 

Santa o desígnio de protetora do gado ou será, como afirmam a maioria dos autores, que 

estudaram o fenómeno, este um ritual pré-cristão, que se cristianizou? 

3.1.1- Rituais festivos em Santa Susana  

Vários são os testemunhos sobre a localidade de Santa Susana, por ocasião dos festejos 

em honra da sua padroeira. Santa Susana do Landal, no período anterior a 1895, é 

documentada por Leite de Vasconcellos, que relata que os habitantes não pagavam 

côngrua,
144

 uma vez que as esmolas respeitantes à bênção do gado eram suficientes para 

a subsistência do pároco. O autor afirma ter presenciado no interior da capela um ritual 

algo inusitado, em relação aos dias de hoje. Encontrava-se dentro do templo uma vaca 

                                                           
141

 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 15, p.31.  

142
 Com efeito, existem registos desses ataques nos anos de 1190 e 1191, entre Silves e Alcobaça. 

143
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 7, p.12 e Fig. 40, p.160. 

144
 A côngrua consistia numa comparticipação dos paroquianos, para que o pároco subsistisse. 
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com duas velas acesas, presas aos chifres e cereais no lombo, ao lado da sua dona, que 

orava. Terminada a oração, esta concluiu o ritual.
145

  

Na década de 1920, existia ao lado da capela um edifício onde eram entregues os cereais 

e outras esmolas.
146

 São relatados os aspetos arquitetónicos do templo, antes das obras 

de 1925: a igreja “ (...) com sua torre, cujos zimbório, lanternim, e quatro coruchéus, 

eram de arquitectura da Idade Média.”
147

 Para além da ermida, poucas eram as casas 

que aí existiam, na década supracitada.
 148

 

A feira de Santa Susana decorria de 8 a 10 de agosto. Os bois davam três voltas à capela 

e entravam na igreja, pela mão dos seus proprietários, até ao altar, com um saco de 

cereais no lombo e de seguida “ (...) dão as fitas a beijar à imagem e depois colocam-nas 

na testa do animal.”
149

 Eduíno Borges Garcia menciona também o hábito das pessoas 

tocarem com os registos e as fitas nas mãos da Santa. Quem chega de fora, dá três voltas 

à igreja, seja a pé ou não. Havia missa cantada, na Capela de Santa Susana, pelas 10 

horas, do dia 10, em honra do Círio do Bárrio. Esta missa era da responsabilidade dos 

dois sacerdotes, neste caso o padre da Cela e o de Santa Susana.
150

 

Nos dias de feira, obtinham-se os fundos necessários para a realização da procissão, que 

tinha lugar em Santa Susana, no dia 11 de agosto, a qual era participada por pessoas da 

zona e algumas de fora, segundo o Senhor Isidro Santos.
151

 Inicialmente, a procissão 

limitava-se ao adro do Santuário, no entanto, após as obras de 1977, alongou-se o 

percurso até junto da escola primária, como forma de agradecimento à população que 

auxiliara nas despesas de recuperação da capela.  

As imagens que integram, atualmente, a procissão são, essencialmente, as mesmas de 

antigamente, seguidas pela banda e pessoas a acompanhar. Na procissão, de acordo com 

                                                           
 
145

 “ (...) Acabando a reza, entregou o trigo e recebeu do reverendo um bocado de nastro que ele benzeu, 

pondo-o no apagador e tocando-o na Santa. A festa é a 11 de Agosto.” In, (VASCONCELLOS, 

1980:489). O apagador poderá ser um objeto que existia nos templos para apagar as velas. 

146
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 37, p.158. 

147
 In, (PATO, 2011:201). 

148
 Cf. (GARCIA, 1970). 

149
 In, (VASCONCELLOS, 1982: 415). Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 12, p.24. 

150
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 13, p.29. 

151
 Morador, há cerca de 50 anos, no lugar de Santa Susana. 
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o Senhor Padre Abel Ferreira, vão quatro estandartes das imagens, com o andor de 

Santa Susana e de Nossa Senhora de Fátima.
152

 

A organização da festa chegou a ser constituída por um juiz ou uma juíza, embora, hoje 

em dia, seja atribuída a uma comissão nomeada. A festa religiosa tem ficado a cargo das 

pessoas que tomam conta da igreja, que, por sua vez, convidam mais elementos para 

ajudar na decoração dos andores. No Landal, na década de 1960, a festa começava a 

preparar-se com dois meses de antecedência. Em 1994, os festejos duravam um dia e os 

romeiros davam a habitual volta à capela, nos carros ou em tratores, o que parecia 

descaracterizar o ritual.
153

 Em 2011, a festa decorreu entre 6 e 11 de agosto. O dia 9 foi 

dedicado a uma feira quase inexistente.  

3.1.2- Feira de Santa Susana
154

 

Feira, círio, romaria, cortejo, festa apontam todas estas práticas para um tempo fora do 

tempo, um tempo de ritual, diferente do tempo laboral. Quanto ao culto de Santa Susana 

do Landal, na generalidade, os autores que se debruçaram sobre o assunto aludem à 

presença de um culto pré-existente cristianizado: a bênção dos animais. A feira surgia 

por ocasião da festa religiosa e confundia-se com esta. As pessoas vinham à festa, 

participavam nos rituais estipulados, perdidos na bruma da memória, e simultaneamente 

comercializavam animais. 

O primeiro dia era dedicado às madeiras.
155

 No segundo dia, assistia-se à chegada do 

Círio do Bárrio, celebrado com cantigas e coros dos ranchos. No terceiro dia, havia 

missa em honra da Santa e assistia-se à partida do Círio, não faltando os foguetes. O 

quarto dia era vivido pelas pessoas do lugar com missa e atuação da Banda do Landal.  

No artigo “Uma Freguesia Confessa-se LANDAL”,
156

 é-nos relatado o ritual e a feira. 

Nos bois eram colocadas campainhas e peaças.
157

 Os donos entravam com os animais 
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 Verificámos pela constituição dos andores na procissão, um culto, no feminino. 

153
 O Senhor Padre José Luís à frente desta paróquia, de 1989 a 1992, informou que as festas se 

realizavam no primeiro fim de semana de agosto, incluindo a segunda-feira. 

154
 Reprodução de um cartaz da feira, no ano de 1966. Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 42, p.161. 

155
 Cf. GARCIA (1985:1). 

156
 In, Fundo Local da Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha, dossier Freguesias -2, desconhece-se o 

jornal e autor do referido artigo. 
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na igreja, a seguir na sacristia, onde despejavam cereais numa tulha aí existente e 

adquiriam ex-votos,
158

 bem como fitas coloridas de algodão. Estas fitas eram vendidas 

em molhos de cinco. O sacristão atava a fita ao animal e o dono colocava 

posteriormente o ex-voto no altar. Afirma o autor que, até próximo dos Anos 40 do 

século XX, muitos negócios ou pagamentos no concelho se realizavam ao dia 10, 

madrugando as pessoas, por ser esta a data do Círio e por a missa se celebrar pelas 10 

horas. Existiam raparigas a vender bezerros e carneiros, de forma a obterem dinheiro 

para o enxoval. Menciona o jogo da batota e da “bugalhinha”. O jogo, segundo 

apurámos, consistia num copo com um dado dentro, o qual era agitado e o número que 

saísse, visível em cima, seria o número premiado, de acordo com a aposta realizada. 

Neste jogo, muitos dos homens gastavam o seu dinheiro, o que provocava desacatos 

frequentes, sendo por isso necessária a presença da Guarda Nacional Republicana. No 

piso superior da sacristia, chegou a funcionar a “Casa da Guarda”, devido aos 

confrontos que tinham lugar, por altura das festas de Santa Susana.
159

 

A feira de Santa Susana decorria de 8 a 10 de agosto. Os bois davam três voltas à 

capela, entravam na igreja acompanhados pelos donos até ao altar, com um saco de 

cereais, em cima do dorso. Borges Garcia informa que a feira decorria de 7 a 10 de 

agosto. O dia 7 era dedicado às madeiras e o dia 9 dedicado à transação de gado. 

Observa que os carros de bois vinham cheios de roupas e cebolas.
160

 Para além do gado, 

                                                                                                                                                                          
157

 Um tipo de franja. 

158
 Neste caso de cera com a forma do animal. Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º5, p.47. 

159
 “ (...) A acta de 15 de Julho de 1912, faz-se eco das graves desordens havidas na última feira de Santa 

Susana e das providências a tomar”, in, (PATO, 2011:170). 

160
 “ (...) A festa é a 11 de Agosto, tem feira de gado, panos, chitas, tanoeiros, arcas, tonéis, tabuados, 

melancias, carnes, vinho, quinquilharias, cebolas, gamelas (de 9 a 11). Vêm carros armados, com as 

raparigas melhores na frente e as velhas e feias mais atrás. Quando chegam, dão os carros três voltas à 

roda da igreja.” In, (VASCOCELLOS, 1980:489). 

 “ (...) fica a imagem rodeada de ex-votos em cera representando vacas, porcos e ovelhas. Também havia 

feira de gado que hoje, se ficou por uma pequena feira agrícola (alfaias, etc.) e de quinquilharias. Os 

grupos de homens continuam a falar sobretudo de agricultura.”In, (SANTO, 2004:308 e 309). 

 “ (...) Segundo nos contam, a Feira de Santa Susana, no Landal, «é uma das feiras de gado mais antigas 

de Portugal». (...) Vinha gado, até da Beira Alta. Como o gado vinha a pé, em muitos casos tinha de 

iniciar a viagem alguns dias antes da festa. (...) As cebolas (...) Em quantidade impressionante, formam 

autênticas muralhas, à beira da estrada. Os feirantes espetam varas no chão, formando duas filas, com uns 
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via-se todo o género de peças em madeira. De seguida, refere a cestaria para uso 

rural,
161

 a quinquilharia / fancaria e, por fim, o calçado, com menor expressão. 

Por ordem de importância na obra de Alberto Pimentel,
162

 surge a feira do Landal, logo 

a seguir à romaria da Nazaré: “ (...) Para os camponeses há no ano, algumas épocas bem 

assinaladas; tais são: o S. João (apresta-se tudo para a colheita dos cereais de pragana), a 

Santa Suzana (efectua-se a grande feira do Landal),”.
163

  

Esta seria uma das mais antigas feiras do país, segundo alguns investigadores da história 

local. Observando um cartaz a divulgar a feira de Santa Susana, no ano de 1966, 

percebemos que nesta feira também estavam representados os ourives.
164

 Segundo o 

Senhor Avelino Carvalho
165

 havia muito comércio, barracas com bebidas, melões, 

melancias, quinquilharias, aguilhões, tanoaria, fitas e cestos. Maria Leocádia Pato traça-

nos uma descrição muito pormenorizada da feira indissociável dos rituais de proteção 

do gado em Santa Susana do Landal, no ano de 1935.
166

  

O Senhor Isidro
167

 complementa estas informações. Inicialmente, a própria capela tinha 

uma organização, que fornecia a madeira para a armação das barracas da feira. Os 

feirantes chegavam, contribuíam com uma quantia para pagar este serviço e, apenas, se 

preocupavam com os toldos. Seguidamente, passaram a vir de carrinha e com ela 

resolviam todos os problemas. A feira decorria então do dia 8 ao dia 10 de agosto. Rua 

abaixo fazia-se o comércio de madeiras com tinas, seiras, barris e canecos. Noutra zona, 

vendia-se loiça. Perto da sacristia localizava-se a quinquilharia. Em frente à sacristia, 

obtinham-se retratos fotográficos. Não faltavam os carroceis. A feira dos animais tinha 

                                                                                                                                                                          
dois palmos de distância entre as filas paralelas; enchem depois esse espaço com cebolas, atando fibras 

vegetais para compor a parede que fica alinhada como se a fio-de-prumo.”, In, (GARCIA, 1970:17 e 18). 

161
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 43, p.162. 

162
 Cf. (PIMENTEL, 1908:386). 

163
 In, (RIBEIRO, 1928:43). 

164
 In, (GARCIA, 1970). 

165
 Artesão, que participou no Círio do Bárrio, desde criança. Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevista Sr. 

Avelino Carvalho. 

166
 Cf. (PATO, 2011:200 a 218). Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc.13, p.25.  

167
 Morador há mais de cinquenta anos em Santa Susana. Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevistas, 

Entrevista Sr. Isidro. 
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lugar na Fonte da Senhora.
168

 Nos dias de feira, eram angariados os fundos para a 

procissão, que decorria no dia 11 de agosto. 

Os peregrinos, durante os dias de festa, ofereciam as esmolas, pagavam as promessas e 

compravam os ex-votos para colocar no altar de Santa Susana. Estes ex-votos, como não 

tinham pavio para serem consumidos, voltavam a ser recuperados pela capela e eram 

vendidos de novo.  

No tempo em que o Senhor Padre José Luís
169

 esteve em funções, na paróquia Landal, 

de 1989 a 1992, era, ainda uma feira muito completa e grande, com venda de animais 

(gado grosso e caprino), alfaias agrícolas, entre outras coisas. Há uns anos atrás, o 

Estado proibiu a venda de animais na feira, o que contribui para o declínio desta e seu 

quase desaparecimento atual. O Senhor Isidro confirmou este facto, atribuindo a causa 

desta legislação, a uma epidemia nos animais. Em agosto de 2011, esta feira contou, 

com apenas, três ou quatro barracas, a cargo de feirantes ambulantes. 

3.2- O Círio do Bárrio 

Moisés Espírito Santo explica que círios são, precisamente, um grupo representativo de 

uma povoação, que se desloca até determinado local, para cumprimento de um 

compromisso, transportando os peregrinos a bandeira relativa à imagem cultuada. 

Afirma que, fora da Península Ibérica, só tem conhecimento destes costumes no antigo 

Médio Oriente, com irmandades denominadas círios ou sírios. Daí colocar a hipótese de 

“sírios” da Síria, país. Menciona a figura do juiz, que é eleita anualmente e assim 

assegura a continuação deste ritual (o círio ou a romaria). Descreve fenícios, como 

povos que colonizaram o Norte de África e a Península Ibérica. Fenícios foram os 

habitantes de Canaã “ (...) que era a costa dos actuais Líbano, Palestina e Síria.”
170

 Não 

                                                           
168

 Na localidade de Santa Susana, onde hoje é o parque de merendas e já foi lavadouro. 

169
 Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevistas, Entrevista ao Sr. Padre José Luís. 

170
 “ (...) saíam a receber festivamente o cortejo forasteiro que recitava «loas» ou poemas dirigidos ao brio 

dos naturais, e estes encomendavam-lhe orações e confiavam-lhe donativos destinados à Senhora (uma 

forma de peregrinação por procuração para quem não podia deslocar-se ao santuário). (...) Os círios são 

costumes característicos do litoral estremenho (de Coimbra a Tomar até Setúbal) e são sempre em honra 

de Nossa Senhora, com excepção (salvo erro) do Santuário do Carvalhal (Bombarral) e desta Santa 

Suzana.” In, (SANTO, 2004: 48; 308-309). Nota: O sublinhado é da nossa autoria. 
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deixa de ser curioso que, a propósito desta ideia, observámos a existência, na povoação 

de Santa Susana do Landal, da Rua dos Círios, também assinalada como Rua dos 

Sírios.
171

 Defende que as festas mais antigas teriam como substrato o culto à Deusa 

Mãe, introduzida na Península Ibérica pelos fenícios, caso da “Senhora del Rocio”.
172

  

Manuel Gandra cita Pedro Penteado, segundo o qual, círio é a vela acesa no local de 

culto, por um peregrino. Gandra informa-nos, ainda, que a maior parte dos círios, se 

encontra entre Nazaré, o Cabo Espichel e o rio Tejo, enquanto Luís Marques
173

 afirma 

tratar-se de uma concentração, essencialmente, a litoral, entre Setúbal e Coimbra.
174

 

Manuel Gandra defende que estes círios tiveram a sua origem numa deusa marítima 

feminina, discorrendo sobre o afastamento das placas tectónicas e uma possível 

localização de Atlântida. Já Luís Marques destaca que os círios não são uma construção 

católica, mas que possuem uma raiz antiga e gregária, enfatizando a sua função de 

sociabilidade, destacando a alegria, os excessos e o carácter lúdico com que são vividos. 

Face aos autores citados, podemos concluir que a génese conducente à formação de 

círios / romarias existia já antes do Cristianismo, desde tempos difíceis de definir. Por 

outro lado, a sua maior concentração será, ao que tudo indica, de Setúbal a Coimbra, 

junto ao litoral, em Portugal. O destaque dado por Moisés Espírito Santo ao “Círio de 

                                                                                                                                                                          
A propósito do Santuário do Senhor Jesus do Carvalhal, salienta-se que é este o local aonde se desloca a 

povoação do Maxial, da qual tivemos oportunidade de falar anteriormente, devido ao culto que presta a 

Santa Susana, enquanto protetora dos animais. No Santuário do Carvalhal, existe uma imagem de Santo 

Antão, protetor dos animais, os ex-votos em cera zoomórficos, que se podem adquirir numa das 

dependências da igreja e colocar junto do Santo. Os Círios em honra do Senhor Jesus transportavam ou 

transportam, ainda, um círio a arder, desde a povoação até ao Santuário, sendo usual os peregrinos darem 

três voltas em redor do templo. 
171

 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 44, p.162. 

172
 “ (...) procissão = coesão colectiva”, in (SANTO, 2004:37). 

173
 Cf. (MARQUES, 2008). Disponível em 

<http://www.snpcultura.org/vol_cirios_santuario_atalaia.html>. Último acesso em 8 de maio de 2013. 

174
 Mafra: “ (...) um dos seus mais notáveis epicentros. Vizinha e herdeira do povoado pré e proto-

histórico de Lexim, cabe-lhe a incumbência de respeitar diversas «promessas colectivas», assumidas num 

passado longínquo, com as titulares de diferentes santuários (Cabo, Nazaré, etc.), as quais obrigaram a 

grandes deslocações e permutas cíclicas com «santuários intercalares» de comunidades irmanadas, a que 

nenhum clã ou família se podia eximir, sob pena de comprometer a vitalidade, harmonia e coesão da gens 

correspondente.” In, (GANDRA, 2004:18). 
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Nossa Senhora del Rocio”, localidade situada próximo do litoral, no Sul de Espanha, 

bem como a teoria apresentada por Manuel Gandra, permitem-nos admitir a 

possibilidade da implantação de um ritual, por um povo exterior à Península Ibérica, 

chegado por via marítima, devendo tratar-se de um culto, predominantemente, no 

feminino. 

Moisés Espírito Santo transmite-nos a ideia de terem existido círios a Santa Susana do 

Landal, pelo que o Bárrio não teria sido a única povoação a ir em Círio até ao local.
175

 A 

própria toponímia “Rua dos Círios” induz a possibilidade de terem existido outros 

círios, que ou não ficaram registados ou são por nós desconhecidos. Em Famalicão da 

Nazaré,
176

 os carros puxados por juntas de bois, aquando das festas de Santa Susana, 

denominavam-se círios.
177

  

Acorriam a Santa Susana do Landal pessoas da Beira-Alta e Ribatejo, segundo 

Domingos Soares Rebelo.
178

 O Senhor Isidro Santos
179

 transmite-nos uma ideia sobre a 

afluência de pessoas ao local da festa. Vinham romeiros do Cartaxo, da Lapa, das 

Alcobertas (Rio Maior), da Maiorga (Alcobaça) e de localidades mais próximas, como 

Alvorninha ou Outeiro, para além de outras zonas, que já não recorda. As pessoas 

deslocavam-se a cavalo, em carros de bois ou em carroças. Quem vinha de mais longe 

chegava na véspera e pernoitava nas encostas próximas. O Círio do Bárrio fazia a sua 

própria festa, com fogo-de-artifício, foguetes, não faltando danças, com a banda a tocar 

e acordeonistas, por todo o lado. Mais tarde, os peregrinos passaram a vir no mesmo dia 

de carro. Segundo o Senhor Isidro, os romeiros acudiam a Santa Susana, porque já os 

                                                           
175 “ (...) no dia da festa (11 de Agosto), a rústica e bela imagem de Santa Suzana (séculos XIV-XV?) 

recebe uma devoção idêntica à da Nossa Senhora aquando das grandes romarias, com a passagem diante 

da imagem, beijos e toques de objectos pessoais para ficarem «bentos». Este benefício da sacralização 

pelo toque da imagem só é proporcionado pelas prodigiosas divindades. Aqui, Santa Suzana é uma 

variante de Nossa Senhora, a Magna Mater promotora da Natureza animal, um arquétipo da Deusa-Mãe. 

(...) Foram célebres os Círios de Santa Suzana do Landal (...) Quanto aos Círios de Santa Suzana, a 

povoação de Bárrio (Alcobaça) manteve o seu até uns trinta anos,”. In, (SANTO, 2004:308 e 309). 
176

 Concelho Nazaré. Atualmente as festas não estão ativas. 

177
 Não nos podemos esquecer que por esta localidade passava o Círio da Prata Grande. 

178
 Cf. (REBELO, 2002). 

179
 Morador em Santa Susana há mais de 50 anos, conforme já referimos anteriormente. 
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seus pais e seus avós aqui se deslocavam. Esta realidade, no entanto, está atualmente em 

franco declínio.  

O Círio a Santa Susana do Landal partia do Bárrio, povoação que integrava a atual 

freguesia da Cela, que, por sua vez, era uma das vilas dos Coutos de Alcobaça. No 

Bárrio encontram-se vestígios da Villa Romana de Parreitas. Com base nos seus 

achados arqueológicos, foi fundado o “Museu Monográfico do Bárrio”, nas instalações 

da Junta de Freguesia. A atual freguesia do Bárrio tem como orago São Gregório, 

celebrado no domingo de Pascoela. Mantém-se ainda hoje em atividade a Irmandade de 

São Gregório, que zela pela manutenção da igreja. Hoje em dia, existem duas procissões 

no Bárrio, nas quais sai a imagem de Santa Susana, uma de São Gregório e outra de 

Nossa Senhora da Missão, em agosto. Quando o Círio deixou de se efetuar, em meados 

da década de 1960, durante os quatro ou cinco anos seguintes, realizou-se festa em 

honra de Santa Susana, no Bárrio, que durava um dia e consistia, apenas, numa missa, 

seguida de bênção dos animais, junto à igreja. Atualmente, não tem lugar a festa de 

Santa Susana. No interior da Igreja Matriz do Bárrio, encontra-se uma imagem da Santa, 

não faltando uma imagem de São João Batista.
180

  

Eduíno Borges Garcia considera que o Círio do Bárrio teve na sua génese o Círio da 

Prata Grande, dado que o Bárrio, embora seja freguesia, pertencente ao concelho de 

Alcobaça, está muito próximo, geograficamente, da Nazaré, encontrando-se por isso, 

sobre a sua influência. Nazaré, onde a terra acaba e o mar começa. Não podemos deixar 

de pensar no Cabo Espichel e na ambiência destes cultos, em geral, no feminino.  

Na região dos antigos Coutos de Alcobaça, a génese do Círio do Bárrio é explicada da 

seguinte forma: aquando de uma epidemia no gado grosso, terá sido feita uma promessa 

pelos populares: caso o gado restante se salvasse, iriam em círio a Santa Susana do 

Landal.
181

 Maria Zulmira Marques discorre sobre a organização do Círio, que começava 

três a quatro meses antes, com a recolha de fundos em cereais ou dinheiro. Esta 

organização cabia aos três festeiros, um de entre eles era o juiz. Refere que as carroças 

do Círio eram enfeitadas com colchas, flores e que atrás dos carros seguiam os festeiros, 

a pé. Informa que partiam do Bárrio no dia 8 e chegavam no dia 9 a Santa Susana, onde 
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 Não nos tendo sido possível determinar a data de execução das imagens. 

181
 Cf. (MARQUES, 2002). 
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eram recebidos com aplauso, pela população, entre foguetes e morteiros. Menciona que 

de noite havia fogo-de-artifício e, no dia seguinte, assistiam à missa na ermida, antes de 

partirem de regresso. Outra fonte informa que a missa era celebrada pelo padre da Cela, 

facto possível. A Cela localiza-se próximo do Bárrio e é usual o padre que acompanha o 

círio ou romaria celebrar missa no lugar de chegada.
182

A autora considera o período de 

julho a novembro, altura das colheitas e partilha (abundância e força). Realmente, uma 

festa de bênção do gado é uma forma de garantir a abundância, pelo que se enquadra 

bem neste ciclo festivo. Isabel Maria Oliveira fornece-nos uma síntese sobre o arquétipo 

materno, a fertilidade e a celebração de Nossa Senhora da Ascensão no mês de agosto, 

na obra coordenada por Maria Helena Santos.
183

 

As romagens, com o nome de círios, são mencionadas por Manuel Vieira Natividade, 

que destaca o da Senhora da Nazaré, seguido pelo de Santa Susana. Maria Leocádia 

Pato evidencia a tafularia.
184

 Os toldos eram forrados de vermelho interiormente, com 

entrançados e cobertas com chita de Alcobaça.  

Optámos por destacar aqui o circuito do Círio do Bárrio, relatado pelo Senhor Avelino 

Carvalho.
185

 A viagem iniciava-se no dia 8 de agosto. Em cada povoação do circuito 

tinha lugar o mesmo ritual. O Círio parava, organizava-se, a música tocava
186

 e 
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 O padre José Luís referiu, que é hábito, o padre que acompanha a procissão dizer missa, no lugar de 

chegada. Na impossibilidade, no entanto, do padre acompanhar o círio, este dirige uma palavra de envio 

(oração para o círio, que vai partir) e o padre do lugar de chegada faz o acolhimento da romaria. 

183
 “ (...) Vimos que o culto a Maria aparece nos primórdios do Cristianismo tendo sido sempre 

acarinhado pela Igreja e constituindo um dos pomos de discórdia entre católicos e protestantes. Todavia 

pode-se ver na devoção a Maria uma transposição de cultos primitivos à Grande Deusa. Com efeito o 

culto popular à Senhora radica em lendas onde está subjacente a ideia de nascimento, de fertilidade, 

apontando sempre para arquétipos maternos.  

Maria ou a Senhora, como é designada nos meios populares, surge frequentemente associada a fenómenos 

agrários e materiais estando inerente em ambos as situações a noção de fertilidade / fecundidade. (...) A 

igreja católica associando-se a essas cerimónias campestres celebra nessa altura a subida de Maria do Céu 

(festa de Nossa Senhora de Assunção – Agosto.” In, (SANTOS, 1992:470 e 471). 

184
 Cf. (PATO, 2011:211 a 213). 

185
 Artesão que acompanhou o Círio, desde criança. Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevista Sr. Avelino 

Carvalho e obra do artesão: Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º12, p.59. 

186
 A Banda Filarmónica da Cela Nova ou de Valado dos Frades acompanhava o Círio. 
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deitavam-se foguetes. As pessoas colavam-se à estrada para verem passar o Círio.
187

 

Isto acontecia na Vestiaria, em Alcobaça, em Évora de Alcobaça, em Turquel e na 

Benedita, onde pernoitavam no antigo olival, atual terreno da igreja.
188

 No dia 9 

levantavam-se cedo, seguindo por Santana, Casal do Rei, Venda da Costa, Arco da 

Memória, estacionando na Mata.
189

 Aí davam comida aos animais, faziam um café e 

divertiam-se. 

Entravam em Santa Susana, onde muitas pessoas os aguardavam e repetiam o ritual que 

faziam à chegada de cada povoação. Seguiam até à capela e davam três voltas em seu 

redor, ritual que seria repetido no dia da partida, cumprindo todas as promessas, antes 

desse dia. Dirigiam-se posteriormente a um eucaliptal, onde pernoitavam. Aí chegados, 

atavam os animais a estacas e colocavam-lhe à frente uma tábua, a servir de 

manjedoura. Tiravam os carros dos animais e colocavam-nos em fila, com o cabeçalho 

no chão, a fazer abrigo. No chão era disposto um pasto que levavam para os animais, 

chamado “verdeiro”, tendo por cima um pano da azeitona, onde dormiam, com 

cobertores. Traziam uma muda de roupa para vestirem no dia de regresso. As raparigas 

dormiam dentro dos carros, para estarem mais resguardadas, enquanto os adultos e 

crianças dormiam ao lado dos carros. Durante a noite tinham lugar várias animações. 

Faziam uma brincadeira, que consistia em atar uma corda a um chavelho de um animal 

e à perna do dono, quando este estava a dormir, para que, quando o animal agitasse a 

cabeça, o homem levantasse a perna. Cantavam à desgarrada. Havia muita animação 

com pífaros, concertinas e assobios, pela noite fora. No Círio transportavam uma bilha, 

com uma quarta de água. Levavam uma enxada, com a qual faziam um buraco na terra e 

preenchiam-no com lenha, por cima eram colocados arcos de vasilha,
190

 para a panela 

assentar e faziam a comida. Transportavam galinhas, que matavam no caminho, para 

alimentar a família nos dias de viagem. 
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 Mapa circuito do Círio do Bárrio, Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 45, p.163. 

188
 Existem, no entanto, testemunhos em como o Círio teria pernoitado, pelo menos algumas vezes, em 

Turquel. Segundo José Diogo Ribeiro o Círio passava na ida para Santa Susana a 8 de agosto, em 

Turquel. 

189
 Onde hoje existe atualmente uma central elétrica, próximo do nó de autoestrada (A8), Vidais / A-dos-

Francos. 

190
 Os quais, também, faziam parte da bagagem. 
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Avelino Carvalho relata-nos o costume de Pagar a Patenta. O casal, que se deslocava 

pela primeira vez no Círio, com filhos ou sem eles, era colocado numa carroça, puxada 

por homens. As mulheres colocavam panos da loiça no aguilhão, a fingir que eram 

bandeiras. Entravam numa taberna e o casal pagava vinho a todas as pessoas do Círio 

que quisessem beber.
 191

 

No dia 10, havia missa em Santa Susana, celebrada em conjunto pelo prior deste lugar e 

pelo prior do Bárrio. Nessa altura, nem sempre o sacerdote acompanhava o Círio.
192

 

Não se recorda de serem utilizadas loas e o Senhor Aníbal Coelho
193

 oferece igual 

testemunho. Apenas se cantava o “Hino a Santa Susana”, segundo o Senhor Avelino.
194

 

No regresso pernoitavam na Benedita. Os patrões deixavam, então, os servos acabar o 

trabalho mais cedo, indo todo o povo para junto da estrada, com o intuito de ver o 

regresso do Círio. O som dos foguetes indicava a que distância se encontrava o Círio e 

só no regresso o juiz içava a bandeira de Santa Susana. 

Quando chegavam ao Bárrio, os moradores ficavam contentes com a entrada do Círio e 

eles tristes, porque a festa chegava ao fim, ao contrário do momento da partida. No 

Bárrio repetiam o ritual. Paravam, organizavam-se, tocava a música e deitavam 

foguetes. Davam voltas pelas ruas, por onde era habitual passar a procissão. Em frente 

da igreja, o cavalo do juiz ajoelhava-se e fazia uma vénia, a agradecer a Nossa Senhora 

pela boa viagem proporcionada ao Círio. A ladear o juiz encontrava-se o tesoureiro e o 

secretário; não havia mordomos, nem juíza. De seguida, decorria a missa com direito a 

sermão.  

Tempos antes da realização do Círio, andava um homem natural do Bárrio com a 

bandeira da Santa a pedir para a festa, pelos lugares, até à povoação de Santa Susana do 
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 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 46, p.163. 

192
 Surgia em Santa Susana, deslocando-se por seus próprios meios. Avelino Carvalho, apenas, se recorda 

do Senhor Padre João de Sousa acompanhar o Círio, por ser natural do Bárrio. Refere que este padre 

chegou a organizar com pessoas do Bárrio cânticos e récitas, que tiveram lugar em Santa Susana, durante 

a festa. 

193
 Artesão de Turquel, Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º19, p. e Vol. III, Anexos Digitais, 

Entrevista Sr. Aníbal Coelho. 

194
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, doc. 16, p.32. 
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Landal, durante várias semanas, dado a organização do Círio ser muito dispendiosa.
195

 

As ofertas eram, essencialmente, em cereais; poucas em dinheiro. Os cereais, 

posteriormente, vendidos, revertiam a favor da festa.  

D. Tíla Ribeiro, turquelense, nascida em 1917
196

 e o Senhor Aníbal Coelho recordam-se 

de ver passar o Círio a Turquel, em direção a Santa Susana, com o seu aparato musical, 

o qual voltava a surgir em sentido contrário, no dia 11 de agosto. José Diogo Ribeiro 

descreve os carros do Círio, que eram revestidos com uns panos de tela ou esteira 

branca.
197

 O autor faz alusão ao tocador da gaita-de-foles, dizendo que era, muitas 

vezes, o tocador sozinho a animar um arraial e alerta para o facto de a utilização deste 

instrumento estar em vias de extinção. Os testemunhos orais negam que o mesmo fosse 

utilizado durante o Círio. Podemos, no entanto, observar o tocador de gaita-de-foles, no 

quadro de Adriano Sousa Lopes, “O Círio”, pelo que se depreende que as previsões de 

José Diogo Ribeiro se concretizaram, ou seja, este instrumento deixou de integrar o 

Círio. 

Eduíno Borges Garcia afirma que os três festeiros levavam capas brancas. O mesmo é 

observável no quadro, “O Círio”, de Sousa Lopes e foi confirmado pela D. Tíla. Esta 

lembra-se dos festeiros, montados no cavalo, exibirem no regresso capas brancas, com 

um cabeção azul, para além da bandeira.
198

 Borges Garcia informa-nos que o último 

Círio do Bárrio se realizou no ano de 1964. Relata que os romeiros se apeavam nas 

povoações principais do trajeto. A banda que integrava o cortejo tocava noite dentro, 

com fogo-de-artifício. Pernoitavam no pinhal e no dia seguinte, após a missa do Círio, 

davam três voltas à ermida, preparando o regresso. 

3.3- Festa religiosa e feira de Santa Susana, em Famalicão da Nazaré 
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 Imagem de Santa Susana e bandeiras do Bárrio, Cf. Vol. II, Registos Associados, Registos n.º 9, 10 e 

11, pp.53, 55 e 57. 

196
 Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Entrevistas, Entrevista D. Tíla Ribeiro. 

197
 “ (...) À volta os bois trazem as testeiras enfeitadas com fitas de lã carmesim, previamente, tocadas na 

imagem da Santa. O uso de campainhas pendentes de coleiras – luxuosas, algumas destas – esse é geral e 

constante.”, In, (RIBEIRO, 1928:88). 

198
 Lembra-se de ter visto esse tipo de capas em Turquel, que entretanto desapareceram. 
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Famalicão da Nazaré é uma freguesia do concelho da Nazaré, que fez parte do extinto 

concelho da Pederneira, de acordo com Pinho Leal.
199

 A freguesia tem como orago 

Nossa Senhora da Vitória, uma vez que os antigos habitantes eram oriundos de 

Paredes,
200

 tendo transportado consigo o culto a Nossa Senhora da Vitória, existente 

naquele lugar. Convém salientar que tanto Famalicão da Nazaré, quanto Paredes da 

Vitória, faziam parte do extenso território dos Coutos de Alcobaça. Em relação à saída 

de qualquer procissão em Famalicão da Nazaré, em meados do século XX, cantava-se 

sempre o “Cremos Deus”.
201

  

Através de Pedro Penteado,
202

 ficámos a saber que, no ano de 1961, o Círio da Prata 

Grande passava por Trucifal, Carvalhal e Ramalhal (povoações de Torres Vedras), 

prosseguindo por Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, São Martinho do Porto e 

Famalicão da Nazaré, até à Nazaré.
203

 Apesar de o Círio da Prata Grande, no seu 

circuito, integrar Famalicão da Nazaré e da freguesia ter por orago Nossa Senhora da 

Vitória, a festa que se realizava em honra de Santa Susana, há trinta anos atrás, era a 

mais marcante em Famalicão. Fomos informados da existência de um grupo de pessoas 

interessado em fazer reviver esta tradição. 

Não se sabe quando foram iniciadas as festas em honra de Santa Susana, neste lugar; 

contudo, não nos podemos esquecer do Inventário Artístico existente na Igreja 

Paroquial de Famalicão da Nazaré, que inclui uma imagem da Santa, datada do século 

XVIII. Este facto leva-nos a crer que já existiria algum fenómeno de culto nessa época, 

desconhecendo-se, muito embora, em que é que consistiria. As referências escritas só 

nos surgiram a partir de 1946, em relação à festa de Santa Susana, em Famalicão da 

Nazaré.  

                                                           
199

 Cf. (LEAL, 1990:III-136). 

200
 Praia a norte da Nazaré. 

201
 Entoado por  D. Maria Júlia e D. Madalena, conforme gravação da entrevista. Cf. Vol. II, Anexos 

Digitais, Entrevistas, Entrevista a D. Maria Júlia Januário. 

202
 Cf. (PENTEADO, 1999). 

203
 Este Círio obedecia a uma estrutura complexa. A Irmandade era composta por figuras como o juiz, o 

tesoureiro e o escrivão, tendo-se chegado a elaborar o Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da 

Nazaré. A entrada para a Irmandade obedecia a requisitos prévios de boa conduta e algum poderio 

económico. 
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De 1946 a 1962, a festa decorria no lugar de Camarção, segundo nos relata Eduíno 

Borges Garcia, que descreve a festa. A procissão com o gado dava uma volta à igreja, 

em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e a bênção ia decorrendo, à medida que 

o gado dava a volta. O padre no adro da igreja benzia o gado, quando este passava junto 

do muro.  

D. Maria Júlia Januário vive em Famalicão da Nazaré, onde nasceu em 1939. Relata 

que, quando criança, a bênção do gado era feita no adro da igreja, com a imagem de 

Santa Susana e o padre virados para o gado, atribuindo a bênção. Mais tarde, com o 

aumento do gado, transferiram a bênção dos animais para um sítio agora habitado, 

próximo do cemitério, denominado Camarção. Era o lugar onde decorria a feira e, ao 

mesmo tempo, se efetuava a reunião dos círios provenientes dos vários lugares da 

freguesia, em procissão. O recinto chegava a ficar totalmente cheio. A feira durava três 

dias. Neste espaço estacionavam os carros, com os bois. Havia carrosséis, carrinhos de 

choque, as barracas de comes e bebes. As pessoas que vinham com os carros de bois, no 

entanto, traziam o seu farnel, que comiam no local. Não faltava o fogo-de-artifício, a 

quermesse, as barracas com vendas diversas, o comércio de gado, essencialmente, gado 

grosso. Era uma festa muito famosa, de grande tradição, sendo a maior da paróquia. 

Aqueles três dias eram passados no Camarção. Os farnéis vinham em cestos encarnados, 

designados cabazes, que eram fechados em duas partes, com duas asas retangulares. 

Ainda hoje, se podem encontrar nos cesteiros. 

Cada lugar aparecia representado com uma juíza, responsável pelo seu santo padroeiro. 

Com a juíza vinha um anjinho e uma bandeira a representar a imagem do santo do lugar, 

para além de existir a juíza de Santa Susana, com o respetivo anjo. Juntavam-se, desta 

forma, as juízas, os anjinhos, as bandeiras e os andores. Os anjinhos tinham asas e em 

geral a grinalda era composta de flores. Havia a tradição de ir esperar a juíza da festa ao 

lugar a que esta pertencia, com uma banda filarmónica,
204

 acompanhada de foguetes. As 

juízas enfeitavam os cestos com as oferendas, que, em geral, exibiam bolos de 

ferradura, um frango assado, uma garrafa de Vinho do Porto e, por vezes, um pão-de-ló 

caseiro. Após a procissão, tinha lugar o leilão, sendo vulgar a oferta de chouriços, 

dádiva muito comum pelas pessoas dos lugares. Naquele tempo, não se viam cavalos 

por esta zona (só as pessoas com mais recursos económicos é que podiam almejar ter 
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 Em geral de Turquel ou da Vestiaria. 
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cavalos), pelo que o povo, incluindo a juíza, os festeiros e o moço
205

 se deslocava a pé 

ou em carros de bois. A festa religiosa confundia-se com a festa profana.
206

 Os mesmos 

organizadores, as mesmas bandas filarmónicas, a mesma música; todavia, havia baile. 

O fogueteiro ia à frente da procissão (aliás era uma constante a existência de salvas e à 

noite o fogo preso ou fogo-de-artifício), seguido da banda; atrás desta surgiam os 

festeiros com os animais enfeitados. A estrutura dos carros era formada com fueiros, em 

arco, de acordo com descrição de Eduíno Borges Garcia,
207

 que considera que as figuras 

principais da festa são uma influência dos círios da Nazaré. Concordamos com Borges 

Garcia quanto à figura do anjinho e da juíza. Realmente, a ideia de Círio, enquanto 

romaria, está muito marcada nesta zona. A quantidade de anjinhos, juízas e bandeiras 

neste culto e os próprios carros a deslocarem-se em “círios” dos lugares, até Famalicão 

da Nazaré, tem muito do espírito do lugar. Estamos numa zona de círios e isso foi, 

possivelmente, determinante para a forma como se constituiu o fenómeno, nesta 

localidade. A figura mais marcante da festa era a juíza, tal como sucedia no Círio da 

Prata Grande, na Nazaré.
208

 

Os círios eram originários dos sete lugares da freguesia, chegando a englobar povoações 

fora de Famalicão, como a Serra dos Mangues ou Venda da Costa. Ocorriam pessoas 

com oferendas de Alfeizerão, do Casal do Pardo e da Cela, segundo Eduíno Borges 

Garcia. O autor descreve a festa entre 1946 e 1962, com a chegada dos círios dos 

lugares a Famalicão, onde eram recebidos pela banda, que os acompanhava até ao lugar 

da festa, colocando-se os carros enfeitados, em círculo; de seguida, pronuncia-se sobre o 
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 Que ia buscar a juíza e trazia a bandeira. 

206
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 49, p.165. 

207  “ (...) «Pontas»: extremidades pontiagudas de chifres de vaca, perfuradas lateralmente; nessas 

perfurações eram aplicadas rosetas e fitas de cor. Algumas «pontas» assim preparadas eram enfiadas nos 

chifres dos bois e vacas, outras quase sempre penduradas na testa dos animais. (...) – Rosas no cabeção ao 

meio da testa – Selote (selim) coberto com pele de carneiro. O cavaleiro trazia estribos e esporas. – Estes 

muares traziam, geralmente, no pescoço rosas e, às vezes um festão de verdura.”In, (GARCIA, 1970: 9 e 

10). Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 47, p.164. 

208
 Da importância da juíza no Círio da Prata Grande nos dá testemunho Pedro Penteado. Cf. 

(PENTEADO, 1999).  
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programa da festa.
209

 Decorria a missa da manhã, ou seja, a missa dos círios. Os 

festeiros elegiam os seus sucessores para o ano seguinte, sendo estes anunciados na 

missa solene da tarde.
210

 A procissão saía da igreja, contornando o recinto da festa. No 

arraial tinha lugar um sermão e a seguir o clérigo benzia o gado, que se encontrava 

cercado por arame. A procissão terminava com o regresso à capela. A festa acabava 

com os carros de bois atrás da banda; davam uma volta à igreja e afastavam-se. O autor 

elucida sobre as imagens que integravam a procissão e a ordem das mesmas.
211

 Informa, 

ainda, que os festeiros começavam em setembro a pedir pelos lugares, para a festa, ou 

seja, quase com um ano de antecedência. Refere uma Comissão de Quermesse, 

constituída por alguns jovens de ambos os sexos, que efetuava o peditório das peças 

para a quermesse. D. Júlia recorda como era grande a alegria de estar no balcão da 

quermesse, pois permitia a saída dos jovens de casa, graças aos seus preparativos, o que 

nesse tempo não era tarefa fácil. Uma comissão de festeiros, em geral, um ou dois por 

lugar, encarregava-se de realizar os peditórios. As ofertas eram muitas vezes em cereais, 

os quais, após a venda, revertiam para a concretização da festa. As fogaças leiloavam-se 

e continham, muitas vezes, para além dos bolos, animais cozinhados ou cereais. O lucro 

que se obtinha na festa ficava guardado, para ajudar a tornar a festa possível, no ano 

seguinte.
212

 

Por fim, Borges Garcia relata que em 1966, dado que não havia festa, o pároco 

incentivou à sua realização, com o objetivo de angariar fundos para uma nova igreja. 

Com esse intuito, um grupo de mulheres da Serra da Pescaria surge em “círio”, com 
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 Com quermesse, na manhã seguinte. Alvorada, com morteiros, “ (...) repique de sinos e a banda tocava 

o Hino Nacional.”In, (GARCIA, 1970:5). 

210
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 48, p.164. 

211 “- Guião; - Cruz «do Senhor»; - Cruz «das Almas»; - 1.ª imagem S. Sebastião; - 2.ª imagem Santo 

António; - 3.ª imagem N. S.ª de Fátima; - 5.ª imagem Coração de Jesus; - 6.ª imagem Santa Susana; - 

Pálio;” in, (GARCIA, 1970:4). 

212
 Reprodução de um cartaz da festa de 1966. Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 50, p.166. Cf. Vol. III, 

Anexos Digitais, Entrevista D. Júlia Januário. 

Cf. Vol. II, Registos Associados, Registos n.º 14, 15 e 16, pp.63, 65 e 67. Imagem e bandeiras de Santa 

Susana. 
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uma fogaça. Transportando os cestos à cabeça, até Famalicão da Nazaré, com uma 

cantiga da autoria de uma das populares, que o autor teve o cuidado de gravar.
213

  

3.4 - Festa de Santa Susana, em Turquel 

A vila de Turquel foi um dos antigos Coutos de Alcobaça e nesta freguesia surgem 

vários vestígios de ocupação humana desde tempos pré-históricos.  

A paróquia de Turquel desmembrou-se da de Aljubarrota no século XVI e tem como 

orago Nossa Senhora da Conceição. A festa de maior popularidade e adesão, porém, é a 

de Santa Susana, que sofreu vários interregnos.  

Sobre a antiguidade da festa de Santa Susana, em Turquel, José Diogo Ribeiro informa 

que a mesma já se efetuaria em 1878, por influência do Círio do Bárrio, pois desde 

sempre passava a Turquel, em direção a Santa Susana.
214

 À festa acorriam as 

populações dos arredores e as que se encontravam de passagem. Das festas que tinham 

lugar na freguesia de Turquel, o autor destaca a de Santa Susana, a qual diz ser “muito 

aparatosa”.
215

 Ficámos com uma ideia da importância atribuída à protetora dos animais, 

nesta localidade.  

Em meados do século XX, as pessoas deslocavam-se dos lugares até à freguesia, a pé ou 

em carros de bois, fazendo-se acompanhar por gado grosso,
216

 integrando  os cortejos de 

oferendas a Santa Susana. Esses cortejos não tinham toldos brancos como no Círio do 

Bárrio, mas vinham enfeitados com vegetação natural. Para o percurso da procissão 

existiam, nessa época, dois circuitos possíveis, mas ambos incluíam a passagem pelo 

Relego.
217

 A quermesse tinha lugar no meio do arraial, como se fosse um quiosque. 

Não era só em Santa Susana do Landal que entravam os bois na igreja. O mesmo parece 

ter acontecido em Turquel, de acordo com José Diogo Ribeiro.
218

 Augusto Luís
219

 

                                                           
213

 Neste estudo, não tivemos oportunidade, de encontrar o registo mencionado. Letra da canção, Cf. Vol. 

II, Anexo Documental, Doc. 17, p.33. 

214
Cf. (RIBEIRO, 1918:13). 

215
 In, (RIBEIRO, 1908:176). 

216
 Essencialmente, bois ou vacas. 

217
 Parte elevada do centro de Turquel, a sul da igreja. Hoje em dia, o trajeto é diferente. 

218
 “ (...) Em tempo, os bois iam à igreja, levando em sacos, sôbre o dorso, êsses donativos.”In, 

(RIBEIRO, 1928:13). 
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recorda-se dos animais virem ao adro da igreja, para serem aspergidos. Só, 

posteriormente, se mudou este ritual para a zona onde, atualmente, tem lugar o arraial.  

D. Tíla
220

 recorda-se de sempre ter havido bênção dos animais na festa de Santa Susana, 

em Turquel, até meados da década de 1970, quando esta deixou de se realizar, sendo 

retomada em moldes muito diferentes na década de 1990. Sobre a bênção do gado, 

António Paulino
221

 informa que o gado era benzido em filas, realçando a oferta de 

grandes sacos de trigo pelos agricultores, que em troca recebiam as fitas para colocar no 

pescoço dos animais.
222

 Era hábito o sacristão oferecer um foguete ou dois aos donos 

dos animais. O Senhor Aníbal Coelho
223

 acrescenta que os donos colocavam, por vezes, 

as ofertas penduradas nos chifres dos animais.  

O jornal O Novo Turquelense (1974:2) noticia a festa de Santa Susana de 10 a 12 de 

agosto, com fogo-de-artifício, atuação de conjuntos musicais, revertendo a receita da 

festa para a aquisição do relógio da torre. Mariana Nogueira
224

 mencionou as festas de 

Santa Susana, das décadas de cinquenta e sessenta, descrevendo, no ano de 1964, a 

festa, que começou uns dias antes do dia 11 de agosto e apresentou o programa desse 

dia. Os animais surgiam em fila, recebiam a bênção e transportavam no dorso os cereais 

ou o dinheiro, sendo benzidos.
225

 

 Em Turquel, a figura marcante da festa era a juíza. Ela era a figura principal na festa, 

que tradicionalmente oferece uma boa fogaça. O juiz poderia contribuir ou não com 

                                                                                                                                                                          
219

 Nascido em 1949, presenciava as festas durante as férias escolares. Cf. Vol. II, Anexos Digitais, 

Entrevistas, Entrevista ao Sr. Augusto Luís. 

220
 Nascida em 1917, natural de Turquel e neta do historiador José Diogo Ribeiro. 

221
António Moreira Paulino nasceu em 1954, no Carvalhal de Turquel. Cf. Vol. II, Anexos Digitais, 

Entrevistas, Entrevista Sr. António Paulino. 

222
 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 51, p.167. 

223
 Artesão turquelense, nascido em 1928. Cf. Vol. II, Registos Associados, Registo n.º19, p.75. 

224
 Formada em História ou Arqueologia, in “Reviver Turquel”, Jornal de Turquel. (NOGUEIRA, 

1989:8). 

225 “8.30 h - Alvorada; 9 h – Peditório pela Comissão, acompanhada pela Filarmónica de Turquel; 13 h – 

Missa Solene com sermão, seguida de procissão; 15 h – Reabertura do Arraial, com concerto pela 

Filarmónica de Turquel; 17.30 h – Bênção do gado; 18 h – Actuação do conjunto «Os Irmãos Vicente» de 

Turquel; 1 h da madrugada – Encerramento da festa com a exibição de três belas peças de fogo-de-

artifício, in, o jornal «O Turquelense» de 1964.” 
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uma fogaça, pois tinha a missão de organizador. Existiam, também, mordomas e 

festeiros. D. Tíla Ribeiro recorda que a Banda Filarmónica de Turquel se deslocava até 

casa da juíza, que presenteava os músicos, em geral, com uma bebida. Saíam de casa 

com a juíza, enquanto os homens se encarregavam de transportar a fogaça, 

posteriormente, rifada. Atualmente, mantém-se apenas o costume de rifar a fogaça. 

Segundo o testemunho do Senhor Augusto Luís, havia um juiz, uma juíza e os outros 

elementos surgiam a partir de comissões ligadas à Igreja. No peditório estava envolvido 

o sacristão, por vezes, o padre e as confrarias, que, entretanto, se foram extinguindo. 

Não havia contudo, nenhuma irmandade, diretamente ligada a Santa Susana. As 

confrarias ajudavam na concretização das festas religiosas. Nas festas leiloavam-se 

animais vivos, que as pessoas doavam. As oferendas eram constituídas pelas fogaças, 

que podiam ser muito diversificadas. Havia fogaças com bolos, filhoses, garrafas de 

azeite ou de vinho, coelhos cozinhados, que se compravam e comiam no recinto da 

festa. 

Eduíno Borges Garcia explica que em Turquel a festa era vivida a 11 de agosto. O 

clérigo nomeava os mordomos, que tinham a função de recolher fundos, pelos vários 

lugares da freguesia, havendo a tradição do juiz ou da juíza da festa oferecerem uma 

fogaça, que consistia num tabuleiro de bolos, a rifar nas cartas de jogo. Cada lugar 

aparece representado pela sua fogaça, em cortejo. O autor nota que, em Turquel, em vez 

de círio, aparece o termo cortejo. As fogaças saíam da igreja em procissão, com a banda 

à frente, até ao sítio da festa, apresentando, ainda, a ordem dos romeiros na procissão.
226

 

Finda a procissão, tinha lugar a bênção do gado, no recinto da festa. A entrega de 

dinheiro, pelos donos dos animais, efetuava-se em cima de uma mesa, ao lado da 

imagem da Santa. Quem oferecia cereais, tinha ao lado da mesa sacos onde os depositar. 

Em troca, os lavradores recebiam um «Registo» da Santa, fitas de cor para prender nos 

animais e um ou mais foguetes. O pintor António Paulino informou que os agricultores 

colocavam estas pagelas no curral dos animais, de forma a ficarem protegidos, pela 

Santa, durante todo o ano. 

A festa, o arraial e a venda de fogaças pelo jogo das cartas é uma prática que ainda 

perdura na atualidade. Todas as cartas são vendidas menos uma. A pessoa a quem sair a 
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In, (GARCIA, 1970:13). 
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carta “sete” do naipe da carta reservada vence o jogo e, se por acaso a carta que ficou 

reservada for o “sete”, ganha o jogo quem tiver a carta “seis” desse naipe. Este jogo era 

apenas para homens; dele não se aproximavam mulheres, nem crianças, o que entretanto 

mudou. José Diogo Ribeiro fala do «mastro da cocanha», que Borges Garcia denomina 

«mastro do bolo». Quem queria tentar a sorte pagava o estipulado e tentava trepar até ao 

fim do mastro, para tirar o bolo que lá se encontrava, tarefa complicada, porque o 

mastro estava muito ensebado. O Senhor Augusto Luís recorda-se de alguns jogos que 

se efetuavam na festa de Santa Susana, referindo que o jogo do «mastro do bolo», nem 

sempre se realizava nas festas de Santa Susana e, quando tal acontecia, era um bolo 

grande de ferradura ou na época de crise do bacalhau, um bacalhau. O Senhor Aníbal 

lembra-se que tinha lugar um jogo, em que a pessoa de olhos vendados tinha de acertar 

numa bilha, com um pau. Existia o jogo do «cabeçalho», em que uma pessoa se sentava 

num «cabeçalho» de madeira e as outras iam-lhe atirando com sacos de purgueira, até 

este cair. Realizava-se um jogo, em que andava um homem com um chapéu de um lado 

para o outro e quem conseguisse derrubar o chapéu, atirando bolas de trapo, ganhava. 

Praticava-se um jogo com a bola de trapos atirada às latas empilhadas; quem as 

conseguisse derrubar vencia. Existia, ainda, o jogo do chinquilho, de entre outros.
227

  

Quanto à festa religiosa, o Senhor Augusto refere que a missa era celebrada em latim. À 

época a que se reporta, ainda, não se tinham feito sentir os efeitos da resolução do 

Concílio do Vaticano II. Destaca o papel do ilustre turquelense, padre Manuel Luís, 

nascido no ano de 1926, encarregado de fazer a conversão musical dos cânticos de 

Igreja, após as medidas preconizadas no Concílio. O Senhor António Paulino frisa que a 

missa da festa era cantada e tinha sermão, o que a tornava mais longa do que o habitual.  

Havia música durante a noite e o povo ficava a aguardar pelo fogo preso. Tanto a D. 

Tíla como o Senhor Paulino destacam o papel do fogo-de-artifício, para “segurar” as 

pessoas até aquela hora na festa, que só durava um dia, ao contrário da atualidade. À 

quermesse chamavam bazar. A D. Tíla Ribeiro ainda se recorda das festas serem junto 

                                                           
227 “Calendário das festas: - Dia 10 às 21h – Repique de sinos e foguetes; - Dia 11 às 8h30m – Alvorada e 

peditório com a banda da música; - às 12h – Cortejos das fogaças. Cada cortejo dum lugar da freguesia. 

Ficavam depositados na igreja paroquial; - às 13h – Missa solene, seguida de procissão; - às 14h30m – 

Procissão. Depois de a procissão recolher, as fogaças vão em cortejo para o local do arraial, levando a 

filarmónica atrás; - às 18h – Bênção do gado”, in, (GARCIA,1970:26 e 27).
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ao Coreto, antes de este ter sido destruído. O Senhor Paulino destaca a atuação dos 

ranchos folclóricos e o facto de ser proibido dançar, por ordem das entidades religiosas, 

o que só foi permitido após a instituição do regime democrático em Portugal. Um tempo 

antes dos festejos, o sacerdote lia um regulamento com as indicações do que não seria 

permitido efetuar durante a festa de Santa Susana. 

A festa de Santa Susana, efetuada até meados da década de 1970, com bênção do gado 

grosso, essencialmente, o designado gado de trabalho, ressurgiu em 1995; desta vez sem 

bênção de animais, até 2003, havendo novo interregno até 2007, ano em que se voltou a 

realizar a festa, mas já com a bênção de cavalos. 

A partir de 2007, a festa passa a ser da total responsabilidade de uma Comissão da 

Igreja, que convida elementos para auxiliarem na execução da festa, não só religiosa, 

mas também profana. A juíza passa a ser eleita e deixa de ser fundamental a sua fogaça 

para a festa, pese, embora, que as juízas continuem a apresentar as suas fogaças e a dar 

o seu contributo pessoal, para o funcionamento da festa; são agora nomeadas pela 

Comissão da Igreja. Desaparece a figura do juiz. Atualmente, a banda filarmónica 

deixou de ir até à casa da juíza, uma vez que estas são agora eleitas dos lugares da 

freguesia, muitas vezes e não do centro da povoação de Turquel.  

O Senhor Padre Carlos Marques explicou que a festa em louvor de Santa Susana, 

atualmente, começa no sábado à tarde com missa, seguida da bênção das fogaças, no 

adro da igreja. A seguir, embora seja considerada uma procissão até ao arraial, o Senhor 

Padre não lhe atribui esse nome, uma vez que não é transportada a imagem de Santa 

Susana, mas apenas um estandarte, com a representação da imagem. Atrás do estandarte 

vão os fiéis, seguidos de carros
228

 ou de pessoas, transportando as fogaças. Chegando ao 

recinto da festa, as fogaças são ali depositadas para serem vendidas. Segue-se o jantar 

no recinto, com animações várias, normalmente, grupos musicais. No domingo de 

manhã, geralmente pelas 11 horas, tem lugar a missa, no recinto da festa, seguida da 

bênção dos animais, normalmente cavalos, mas também começam a surgir animais 

domésticos. No domingo à tarde, tem-se tentado promover a atuação de grupos de 
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 O que retira um traço de genuinidade ao culto. Começam já a aparecer carros decorados, o que poderá 

vir a ser uma alteração digna, seguindo o exemplo da festa de Riachos (Bênção do Gado, Imagens da 

Festa de Riachos: 2004).  
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danças e cantares relacionados com a freguesia, seguindo a festa pela noite dentro, em 

geral, com grupos musicais convidados. A festa, presentemente, tem tendência a durar 

quatro dias, sempre com serviço de restaurante, assegurado por elementos da freguesia e 

dos lugares. Durante a festa, decorre, paralelamente, uma amostra de artesanato, no 

Salão Paroquial, desde 1995. A festa é animada com jogos tradicionais, como o jogo do 

bolo de ferradura, através das cartas. Existe quermesse e, ultimamente, tem surgido o 

“Bar Jovem”. Já foi experimentado, com muito sucesso, um cantinho de animação para 

crianças. 

Os bolos de ferradura ou de noiva denominam-se assim por se acreditar que a ferradura 

é um símbolo de sorte e, por serem oferecidos pelos noivos aos convidados, fazem 

sempre parte das fogaças da festa. Estes bolos são usados na festa de Santa Susana, em 

Turquel, em Famalicão da Nazaré,
229

 e em Pé da Pedreira. Segundo Leite de 

Vasconcelos, esta forma está ligada ao culto da lua, afirmando ser uma representação do 

crescente lunar, vendo na ferradura, a ideia de abundância. Estes bolos estão pela sua 

forma, em concordância com a festa de bênção do gado, num culto lunar, de fertilidade 

e com reminiscências da deusa Diana.
 230

  

4 – Inventário do culto de Santa Susana do Landal 

Como ficou dito na primeira parte deste trabalho, as manifestações de PCI são 

registadas e disponibilizadas, depois de cumpridos os trâmites legais que impõem a sua 

submissão e subsequente aprovação. A Comissão para o PCI foi instituída pelo Decreto-

Lei 139/2009, de 15 de junho, com poder deliberativo ao nível das inscrições das 

manifestações de PCI no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial e, 

inexplicavelmente, com função consultiva, apenas sobre as candidaturas do Estado 

português, quando o governo nacional assim o pedir, respeitantes à Lista Representativa 

do Património Cultural Imaterial e à Lista do Património Cultural Imaterial que 
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 Nas antigas festas, há perto de 30 anos atrás. 

230
 Recolhemos uma receita destes bolos no lugar do Pinheiro, em Turquel, e apresentamos imagens 

recolhidas pela Associação de Defesa do Património de Turquel (ADEPART), no lugar dos Louções 

(Turquel), onde um grupo de pessoas se responsabilizou pela sua execução, de forma a integrarem o 

cortejo de oferendas na festa. 

Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 18, p.35. Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 54 e 55, p.169. 
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Necessita de Salvaguarda Urgente, previstas pela UNESCO.
231

 Esta Comissão foi 

extinta, transitando as suas competências e atribuições específicas para a atual DGPC, 

conforme já tivemos oportunidade de referir na primeira parte deste trabalho. 

Neste sentido, para a elaboração da proposta de inventariação, optámos por seguir os 

normativos emanados do referido organismo da Secretaria de Estado da Cultura, bem 

como a metodologia e a estrutura subjacentes ao registo da única manifestação de PCI, 

que, até à presente data, integra o Inventário Nacional, a qual pode ser consultado 

através da referida aplicação informática: a “Capeia Arraiana (Sabugal) ”
232

  

Assim, para identificação da manifestação de PCI que aqui nos ocupa, seguiremos os 

descritores e a ordenação constantes do registo atinente à manifestação do Sabugal: 

Domínio / Categoria / Denominação / Contexto social / Contexto territorial / Contexto 

temporal / Contexto transmissão / Agente (s) de transmissão / Caraterização síntese / 

Caraterização desenvolvida / Origem – Historial.  

Em relação aos registos associados, estes poderão incidir sobre qualquer objeto / bem 

cultural associado ao culto de Santa Susana, ou seja, relacionado com esta manifestação 

do PCI. Os resquícios da sua materialidade permitirão apresentar uma proposta de 

divulgação no website na terceira parte deste trabalho. Nos registos associados existem, 

igualmente, campos de preenchimento, que passamos a enumerar: Proprietário / N.º de 

Inventário / Categoria / Denominação / Título / Autor / Datação / Matéria / Dimensões / 

Localização / Descrição / Incorporação / Proveniência / Origem – Historial. 

Domínio: Práticas sociais, rituais e eventos festivos. 

Categoria: Festas cíclicas, anuais. 

Denominação: O Culto de Santa Susana do Landal. 

Contexto Territorial ou Social: O lugar de Santa Susana dividido administrativamente 

entre as freguesias do Landal e A-dos-Francos (concelho de Caldas da Rainha); 
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 Disponível em <http://www.imc-ip.pt/pt-

PT/patrimonio_imaterial/dpi_noticias/ContentDetail.aspx?id>. Último acesso em 4 de maio de 2013.  

232
 Disponível em <http://www.matrizpci.imc-

ip.pt/MatrizPCI.Web/Inventario/InventarioConsultar.aspx?IdReg=284>. Último acesso em 4 de maio de 

2013. 
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freguesia do Bárrio (concelho de Alcobaça); freguesia de Famalicão da Nazaré 

(concelho de Nazaré); freguesia de Turquel (concelho de Alcobaça). Distrito de Leiria. 

NUT`S: Portugal / Continente / Centro / Estremadura. 

Contexto Temporal: 11 de agosto (dia de Santa Susana), com alguns dias anteriores e 

posteriores, de acordo com os lugares e a perspetiva histórica das manifestações 

associadas. 

Contexto de Transmissão: Estado de transmissão ativo em Santa Susana, embora, 

contemporaneamente, não se verifique bênção do gado. Em Turquel, existe a bênção 

dos cavalos. O Círio do Bárrio encontra-se inativo. Em Famalicão da Nazaré, os festejos 

encontram-se em estado inativo há cerca de 30 anos; no entanto, existe o ensejo de os 

retomar. 

Modo de transmissão: Oral, idioma português. 

Agente (s) de Transmissão: Comissões de festas, juízes, mordomos e festeiros. 

Contexto Síntese: Após o estudo efetuado, verificámos que Santa Susana do Landal é o 

centro deste culto, associado à proteção do gado e territorialmente difundido nos limites 

dos antigos Coutos de Alcobaça. É em Santa Susana que tudo começa, com o conto da 

descoberta da imagem da Santa, em face da qual os bois se ajoelhavam, prontamente 

identificada pelos Cavaleiros Hospitalários, os quais de imediato lhe asseguraram 

proteção e zelaram pelo seu culto. Na verdade, a imagem foi inventariada como sendo 

do século XVI e não do início da nacionalidade. Muitos factos poderiam ter ocorrido 

com a imagem primitiva, como o desaparecimento ou destruição no espaço de tempo 

considerado em falta. Podia ter acontecido que, por qualquer motivo, na falta da 

imagem, se encomendasse outra para o seu lugar. A imagem deverá estar relacionada 

com uma época em que ocorreram obras na capela. 

Neste lugar de Santa Susana decorria uma feira em simultâneo com a festa religiosa, 

desde tempos que não conseguimos apurar, durante a qual se comercializava gado, para 

além de outros produtos. Ficámos com a impressão da sua importância e dimensão, a 

partir do relato escrito pormenorizado de Maria Leocádia Pato, referente à feira no ano 
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de 1935
233

 e através de um documento do século XVIII, que menciona ter sido esta uma 

feira franca.  

Nestes dias de festa, assistia-se à chegada do Círio do Bárrio, devido a uma promessa 

feita a Santa Susana do Landal, pela população, aquando de uma epidemia no gado 

vacum, em data que não conseguimos precisar. Moisés Espírito Santo refere-se a 

“círios”, pelo que muito possivelmente, o Bárrio não teria sido a única povoação a 

deslocar-se em romaria ao local.
234

 É, no entanto, a única romaria, sobre a qual, 

dispomos de testemunhos, neste momento.  

O Círio do Bárrio conduziu possivelmente à devoção de Santa Susana, em Famalicão da 

Nazaré, localidade muito próxima do Bárrio e por onde transitava o Círio da Prata 

Grande, em direção à Nazaré. Existe, no inventário artístico na Paróquia de Famalicão 

da Nazaré, a referência a uma imagem de Santa Susana, do século XVIII, pelo que será 

legítimo recuarmos o culto nesta freguesia a essa época. Este culto era constituído pela 

deslocação de carros de bois em “círios” dos lugares até à freguesia e aí ocorria a festa 

religiosa, acompanhada de feira.  

Através de José Diogo Ribeiro, ficámos a saber que a festa em honra de Santa Susana, 

em Turquel, se iniciou no século XIX, por influência do Círio do Bárrio, em deslocação 

ao lugar de Santa Susana, desde tempos que não se conseguem determinar.  

Desta forma fica exposta a razão que nos levou a englobar estes fenómenos sob a 

denominação “O Culto de Santa Susana do Landal”. A origem dos diversos fenómenos 

é a mesma. Julgamos ter inventariado, minimamente, o Culto supracitado nesta parte do 

trabalho, com os dados disponíveis de momento e com a consciência de que estamos 

apenas a abrir um caminho. 

 Multimédia: Foi recolhido material multimédia, ao qual fazemos referência no corpo 

do texto e que disponibilizamos para consulta em anexo, uma vez que foi esta a 

organização preconizada. 
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 Cf. (PATO, 2011:200 a 218). 
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 Cf. (SANTO, 2004:308 e 309). 
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Registos Associados: Sobre os objetos associados a esta manifestação do P.C.I., 

remetemos para consulta sobre os mesmos, em anexo. 

Origem / Historial e Caraterização Desenvolvida: Optámos por juntar estes dois 

itens, dado o volume de informação recolhido, bem como a forma como efetuámos a 

pesquisa e o trabalho de campo. Tornar-se-ia neste momento difícil proceder a uma 

separação rígida destes dois aspetos, parecendo-nos, de resto, que estão muito 

interligados. Nesta segunda parte do trabalho, pensamos ter conseguido contribuído 

para dar resposta a estes descritores. 
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 PARTE III – Proposta de criação de um website
235

 sobre o Culto de Santa Susana, 

na região oeste, para futura divulgação do culto 

Na sequência do que fica dito nas páginas anteriores e porque entendemos que a 

salvaguarda do património cultural, material e imaterial é essencial para preservar a 

identidade das comunidades enunciadas ao longo deste estudo, propomos a construção 

de um website. Esta proposta embora possa parecer uma sobreposição à pretensão de 

uma inscrição do culto no Inventário Nacional do PCI (numa base de dados on-line), 

evidenciada na segunda parte do trabalho, fundamenta-se no facto de ser uma estratégia 

que visa abranger diferentes públicos, com especial incidência na região onde se insere 

o culto, a zona oeste,
236

 para além de prever plataformas diversas, permitindo abarcar 

usuários com diferentes apetências. Por fim, esta tornar-se-ia uma estratégia de reforço, 

uma vez que seria perfeitamente viável e recomendável a existência de uma ligação 

eletrónica com o programa Matriz PCI.  

 

Num apelo à participação direta e participada das comunidades que geraram e que se 

reconhecem nesta manifestação de PCI, planeámos um espaço no website destinado a 

comentários. A opção de um espaço para comentário, em vez de fórum, prende-se com 

motivos da acessibilidade. Um fórum pressupõe uma inscrição prévia, enquanto que, 

para emitir um comentário, é suficiente preencher o campo com o nome e endereço 

eletrónico do internauta. 

 

1- Caraterização genérica da proposta:   

A presente proposta foi construída com base na pesquisa efetuada sobre o culto 

supracitado e inventariado, de acordo com o plano enunciado na II Parte do presente 

trabalho. Deste património imaterial, apresentamos um conjunto de testemunhos, que 

permitirão fornecer os conteúdos a integrar um possível website. 

O primordial objetivo da proposta é o de levar até junto dos cidadãos as memórias do 

culto. Visa, ainda, apelar à participação e à angariação de novos testemunhos 

relacionados com o culto de Santa Susana, bem como impedir que caía no esquecimento 
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 Em português, aproxima-se da designação de “sítio eletrónico”. 
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 Não se confinando, no entanto, apenas a uma dimensão regional, dado que o site onde ficaria alojado 

aspira a divulgar a região ao nível nacional e internacional. 
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uma realidade vivida, identificadora de várias comunidades envolvidas num espaço 

geográfico correspondente à região oeste. Dando prioridade a esta zona, onde o culto é 

ou foi vivenciado, ou a um nível mais amplo, projetámos o enquadramento de um 

website, na qualidade de um subdomínio, ou seja, num microsite, dentro do domínio 

http://www.oesteativo.com, cujo servidor é a Comunidade Intermunicipal do Oeste 

(Oeste CIM), promotora do Portal Oeste Digital.   

O Portal Oeste Digital visa dar visibilidade a empresas, à administração local e aos 

cidadãos, possibilitando uma melhor identificação regional e projeção o nível nacional e 

internacional, conforme foi já anteriormente referido. Por estes motivos, consideramos 

ser este o servidor adequado ao nosso projeto. 

 2- Projeto: 

Será possível, a partir do material existente, construir um website utilizando plataformas 

diversas como Código QR, ligação a redes sociais, realidade aumentada, de entre outras, 

envolvendo os públicos-alvo, através de diferentes apelos aos sentidos. Pretende-se 

acentuar o caráter didático, visto que estas plataformas promovem distintas abordagens 

sobre a temática em causa. 

Esta opção permite tal como na proposta de inscrição no Inventário Nacional do PCI, a 

catalogação, o armazenamento e a divulgação dos dados recolhidos, assim como a 

participação e troca de conhecimentos entre os cidadãos, sobre esta manifestação de 

PCI. 

A opção pela construção deste subdomínio dentro do Portal Oeste Digital ou Portal 

Oeste Ativo enquadra-se dentro dos objetivos organizacionais, o que acarretaria um 

custo zero, bem como uma manutenção gratuita. Apenas seria necessário encontrar uma 

instituição, um cidadão ou um grupo de cidadãos que se tornassem no utilizador.
237

  A 

entidade responsável pelo Portal Oeste Ativo fornece, ainda, apoio na construção dos 

subdomínios, o que constituiria outra mais-valia para este projeto.  

                                                           
237

 O utilizador tem aqui o significado de responsável ou gestor do website e as suas atualizações. 
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O subdomínio seria composto por vários títulos: página principal, contactos, arquivo, 

atividades, ligações, galeria, registos associados, caraterização sintetizada do culto, 

caraterização desenvolvida do culto e amigos do projeto.  

Na entrada do website surgiria a opção de navegação em várias línguas: português, 

espanhol ou inglês. A dotação para as traduções inerentes poderia advir de instituições 

amigas do projeto ou por outro meio a indagar.  

Na página principal, constaria uma breve apresentação do projeto, nomeadamente, os 

seus objetivos fundamentais. Nesta página surgiriam ainda os aplicativos e plataformas: 

ligações ao YouTube para visualização dos filmes;
238

 redes sociais; lugares das igrejas 

ligadas à manifestação do culto georreferenciadas, com informações sintetizadas; 

identificação das mesmas através do Código QR; espaço para comentários dos 

internautas.  

Nos contactos surgiriam diferentes formas de atendimento por parte dos responsáveis 

pela gestão do subdomínio, isto é, do utilizador. Essas formas poderiam incluir 

telemóvel, endereço eletrónico, redes sociais, entre outras. 

No arquivo seriam incluídos todos os comentários considerados relevantes para a 

atualização do projeto, bem como o resumo das atividades já desenvolvidas. Caso os 

internautas disponibilizassem fotografias, filmes, textos ou outros elementos 

considerados contributivos para identificar esta manifestação de PCI, proceder-se-ia, 

aquando das atualizações, a novas incorporações no próprio website, mencionando os 

respetivos autores. 

As atividades seriam promovidas através dos documentos existentes no website, a título 

de exemplo: organização das visitas de estudo aos locais, concursos abertos à 

comunidade educativa e a outros sectores da população; - “Uma Nova Imagem para 

Santa Susana”; um concurso literário com base em elementos históricos ou na lenda de 

Santa Susana do Landal... O utilizador do website solicitaria as colaborações necessárias 

e atribuiria as responsabilidades inerentes a cada atividade, pelos elementos 

dinamizadores das ações previstas. 
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 Filmes que neste momento ainda não foram convertidos para este efeito, mas que são passíveis de 

consulta neste trabalho. Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Filmes. 
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No título “Ligações” seria possível aceder ao programa de Inventário Nacional do PCI 

(Matriz PCI), a instituições museológicas e organismos de administração local.
239

 

Pretende-se que a galeria de imagens com as respetivas legendas seja constituída por 

algumas subdivisões, por lugares: Santa Susana do Landal, Turquel, Bárrio… No 

interior desses subtítulos, haveria duas divisões, se possível, uma com fotografias a 

preto e branco e outra com fotografias coloridas. 

Os registos associados seriam formados pelo que se encontra em anexo neste trabalho.  

A caraterização sintetizada do culto seria formada com a informação disponível na 

segunda parte deste estudo. 

A caraterização desenvolvida do culto seria apresentada a partir de uma seleção de 

informação constante na segunda parte desta tese. Ao longo do texto surgiriam algumas 

das imagens existentes em anexo, no sentido de ilustrar a informação, após a prévia 

autorização para efeitos de publicação. Do mesmo modo, no texto, surgiriam ligações 

para documentos que apresentamos em anexo. 

Os amigos da instituição teriam o seu contacto assinalado neste espaço e seriam 

envolvidos na execução / dinamização de atividades propostas. 

Face ao exposto, cremos que este poderá ser um meio de satisfazer a curiosidade sobre a 

temática e uma oportunidade para, quem desejasse, fornecer contributos sobre a mesma. 

A avaliação do projeto seria feita através dos comentários, de uma forma qualitativa. 

Em termos qualificativos, no dispositivo a utilizar, colocar-se-ia junto à leitura dos 

filmes a transpor para o YouTube (“gostei” / “não gostei”). Um sistema idêntico seria 

adaptado em relação ao próprio website. Consideramos que seria fundamental, de igual 

modo, a implantação de registos de contabilização de acessibilidades à página. 

3- Estratégias para publicitar o website: 

No sentido de facilitar a publicitação deste projeto, recorrer-se-ia a estratégias distintas: 

colocação de cartazes em mupis; aplicação de lonas, no exterior dos edifícios; realização 
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 As instituições museológicas e organismos administrativos seriam concretamente as correspondentes 

às zonas de culto documentado. 



79 

 

de notas de imprensa; elaboração de press-release; utilização dos departamentos de 

imprensa de câmaras municipais, diretamente ligadas aos lugares da manifestação deste 

PCI, bem como nos websites da administração local; solicitação da publicitação do 

evento à Região de Turismo do Oeste e à Oeste CIM; recurso à mailing-list e emailing-

list das várias entidades culturais. 

 Este conjunto de identidades poderia suportar os custos inerentes à publicitação. 
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CONCLUSÃO: 

Este estudo pretende contribuir para a salvaguarda e a manutenção futura de uma 

manifestação de cariz festivo-religioso da região Oeste, em perigo de extinção, devido 

às significativas mudanças socioeconómicas, que não só alteraram o estilo de vida e as 

crenças como também têm conduzido a um progressivo desenraizamento.  

A partir de meados do século XX, o gado de trabalho (gado grosso) foi substituído pelos 

tratores agrícolas e os lavradores, que faziam da produção animal um modo de 

subsistência, foram encontrando outras atividades ou profissões, o que contribuiu para o 

abandono deste género de vida. Por esta razão, hoje em dia, não é sentido o desespero 

pela morte de um animal.
240

  

Consideramos que os rituais associados ao Culto de Santa Susana do Landal se têm 

vindo a extinguir, em poucas décadas, e que, em simultâneo, se têm vindo a adulterar as 

práticas iniciais, correndo-se o risco de perda de memórias relevantes, associadas a esta 

manifestação do nosso passado coletivo, o que coloca em perigo a identidade nacional. 

Esta dissertação pretende associar a Museologia ao PCI, cumprindo-se deste modo um 

desígnio implícito nas funções museológicas, nomeadamente, através do estudo e da 

documentação dos bens culturais móveis, ao mesmo tempo que se assegura a 

preservação e a divulgação de uma manifestação cultural imaterial, através da sua 

inscrição no Inventário Nacional (via MatrizPCI).  

Deparámo-nos com algumas situações problemáticas, que passamos a enumerar. Em 

primeiro lugar, a falta de atualização dos inventários, em algumas paróquias, o que tem 

conduzido ao desaparecimento de bens culturais móveis e em particular aos associados 

ao Culto de Santa Susana do Landal. Exemplo disso é a Igreja Matriz de Turquel, 

referida por Pinho Leal
241

 como uma das igrejas mais ricas em alfaias religiosas, que se 

encontra hoje bastante delapidada e empobrecida quanto aos seus bens móveis. 

                                                           
240

 A qual obrigava os agricultores a associarem-se, e, por outro lado, os predispunha a rituais de proteção 

do gado, como é exemplo o que nos propusemos inventariar (culto que foi, aliás, bastante implantado e 

veiculado na região), pese embora o facto de estar ainda presente na memória coletiva das comunidades 

locais. 

241
 Cf. (LEAL, 1990:760-762-IX). 
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No âmbito deste trabalho, sentimos dificuldade em encontrar registos musicais, quer 

gravados, quer sob a forma de pautas ou canções. Fomos informados que não existia 

propriamente uma preocupação em produzir, ao nível religioso, cânticos específicos 

para Santa Susana, na zona sobre a qual incidiu o estudo. As próprias loas, 

comummente assinaladas por investigadores como pertencendo aos círios (de uma 

forma geral), não deixaram vestígios, pelo menos segundo pudemos apurar através do 

trabalho de campo. Os entrevistados asseguraram que não existiam loas. Parece porém 

ter perdurado um “Hino a Santa Susana”, entoado pelos peregrinos do Círio do Bárrio. 

Por nos termos deparado com o culto a Santa Susana, invocada na proteção dos animais 

no Maxial, no Pé da Pedreira e em Alcaria, cremos que, no futuro, seria aliciante 

recolher mais elementos alusivos ao património imaterial associados ao referido culto 

nestes sítios. 

Outros locais do País poderiam ter tido uma devoção específica a Santa Susana, 

advogada dos animais. Julgamos bastante provável a veneração em Alcácer do Sal, não 

só pela informação de Pinho Leal, segundo a qual a localidade teve culto à deusa Diana, 

mas também pela lenda aí existente, que fala de uma Santa Susana pastora. Inferimos 

que o levantamento e subsequente registo do culto de Santa Susana na região oeste 

poderá ser um ponto de partida para um estudo de maior dimensão, abarcando o 

território nacional, na procura das diferentes manifestações do mesmo culto. A pensar 

nesta problemática e como forma de divulgação dos resultados recolhidos, propomos, 

conforme já tivemos oportunidade de veicular nesta conclusão, a inscrição no programa 

de inventário nacional do património imaterial MatrizPCI e, ainda, a construção de um 

website associado ao Portal do Oeste, como forma de quebrar as fronteiras geográficas e 

de construir ramificações para outros cultos análogos ou associados, podendo 

inclusivamente vir a ser construído um roteiro de Santa Susana, a protetora dos animais, 

com destaque para o património edificado, móvel e imaterial agregado. 

Salientamos que, dada a evolução constante a nível da informática, se não for colocado 

em prática rapidamente o projeto de construção do website, muitas das opções referidas 

na terceira parte deste trabalho tornar-se-ão obsoletas a curto prazo.  

Pensamos ter aberto pistas relevantes para a inventariação e divulgação dos rituais 

festivos em torno de Santa Susana, na qualidade de protetora dos animais. Temos, no 
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entanto, consciência de que apenas abrimos um caminho, com base nos testemunhos 

que tivemos conhecimento e de que muito haverá a percorrer na inventariação desta 

manifestação do PCI, assim como na inventariação do PCI em geral.  
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DOCUMENTOS: 

DOCUMENTO 1 

Santa Susana venerada em Braga 

É mencionado no Catálogo dos Bispos do Porto o martírio do bispo São Silvestre, 

sendo feita referência, não só a breviários antigos, como também ao Cartório de 

Alcobaça. Destaca-se como fonte de informação Frei Bernardo Brito, do Cartório de 

Alcobaça, segundo o qual, a par do martírio do Santo, se seguiram os martírios de São 

Vítor, Santa Susana, São Torcato e São Cucufate, em virtude de uma perseguição 

movida por Sérgio Galba Pretor, colocado na Hispânia
1
 e agindo sob o poder do 

Imperador Nero, na sua perseguição aos cristãos.
2
 No mesmo livro é-nos relatado que 

São Torcato era irmão de São Cucufate e Santa Susana, tendo todos padecido de 

martírio, na cidade de Braga.
3
 Neste volume é acrescentado que, pela mesma altura, se 

deu o martírio de São Vítor, bem como o do bispo São Silvestre. Prossegue, informando 

que os corpos dos mártires transitaram para a igreja de Santa Susana, construída, 

posteriormente. É destacado um livro, que versa sobre a vida dos santos, existente na 

livraria de Alcobaça “seguindo o Doutor Fr. Bernardo de Brito na Monarquia Lusitana”. 

Nesta obra, é feita alusão a estes santos, os quais foram usurpados, pelo bispo de 

Santiago de Compostela, em 1102. É-nos dito, no entanto, que o Martirológio 

Português, apenas mencionou São Silvestre, Santa Susana e São Cucufate. O facto é que 

apenas os três últimos mártires descritos, assim como São Frutuoso, bispo de Dume, 

interessaram a Gelmírez, arcebispo de Santiago de Compostela, no século XII, 

conforme adiante verificaremos.  

Frei Bernardo de Brito é apontado, como pai da historiografia alcobacense, autor da 

primeira e segunda parte da Monarchia Lusytana, mas também, frequentemente, 

criticado por alguns historiadores, que o acusaram de se basear em lendas e de, por 

vezes, falsificar documentos. Não pretendemos apurar, neste estudo, a veracidade destes 

testemunhos, apenas deles damos conta. 

                                                           
1
 Informando, que Braga fazia parte da Província Tarracense, na qual se encontrava o Pretor. 

2
 No século I d.C., portanto. 

3
 Cf. (CUNHA, 1742:179 e 180). 
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Quanto a D. Rodrigo da Cunha, famoso prelado português, é apontado por Fortunato de 

Almeida, como tendo seguido na sua obra cronistas pouco credíveis. Este autor, no 

entanto, segue o testemunho de D. Rodrigo da Cunha, neste episódio, apontando-o 

como fonte e indicando a Igreja de São Vítor, como local onde ficaram as relíquias de 

alguns santos; faz, ainda, referência ao famoso furto. Altera a data dos acontecimentos, 

para o século IV (ano 305 ou 306), colocando em dúvida a martirização na Península 

Ibérica, durante o governo do Imperador Nero. Realça o tempo de Diocleciano, no qual 

se assistiu, em todo o império romano, a uma intensa perseguição aos cristãos, 

colocando São Vítor na qualidade de irmão de Santa Susana, São Cucufate e São 

Silvestre.
4
  

Ficamos a saber da importância deste culto nas vésperas da nacionalidade, com base no 

testemunho de Maria Cristina Almeida e Cunha.
5
 Este acontecimento do furto das 

relíquias, pelo arcebispo Diogo Gelmires, ficou conhecido por “Pio Latrocínio”. 

Esclareça-se que a sua devolução só ocorreu no século XX, após o Concílio Vaticano II.  

São Silvestre é-nos referido como bispo que padeceu de martírio a 12 de abril, como 

São Vítor, São Torcato, São Cucufate e Santa Susana.
6
  

São Frutuoso, cujo falecimento está registado como tendo sido a 16 de abril, de 665 

d.C., compôs a Regra Monachorum, de acordo com São Bento e Santo Isidro, bem 

como a Regra Communis, para ser utilizada nos mosteiros duplos. A sua vida consta da 

                                                           
4
 Cf. (ALMEIDA, 1967:14). 

5
 “ (...) A situação altera-se de uma forma repentina quando, em Novembro de 1102, Diogo Gelmires vem 

a Braga para fazer valer as suas reivindicações sobre as igrejas de S. Vítor e de S. Furtuoso, que, recorde-

se, haviam sido doadas por D. Afonso III a Santiago de Compostela, mas que fizeram parte do dote da Sé 

de Braga aquando da restauração desta. São roubadas nesta altura as principais relíquias aí existentes (S. 

Silvestre, S. Susana e S. Cucufate, bem como o corpo de S. Frutuoso), o que provocou a indignação da 

igreja bracarense. (...) A 1 de Abril de 1103 Pascoal II escreve aos bispos das dioceses sufragâneas de 

Braga obrigando-as a obedecer a esta, ao mesmo tempo que se dirige a Diogo Gelmires com alguma 

condescendência, já que não se refere ao roubo das relíquias.”In, (CUNHA, 2005:54 e 55). 

6
 Cf. (CUNHA, 1742). 
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obra Santos de Cada Dia. São Furtuoso sobrinho de São Martinho de Dume e elevado à 

categoria de arcebispo.
7
  

São Vítor de Braga, comemorado a 12 de abril, aparece referido na obra Santos de Cada 

Dia como tendo falecido em 300 ou 306 d.C., relato que segue como fonte D. Rodrigo 

da Cunha, arcebispo de Braga.
8
 Do que aqui é registado sobressai que o governador 

Sérgio, contemporâneo de Nero, não teria vivido no século IV. 

A “Vida de Sam Victorio Martire” refere que este santo foi julgado pela justiça, com 

uma história paralela à descrita anteriormente, em obra citada.
9
 Nas duas obras, nunca 

existe qualquer referência, aos irmãos de São Vítor, pelo que colocamos a hipótese de 

não existirem irmãos referentes ao santo. Existe, no entanto, mais uma informação sobre 

o que parece ter sido outro São Vítor.
10

 O Santo teria padecido perante os mouros a 16 

de setembro de 734.
11

 No caso de outra fonte observada,
12

 somente são dados como 

irmãos Santa Susana e São Vítor.
 13 

 

                                                           
7
 Cf. (LUCAS, 1988). “Ho Flos Sanctorum de 1513, exemplar único na Biblioteca Nacional de Lisboa. 

(...) Assim será este Flos Sanctorum tradução do exemplar castelhano existente no British Museum, de si 

mesmo trasladada do manuscrito latino de Jacobo de Voragina, constante do cod. alc. 39.” In, (LUCAS, 

1988:7). 

8
  “ (...) Santo catecúmeno, que se recusou a adorar «a deusa Ceres e o deus Silvano, numa grande festa a 

que chamavam Amboruelia porque davam muitas voltas pelos campos. Chamavam-lhe também Suília 

porque, havia certas paragens em que sacrificavam suínos à deusa Ceres, para que ela lhes desse um ano 

próspero. (...) Sérgio, o governador, mandou comparecer Vítor no seu tribunal e perguntou-lhe porque 

desprezava os deuses, que os Imperadores Romanos mandavam adorar. (...) A sentença foi executada 

sobre a ponte de pedra do regato do rio Este, junto à capela actual de S. Víctor-o-Velho, no lugar que, 

desde tempos antiquíssimos, é chamado «Goladas», constando, na tradição, que este nome lhe veio por o 

Santo aí ser degolado”. In, (LEITE, 2003:340 e 341-1v.). 

9
 Cf. (LUCAS, 1988:179 e 180). 

10
  “ (...) S. Victor Arcebispo de Braga, Monge Benedictins e seus companheiros Alexandre, e Mussiano, 

Martyres. 

Pela vacância de S. Torcato Felix, foy assumpto a esta Primazia, por seu benemérito sucessor, S. 

Victor.”In, (ARANHA, 1761:246).  

11
 Cf. (ARANHA, 1761:246). 

12
 Cf. (XAVIER, 1762:289). 

13
 “ (...) Aquelle glorioso, e ínclito Martyr São Victor, natural de Paços aldeã junto de Braga, Irmão de 

Santa Suzana, que ambos morreraõ Martyres pella fé de Christo, esta he a opinião commua, e seguida, 
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Parece haver notícia de vários santos com o nome de São Torcato, conforme sugerido 

no Catálogo dos Bispos do Porto.
14

 Seguimos o registo de Vergílio Correia,
15

 sobre um 

São Torcato.
16

 Através do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico (IGESPAR), ficámos a saber que a Igreja de São Torcato, em Guimarães, 

é pelo menos visigótica, assim como a Igreja de São Frutuoso de Montélios. Segundo 

esta fonte, a Igreja de São Torcato teria sido doada por D. Afonso Henriques aos 

cónegos de São Agostinho. Acrescente-se que, sobre São Torcato obtivemos acesso a 

outras informações.
17

 Em Boaventura Maciel Aranha, São Torcato é dado como mártir, 

às mãos dos muçulmanos, a 26 de fevereiro de 719.
18

 Acrescenta-se, de igual modo que 

São Torcato e São Cucufate eram “ (...) irmãos de sangue, e na fé de Santa Suzanna (...) 

Sergio Galba martyrizou a Santa Suzanna com os deshumanos tormentos, fez passar à 

espada a estes seus irmãos, por persistirem constantes na Fé de Christo,”in, (ARANHA, 

1761:397). 

Sobre a vida de São Cucufate, encontrámos na obra de Moisés Espírito Santo, que São 

Cucufate era um santo espanhol, originário do Norte de África: “ (...) Vários santos 

espanhóis dos primórdios (São Felix, São Cucufate...) são de origem norte-africana.” In, 

(SANTO, 1993:143). O mesmo autor escreveu outra obra, onde se refere a Santa 

Susana, todavia, não estabelece, em qualquer uma das obras, quaisquer ligações entre 

                                                                                                                                                                          
como se pode ver nos authores; (...) como podia São Plotino converter o nosso São Victor Barcharense, 

quando vemos, que a morte de Victor Plotino, que foi no anno 69. athe a morte do nosso São Victor 

Bracharense se passaraõ 231. Anos, na perseguição de Nero anno 300, e sabendo também que o nosso 

morreu mancebo como confessa o mesmo Juliano supra.” In, (XAVIER, 1762:289 e 290). 

14
 Cf. (CUNHA, 1742). 

15
 In, (PERES, 1928:259). 

16
 “ (...) Quanto aos sete varões que se julga terem sido sagrados em Roma e enviados a evangelizar a 

Hispânia: - Torcato, Segundo, Indalécio, Tesifonte, Eufrásio, Cecílio e Hesíquio -, nenhuma das suas 

sédes de missão pertenceu ao território lusitano.”In, (PERES, 1928:259). 

17
 “ (...) S. Torcato Felix Arcebispo de Braga, e vinte e sette companheiros: Vicente, Martinho, Romano, 

Felix, Estevão, Leocadia, Columba, Sabina, Julliana e Cbrifteda. 

Nasceo na Cidade de Toledo. (...) De Acipreste de Toledo passou para Bispo de Padrão do Porto, e depois 

para Braga.”In, (ARANHA, 1761:244). 

18
 Cf. (ARANHA, 1761: 245). “ (...) Primeiramente nunca veremos a São Torcato Felix assignado com o 

nome Torquato, mas sim com o nome Felix; (...) O certo he, que foj chamado Felix, e que nunca se 

chamou Torquato, e que este Bispo Felix fosse santo ainda nisso há grande dúvida”. In, XAVIER 

(1762:77).  
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São Cucufate e Santa Susana.
19

 Sobre Santa Susana, venerada em Braga, segundo fonte 

verificada,
20

 afirma-se que Diogo Gelmires não retirou todo o corpo da Santa.
21

 Na 

mesma página atribui-se uma evocação a Santa Susana, numa eremida de Palmela, 

normalmente, designada por São Brás.
22

 Verificámos também que existe de facto uma 

Igreja de Santa Susana, em Santiago de Compostela, no Passeo de la Ferradura.
23

 Que 

o Arcebispo de Compostela apenas levou parte do corpo da santa, também, é afirmado 

por Frei Silvestre da Conceição Xavier.
24

 Obtivemos notícia através de António 

Carvalho da Costa de que São Torcato, São Cucufate, São Silvestre e Santa Susana 

foram todos martirizados pelos muçulmanos e que o corpo da Santa se encontra na 

Igreja de São Vítor (seu irmão).
25

 

Com base nos depoimentos reunidos, apenas se pode colocar em dúvida a existência dos 

supostos irmãos de Santa Susana, dado não existir nenhuma coerência em tão distintos 

testemunhos. Podem ainda ser formuladas questões com pertinência: Quem foi esta 

Santa Susana, venerada em Braga? Quais eram os seus atributos? Não obtivemos 

qualquer informação que nos possibilitasse dar resposta a tais interrogações. 

  

 

                                                           
19

 Cf. ( SANTO, 2004). 

20
 Cf. (ARANHA, 1761:795). 

21
  “ (...) Entre as Relíquias, que se conservaõ no Sanctuario de Nossa Senhora da Graça, ou do Populo, 

desta cidade, se tem em grande veneração as Reliquias de Santa Suzanna, por onde as transladou do anno 

de 1590. O Illustrissimo Arcebispo de Braga D. Fr. Agostinho de Jesus. (...) As preciosas Reliquias de 

Santa Suzanna, estão na Parochia do seu nome, extramuros da Cidade de S. Tiago, a qual he hoje titulo de 

hum dos Cardeas da Igreja de Compostella.” In, (ARANHA, 1761:795). 

22
 (LEAL, 1990:433) indica-nos o local, o qual passou a ser conhecido por São Brás. Este era o antigo 

mosteiro de Mendoliva, fundado por Mendo Gomes de Seabra, em 1520. 

23
 Cf. Vol.II, Anexo de Imagens, Fig. 28, p.150. 

24
 Cf. (XAVIER, 1762:292). 

25
  “ (...) em capella própria da mesma santa. No anno de 1590. Em o mez de Outubro se abrioo sepulcro 

de Santa Suzana por mandado do Illustrissimo Arcebispo de Braga D. Agostinho de Castro & nelle se 

acharão muitos ossos, & reliquias, que devem ser da mesma Santa, deixadas alli para consolação da 

mesma cidade.” In, (COSTA, 1706:179-1.t). 
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DOCUMENTO 2 

São Silvestre (O Papa) 

São Silvestre é comemorado no dia 31 de dezembro, tendo sido papa entre 314 e 335 

d.C.. Notabilizou-se por ter batizado o Imperador Constantino. São mencionados, entre 

os milagres mais conhecidos deste Santo, o de ter ressuscitado um touro morto por um 

mágico judeu, segundo fonte consultada (RÉAU, 1955-59: 3t.). Afirma-se, além disso, 

que São Silvestre é muitas vezes representado com um touro aos pés, havendo exemplo 

dessa manifestação na arte, nomeadamente, num vitral de Chartres. São Silvestre era a 

freguesia a que pertenciam os Cavaleiros Francos e a Ordem dos Hospitalários de São 

João Baptista, nos primórdios da nacionalidade (A-do-Franco). São Silvestre tem uma 

devoção de protetor do gado no Zambujal de Alcaria. Existe ou existia uma festa em 

honra de Diana, no monte São Silvestre dos Cardielos, apontada por Fernando Castelo-

Branco.  
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DOCUMENTO 3 

Documento fornecido pelo Dr. Carlos Pereira (Eco Museu Salinas de Rio Maior), 

em que são referidas as confrontações com a Ordem do Hospital, em 1177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cópia traduzida da carta de venda de Pero Baragão e sua mulher, Sancha Soares, aos freires de 

Tomar (Ordem dos Templários), em 1177. A partir deste documento, sabemos que a Ordem de São 

João de Jerusalém já se encontrava na área em estudo. 
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DOCUMENTO 4 

Cópia da memória, extraída do livro Irmandade do Santíssimo Sacramento 

(respeitando a ortografia da época - 1845), Landal, 6 de Maio de 1986, para Maria 

Leocádia de Carvalho Rosa e Pato. 

 

A Paroquia “ (...) antes desse tempo era filial de S. Silvestre de Dos Francos; constando que um dos 

Commendadores aqui residentes foi o que desanexou e a constitui em parochia do parocho com o título de 

vigário collado pelo prelado da Ordem de Malta, dando-lhe cazas de residência, paçal, e confraria fieis 

faziam e ainda fazem a Santa Suzana, sendo o parocho obrigado ao fabrico de Egreja e de seus 

ornamentos cuja Egreja consta ter sido mandada fazer por um dos nossos primeiros reis – D. Sancho I ou 

II e n`ella constituiu uma irmandade em que somente entravam os fidalgos da sua Real casa (...) Todos os 

moradores d`esta dita freguesia e os foreiros de foram d`ella eram selladas nas Notas de Malta – que 

formam a 4.ª Companhia de Capitão e sublalternos e como tais privilegiados e isentos do recrutamento de 

linha e outros encargos. N`aquelle tempo em que foi elevada a freguesia esta dita do Espírito Santo, o 

comendador e o povo em comum e de acordo se obrigaram por si e seus sucessores a parochos e o fabrico 

da capella Mór, torre, sino (...) Tudo isto consta dos livros de tombo, decretos e acórdãos d´esta 

Commenda  da Malta, denominada de Torres Vedras, Caixaria, Landal e Óbidos, Leiria, Torres Novas e 

Alenquer, e parece ter sido n`este ramo do Landal cabeça de Commenda por estarem em um armário da 

sacristia da Egreja parochial os livros de tombos de todos os ramos sendo – 19 – L.ºs de tombos dados em 

diversas epochas, sendo o ultimo tombo que se deu em o anno de 1805 – cujos livros e mais títulos 

escriptiuras de foros, foram para a provedoria de Torres Vedras, por ordem da Junta dos novos 

empréstimos de que passou recibo o escrivão da Provedoria Romão Cabral de Resende, em 6 de 

Dezembro de 1821 – em cujo tempo era a Commenda vaga, e o seu rendimento ia para o Erário, por 

administração da dita provedoria. Os Commendadores e o povo e o mesmo Erário, cumpriram e 

satisfizeram de 13 de Agosto de 1834 – que acabou a Commenda, e por isso perdeu o parocho 28.000 reis 

– e o povo ficou agravado em apresentar e dar o que pertencia aos commendadores. 

Antiquissimamente havia e ainda hoje há a Irmandade do Santíssimo Sacramento com compromisso 

aprovado por provisão e os irmãos mezerios são os que administram os bens da Irmandade e os bens da 

fabrica da parochia” “(...) E eu, José Simões de Oliveira, secretário da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento e effectivo que tenho sido desde o anno 1798 – até ao presente que ainda o sou, escrevia 

assignei 

Landal, 30 de Agosto de 1845 

José Simões de Oliveira 

Está conforme com o livro competentemente que foi extrahido. 

Landal, 19 de Agosto de 1962                   

O secretário da Irmandade” 
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DOCUMENTO 5 

Referência a um documento de inventário da Paróquia do Espírito Santo do 

Landal, 1743. 

 “ (...) Por documento obtido no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, oriundo da Provedoria de Torres 

Vedras (maço 26, Nº138 do inventário, folhas 80 a 95), tomamos conhecimento da «Certidão do Tombo 

das Fazendas, propriedades e prazos que tem na Vila de Óbidos, Landal e seus distritos, a Comenda de 

São João do Hospital de Jerusalém de que he Comendador o Venerando Bailio Frei Fernando Correia de 

Lacerda, Lugar Tenente que foi do Sereníssimo Senhor Infante D. Francisco que Deus tem em glória, 

feito no ano de 1743». 

Primeiramente procedeu-se ao inventário da «igreja do Divino Espírito Santo do Landal e das ermidas da 

freguesia e fábrica delas». 

Estavam presentes o Dr. Félix Francisco da Silva, juiz deste tombo e seu procurador João de Almeida; 

José Leonardo Seixas, escrivão deste tombo, o porteiro António dos Reis e o muito Reverendo Frei 

Domingos de Almeida, vigário da dita igreja. 

(...) Quanto à ermida de S. Susana, consta que «é de muita romagem» e que as oferendas são do 

reverendo vigário, que custeia o guizamento e fábrica dela, «o que é costume muito antigo»; que «está 

ornada com tudo o necessário e muita perfeição» e que tem retábulo dourado, «achando-se nela a 

confraria em que entram os príncipes, criados del rey e muita nobreza com grande zelo». 

(Esta confraria manteve-se mais de 500 anos).”In, (PATO, 2011:119 e 120). 

- Não conseguimos localizar o documento, devido à indicação bibliográfica, se encontrar 

incompleta. 
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DOCUMENTO 6 

Documento de Fr. João de Abreu de Oliveira, Landal, Óbidos, obtido em DGARQ 

(Direção Geral de Arquivos, 2008, A.N.TT, cota atual: Memórias Paroquiais, vol. 

19, n.º 51, pp. 405 e 408, 1759): 

 

    

- OLIVEIRA, Fr. João de Abreu, Landal, Óbidos – Memórias Paroquiais, vol.19, n.º41, p.405 a 408, 

1759. 

 

Transcrição nossa, parcial do documento: 

“Villa da freg.ª do Lugar do Landal na Provincia da Extremadura Patriarcado de Lisboa comarca de 

Alenquer termo de Obidos. 

(...) dito lugar freguesia sobjeita a Sagrada Religião de Malta commendador della o Balio o Ilustrissimo 

(...) Manuel de Tavora Noronha. 

(...) Está situada em huã pequena encosta (...) monte chamado (...) de Nossa Senhora de Todo o Mundo e 

Ermida m.º antiga Cabeça da dita comenda. 

Não tem termo antes (...) termo da Villa de Obidos, tem huã aldeã aq. chamao Ameay (...) chamado a 

Serra da Mal Arrecadada que tem dezanove vizinhos. 

A Parochia está dentro deste dito Lugar do Landal 

(...) O Orago do Divino Espírito Santo tem quatro altares (...) 

Não tem Beneficios Conventes, nem de frades, nem freiras Hospitais, nem Casa de Misericórdia. 

Tem esta dita freguesia três Ermidas huã de Santa Susana esta fora do lugar e pertence ad.ª Ermida da 

Sagrada Religião de Malta (...) 

A Ermida de Santa Suzana acode romagem no Dia de S. Lourenço e Dia S. Susana q de dez e onse do 

mes de Agosto. 

Tem mto. medianamente vinhos pão e azeite. 
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Não tem Juis Ordinário esta sobjeita ao juiso de Obidos. 

Foi couto por ser da Sagrada Religião de Malta o q não he hoje por violência da Justisia de Óbidos, (...) 

esta dita freguesia toda demarcada. 

Tem no dia de S. Lourenço e de S. Suzana huã feira chamada do Landal q dura dia e meyo; foi franca e 

hoje cativa por violência da dita Justisia d` Obidos, o q serve de grande prejuízo ad.ª Ermida. 

Não tem correo e dista duaz legoas à Obidos e Caldas aonde o há. 

Dista da Cidade de Lisboa catorze legoas.  

Tem os privilegios antigos da Sagrada Religião de Malta, q he (...) guardado. 

Não tem fontes memoraveis, não he porto de mar, nem muros a Forças de Armas, nem tem Castello, nem 

Torre. 

Não padeceu ruína ne terramoto. 

Não tenho mais q he informar desta freguesia do Divino Espírito Santo do Landal 3 de Janeiro de 1759. 

Declaro q o Orago da Ermida da Aldea dos Ameay de Nossa Senhora do Rosário e o Orago da ermida q 

esta (...) da Serra da Mal arrecadada de S. Sebastião. 

(...) o Vig`da Parochial do (...) 

 Landal  

Fr. João de Abreu e Oliv.ª”  
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DOCUMENTO 7 

Uma Lenda de Santa Susana e os Caminhos Existentes à Época 

As «Vias Mouriscas» tinham a sua origem nas Vias Romanas e na impossibilidade de 

encontrarmos registos do século XII-XIII, sobre os caminhos desta zona, seguimos a 

informação que chegou até nós, sobre as Vias Romanas, bem como um estudo 

elaborado sobre esta zona litoral.  

Existiria uma ligação viária entre Leiria (Colippo) e Santarém (Scallabis). De Alcobaça 

seguia-se a via romana por Évora de Alcobaça, Turquel, Alto da Serra até Rio Maior. 

Do trajeto Leiria (Colippo) a Óbidos (Eburobrittium), as possibilidades são muito 

hipotéticas, quanto ao seu traçado. Supõe-se que de Alcobaça haveria uma via até à 

Lagoa da Pedreneira, em direção a Alfeizerão e daqui a Óbidos ou então que o traçado 

do caminho até Alfeizerão fosse pela Vestiaria e Alto do Facho.
26

  

Por tudo isto se deprende que quem tivesse de se deslocar, no século XII, de Alcobaça 

para Óbidos, o fizesse junto ao litoral (muito mais perto) e não pelo interior, se bem que 

fosse possível, uma vez que conseguimos delinear um caminho, a não ser que o monge 

evitasse o caminho mais evidente, com receio de ser atacado pelos árabes ou que a via 

litoral lhe estivesse vedada pelos agressores.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Os autores informam, que nesta última possibilidade, embora não existam vestígios romanos, era um 

caminho menos desgastante e de distância reduzida. Cf. Vias Romanas. Disponível em 

<http://viasromanas.planetaclix.pt>, último acesso em 29 de agosto de 2012. Cf. Vol. II, Anexo de 

Imagens, Fig. 40, p.160. 
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DOCUMENTO 8 

Possível origem do nome Landal 

Landal poderá ser uma palavra que provenha do significado terra landeira, ou montado, 

cujo fruto é landa – ou bolota. Assim, sobre “Landal”, terra de grandes sobreiros e suas 

landes. Maria Leocádia Pato coloca a possibilidade de existir influência germânica, 

visto que land significa terra. 

Landegrave ou Landegrávio significa “s. m. Título de alguns príncipes da Alemanha; 

magistrado alemão que julgava pleitos em nome do imperador. (Fr. Landgrave, do al. 

Landgraf) ”, Landês “adj. e s .m. Habitante das landas; originário da região francesa 

das Landas” e Landa “s. f. Charneca arenosa (Fr. Lande ou prov. Landa, do gaulês) ”. 

In, (COSTA e MELO, s/d: 884). 

Considerámos curioso e fomos aprofundar na Grande Enciclopédia Portuguesa e 

Brasileira,
27

 este assunto. Compreendemos que o título Landegrávio se destinava a 

administradores da justiça, em zonas de interior, por oposição aos Margrávios, que 

administravam distritos fronteiriços. Lande também pode significar planície de mato, 

para além de charneca e gândara, ou seja, terreno inculto. Landeiro é então um adjetivo 

turquelense,
28

 que designa carvalho e outras plantas que produzem bolota (lande). 

Reparámos, que Landes é um departamento francês, situado na região da Aquitânia 

(Aquitaine), que, na zona Sul, seria mais parecido, em termos geográficos, com o 

Landal e que tem em comum a cultura da vinha, que, desde o tempo dos monges 

alcobacenses, tem lugar por estas zonas. 
29

 

O historiador turquelense, na sua obra escreve: “ (...) landeiro, adj. – Diz-se do carvalho 

e de outras árvores, quando muito produtivas.” In, (RIBEIRO, 1930:310). Noutra 

referência a informação é a seguinte: “ (...) Landa ou Londa terra marinha, inculta e 

                                                           
27

 In, 14 v., 657- 680. 

28
 De notar a proximidade geográfica entre o Landal e Turquel. 

29
 “Para o sul (...) estende-se outra região, chama-se Chalosse; é um planalto de onde desaparecem os 

terrenos arenosos, sulcada de ribeiros, que separam colinas pouco elevadas, (...) Cultiva-se o trigo, o 

milho e principalmente o tabaco, a vinha, que é excelente no litoral do Atlântico. (...) São numerosas as 

fontes minerais e termais…” Obra supracitada, pp. 659 e 660.   
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desaproveitada. Os fóros que d´estas terras se pagavam chamavam-se “londos”. In, 

(LEAL, 1990:42-4 v.). 

Landal poderia ser um terreno com árvores produtoras de bolota e que os responsáveis 

por administrar o seu povoamento, no início da nacionalidade, de origem francófona, 

tivessem escolhido, por assim designar a povoação, atendendo às características do 

terreno. Não nos parecendo absolutamente inadequado que fosse, inclusivamente, uma 

reminiscência de um título germânico, dado que os Landegrávios administravam terras. 

Note-se que encaramos estes factos apenas como possibilidades, as quais, no futuro, 

poderão ser alvo de um estudo mais aprofundado. 
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DOCUMENTO 9 

Cavalhadas de São João, em Óbidos 

“ (...) Já no século XVI, o concelho de Óbidos dava aos que cavalgavam, nos jogos de cana do S. João, 

como prémio das suas fadigas, um almoço pantagruélico, que lhe custava quatro mil reais por ano. (...) O 

costume, que compreendia geralmente escaramuças festivas, em ruidosos jogos de canas, simulados 

torneios, documenta-se já em diplomas do século XV, um dos quais, referido à vila de Óbidos, o 

menciona como sendo «huua postura antiga, que se fez em louvor de S. João Bautista». 

Eis como aí se descreve a cavalagem e se vão à porta do juiz, e com a bandeira da vila andam por ela e 

derredor com toda a festa e escaramuça e canas com muito alvoroço e vão ouvir missa a casa de S. João 

Baptista. E faz-se sempre por este dia um almoço, que se dá aos que cavalgam, à custa do concelho...» É 

curioso notar que este mesmo diploma aponta uma razão económica que aproveita a costumeira: além do 

louvor do santo, a cavalgada era também para «aver azoo de aver na terra quem crye cavalos e os 

tenhão...» 

(...) No século XIX, o costume de Óbidos aparece-nos já modificado, em relação ao relato quatrocentista: 

«Na véspera do dia de S. João, os camaritas vinham à praça da vila, acompanhados do presidente, 

vestidos todos de capa e volta, com chapéus enfeitados de pluma brancas e montados em cavalos bem 

ajaezados. O estandarte tremulava na frente, desfraldado aos ares. Achando já ali reunidos e montados da 

mesma sorte em cavalos enfeitados, segundo o gosto de cada um, todos os cavaleiros da vila e concelho, 

começava a cavalgada, indo o alcaide à frente, seguindo-se os cavaleiros em duas alas e depois o corpo 

municipal com todos os empregados públicos. Chegados ao convento (de S. Miguel de Caeiros, de 

religiosos arrábidos, onde a câmara da vila, em comprovação da sua regalia de padroeira, ia todos os anos 

colocar o estandarte na igreja, feita uma curta oração e cumprimentados os religiosos, regressavam à vila. 

Entrando nela, davam três voltas pelas ruas principais, uns correndo a toda a brida, outros caracolando, 

outros conservando o passo aconselhado pela sua idade. No dia de S. João, pela manhã, nova cavalgada 

ao convento, na mesma ordem da véspera. Ao chegar lá, depois de entrarem na igreja e de tornarem a 

orar, passavam a divertir-se pelas sombras da mata, a colherem flores no jardim e a desalterarem-se com a 

preciosa água da mina, sempre acompanhados pelos religiosos...à hora competente, tomavam um refresco 

preparado por estes e ajudado com uma propina da câmara. À tarde, tomavam o estandarte que ali ficara 

na véspera e despedindo-se dos religiosos, marchavam para a vila, trazendo capelas de flores enfiadas nos 

braços, nas mãos cocurutos de canas verdes e ramos dos freixos seculares que ali existiam... e davam, 

transpondo a porta mourisca, as mesmas voltas da véspera. A cavalgada terminava, despedindo os 

cavaleiros na praça do corpo municipal, e indo cada um para a sua casa (que achava cheia de gente que 

não cabia nas janelas) a entregar nas capelas às pessoas de maior afeição, contar anedotas da festa, e a 

celebrar a véspera e o dia de S. João». Por esta descrição e sobretudo com a sua comparação com o século 

XV que transcrevemos, referida à mesma localidade, vê-se que a cavalgada de S. João em Óbidos fora 

absorvida por uma cerimónia municipal de grande luzimento, que desvirtuou o sentido da primitiva 

usança, de feição menos solene, e que compreendia os jogos de canas e escaramuças do estilo.” In, 

(OLIVEIRA, 1984:159-161).  
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DOCUMENTO 10 

São João Batista e a Ordem de São João de Jerusalém 

São João Batista 

São João Batista, o santo que foi degolado por ordem de Herodes, por Salomé o ter 

exigido, após a sua célebre dança. Louis Rèau,
30

 informa que os Cavaleiros 

Hospitalários guardam uma relíquia, na Igreja de Malta, que dizem ser um braço do 

supradito santo.  

Pese embora a opinião não ser consensual, o incontornável especialista Louis Rèau 

refere-se a São João Batista como fazendo parte dos essénios. Os relatos da vida de São 

João, de facto, aproximam-se muito ao tipo de vida daqueles, nomeadamente, o retiro 

no deserto, a purificação pela água, a importância das plantas, a cura de doentes e o 

auxílio aos desprotegidos. 

São João Baptista é comemorado no dia 24 de junho, dia do seu nascimento, pelo que 

Rèau alerta para o facto de ser este o único santo em que isso acontece, mas saliente-se 

que se trata do precursor de Jesus Cristo. Nesse dia, começavam os tratamentos termais, 

que se prolongavam até setembro, de acordo com Moisés Espírito Santo,
31

 sendo que o 

autor recorda que o Santo é celebrado também nas religiões judaica e islâmica. 

O cristianismo, não conseguindo destruir os antigos cultos, adotou-os, dando-lhes uma 

roupagem “cristã”. Atendendo à purificação da água e, consequentemente, das plantas, 

não é de estranhar que São João tenha atribuições relacionadas com a saúde, para além 

de outras. 

O ritual das «cavalhadas» de São João, em Óbidos, é-nos descrito em dois 

textos,
32

sendo que, no último, o autor cita Sousa Viterbo.
33

 As Cavalhadas, em Óbidos, 

nos séculos XV, XVI e XIX, são-nos relatadas por outra fonte.
34

 No século XV, 

realizavam-se «cavalhadas» em Óbidos, com torneios de jogos, com canas, de uma 

                                                           
30

 Cf. (RÉAU, 1955-59: 2t). 

31
In, (SANTO, 2004:293). 

32
 Cf. (PEIXOTO, 1995:63) e (OLIVEIRA, 1984:158-161). 

33
 Cavaladas em Dia de S. João em Óbidos, Revista Lusitana, v. 5.º. 

34
 Cf. (OLIVEIRA, 1984:158-161).Ver Cavalhadas de São João em Óbidos, em Anexo Escrito 8. 
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forma pouco pacífica. No século XVI, existiam cavalgadas, nos jogos de cana são 

joaninos, em troca dos quais recebiam um verdadeiro banquete, despendendo o 

concelho de uma soma considerável neste almoço, o qual era encarado, no entanto, 

como um investimento, uma vez que servia para incentivar, pelo menos junto das 

pessoas mais abastadas, a criação e manutenção de cavalos, o que por estas zonas, era 

bastante raro. No século XVI, os cavaleiros iam à missa, na Igreja de São João Batista.
35

 

No século XIX, é relatada uma festa bem diferente, em que os cavaleiros do concelho e 

os funcionários da Câmara integravam um cortejo, até ao convento de São Miguel, nas 

Gaeiras. Eram recebidos pelos irmãos arrábidos e depunham o estandarte na igreja. No 

dia de São João, voltavam para buscar o estandarte e entravam na vila de Óbidos, dando 

3 voltas pelas ruas principais, como tinham feito, no dia anterior, mas agora com flores 

nos braços e molhes de canas verdes nas mãos. Esta festa já nada tinha a ver com a 

relatada no século XV, em que ocorriam pelejas durante os torneios.  

Colocam-se neste momento, algumas interrogações: Será que os Cavaleiros da Ordem 

de Jerusalém, sediados no Landal, participavam nas cavalhadas dos séculos XV e XVI? 

Ainda existiria esta Ordem, quando foram relatadas as cavalhadas no século XIX?  

Muito relacionadas com São João, surgem as histórias de moiras encantadas, relatadas 

por José Diogo Ribeiro, na zona de Turquel, no início do século XX. Relembramos que 

Turquel faz parte do culto de Santa Susana, protetora do gado, com festa em sua honra, 

desde meados do século XIX, por influência do culto no Landal, podendo já haver em 

território turquelense elementos que conduzissem a este culto. As histórias começam da 

seguinte forma: numa noite de..., numa madrugada de..., num dia de...São João. Moisés 

Espírito Santo resume o culto das moiras encantadas, que em geral estão relacionadas 

com São João.
36

 Segundo ele, as mouras são um aspeto matriarcal da comunidade, as 

quais despertam no dia de São João, ou seja, gera-se uma fusão da “Terra” com o “Sol”. 

A moira está, na perspetiva de Moisés Espírito Santo, sujeita a metamorfose. Nos 

contos recolhidos por José Diogo Ribeiro, a moira transforma-se umas vezes de mulher, 

em cobra ou de ouro, em carvão; aparece, por vezes, em covas; é referido o brilho do 

                                                           
35

 Só poderia ser São João Batista de Mocharro. 

36
 “ (...) Na menção popular dos sítios históricos, a classificação de «mouros» refere-se quase sempre às 

civilizações pré-romanas e aos povos que os romanos classificavam de mouros, a saber, os púnicos, os 

libofenícios e os berberes do Norte de África.” In, (SANTO, 2004:295). 
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cabelo, como um tesouro; a maldição de não conseguir sair do encanto; aquele que é 

posto à prova não consegue resistir e finalmente, não é estranha, a adivinhação. José 

Diogo Ribeiro recolheu também contos com “mulheres que chupam o sangue das 

crianças” (vampiras) e com lobisomens. 

O número 3 e o número 7 são recorrentes nestas histórias: “ (...) «Aqui estás e daqui não 

saíras – bradou – salvo se alguém aqui vier borrifar esta penha três vezes com três 

púcaros de água, em três noites de S. João».” In, (RIBEIRO, 1927:27 e 28). Num 

tesouro, em Lombo Ferreiro: «andaram com sete mulas durante sete luas a transportá-lo 

dum cabeço para o outro cabeço.» 

As virtudes medicinais de São João encontram-se também presentes em dois contos 

recolhidos por José Diogo Ribeiro para humanos, tal como uma recomendação a São 

João sobre os rebanhos.
37

 

Ordem de São João de Jerusalém  

A figura de São João Batista está presente desde a fundação da Ordem, em Jerusalém. 

Para além disso, surge como um ideal da vida monástica: “ (...) Un thème de la 

littérature monastique veut que les ermites se rattachent à saint Jean-Baptiste et que les 

apôtres aient fondé le cénobitisme. » In, Dom Jacques Houlier (BRAS, 1979:127). 

Um grupo de comerciantes oriundos de Amalfi,
38

 em meados do século XI, obtém do 

Califa do Egipto autorização para fundar em Jerusalém um espaço, que respondesse às 

necessidades dos peregrinos de qualquer religião. O primeiro espaço encontrava-se sob 

a proteção de São Bento e estava dependente do Mosteiro de Santa Maria Latina. A 

certa altura, o espaço torna-se escasso e é construído um hospital, passando a 

congregação a designar-se São João Batista. Aqui ingressou Géraud de Martigues,
39

 que 

compôs a regra da Ordem, a qual veio a ser aprovada pelo Papa Pascal II, em 1113, o 

mesmo que tornou a Ordem isenta de jurisdição episcopal, prestando, apenas, 

vassalagem a Roma.  

                                                           
37

 Cf. (RIBEIRO, 1927). 

38
 Antiga república marítima italiana, que dominava o comércio no mar Mediterrâneo e que se destacou 

neste intercâmbio com Bizâncio e com o Egipto. 

39
 De origem provençal.  
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Nesta época, a Ordem ainda não possuía as características de ordem militar, na qual se 

veio a tornar com Raymond du Puy.
40

 Aqui são patentes os ideais de proteção, de 

caridade, de fraternidade, de amparo e de hospitalidade, além do propósito de cuidar dos 

doentes e desamparados em terra distante, atitudes em tudo idênticas às praticadas por 

São João Batista, quando se retirava para o deserto e curava os doentes e protegia os 

necessitados.  

Segundo Dom Maur Cocheril e conforme a obra consultada,
41

 prosseguindo o ideal de 

cruzada, as Ordens Religiosas e Militares do Hospital, dos Templários, dos Cavaleiros 

Teutónicos, dos Cavaleiros do Santo Sepulcro e dos Cavaleiros de São Lázaro, surgem 

numa época coeva (século XII), tendo sido fundadas em Jerusalém, a “Terra Santa”. O 

autor refere que com o mesmo ideal destas instituições, emergem as Ordens de 

Alcântara, Calatrava e Montesa, em Espanha e as de Avis, Santiago e de Cristo, em 

Portugal. Por fim, Dom Maur Cocheril esclarece que com a extinção da Ordem do 

Templo, em Espanha, o rei Jaime II de Aragão instituiu a Ordem Montesa e, em 

Portugal, D. Dinis instituiu a Ordem de Cristo, ambas beneficiárias dos bens 

provenientes da Ordem extinta.  

De acordo com Fortunato de Almeida a Ordem do São Lázaro e a Ordem dos 

Cavaleiros do Santo Sepulcro, esta última fundada pelo Rei D. Afonso I de Aragão, 

eram ramos da Ordem de São João.
42

 Os Cavaleiros da Ordem Teutónica seguiram o 

percurso dos Hospitalários de São João, regendo-se por princípios idênticos aos dos 

Templários e da Ordem de São João, dependentes de Raymond de Puy. 

Dom Maur Cocheril afirma que o cristianismo decalcou dos infiéis o ideal das ordens 

militares, uma vez que os militares muçulmanos tinham de ter uma vida pura, para 

praticar a “Guerra Santa”.
43

  

                                                           
40

 Originário da mesma província que Géraud. 

41
In, (BRAS, 1979:659 e 660). 

42
 Cf. (ALMEIDA, 1967:145).  

43
 In, (BRAS,1979:657).  
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As Ordens religiosas e militares auferiram de um tal poder que as monarquias 

consideravam a sua própria soberania colocada em causa, o que contribuiu para 

tivessem procurado encontrar mecanismos para diminuir o poder monástico. 

Seguindo informações da obra de Paula de Carvalho Costa
44

 ficamos a saber que uma 

das origens das ordens militares religiosas foi sem dúvida o Concílio de Cremot, 

durante o qual foi instituída a primeira cruzada, pelo Papa Urbano II, em 1095. 

Raymond du Puy militarizou a Ordem do Hospital, que até à época apenas detinha uma 

vocação religiosa de hospitalidade com os peregrinos, prestando a necessária assistência 

médica e de acolhimento. Criou três tipos de classe, dentro da Ordem: a dos Cavaleiros, 

a dos Capelões e a dos Serventes. Adotou e implantou na Ordem a regra de Santo 

Agostinho, com os três votos implícitos: de obediência, de castidade e de pobreza. 

Referimos aqui um ritual referido no Capítulo Geral da Ordem, por nos permitir 

estabelecer relações com a temática em estudo: “ (...) Tudo começava com a invocação 

do Espírito Santo, símbolo da luz, que deveria iluminar os freires capitulares durante a 

sua atuação. Estes e o Grão-Mestre assistiram à missa solene em louvor do Espírito 

Santo...”.In, Paula de Carvalho Pinto Costa, (FONSECA, 2000: 72). Ainda da mesma 

autora tomámos conhecimento sobre um juramento de admissão de um membro na 

Ordem.
45

 Através destes rituais descritos, compreendemos a relevância que a Ordem 

atribuía ao Espírito Santo, a Deus, a São João Batista e à Virgem Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 In, (FONSECA, 2000). 

45
  “ (...) Eu N. faço voto e prometo a Deos Todo Poderoso e a sua Bendita Mãe (sic) Sancta Maria e a 

São João Baptista de continuo a qualquer superior que de Deos e da minha religião me for dado, e viver 

sem próprio e guardar castidade.”, in, (FONSECA, 2000:57). 
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DOCUMENTO 11 

“Breve resumo da história da Ordem de São João de Jerusalém” 

Sobre a estrutura do funcionamento da Ordem de São João de Jerusalém, seguimos o 

trabalho de Paula de Carvalho Pinto Costa. 

Raymond estruturou a regra, que tinha como governador supremo o Grão-Mestre, eleito 

pelos irmãos professos. Existia uma hierarquia complexa e supranacional que impedia o 

despotismo do Grão-Mestre, visto existirem organismos que articulavam com ele, os 

órgãos colegiais com o Capítulo-Geral, o Convento, o Conselho Ordinário e o Conselho 

Completo. Imediatamente abaixo do Capítulo Geral, na hierarquia, encontravam-se o 

Capítulo Prioral, os Bailios e os Comendadores. Os corpos da Ordem eram elegíveis 

periodicamente. A Ordem era composta por “Línguas ou Nações”, divididas em grão-

priorados, com o seu bailio, de que é exemplo Portugal. A “Língua Hispânia”, no século 

XV, dividiu-se em Castela e Leão. Na de Castela figuravam os priorados de Castela, 

Leão e Portugal. O nosso país, até ao século XV, enquadrava-se na Língua Hispânia, 

juntamente com Castela, Leão, Aragão Navarra e a Catalunha.
46

 

Financeiramente, conforme nos elucida Paula Costa, na Ordem foi instituído o “Comum 

Tesouro”, para o qual era obrigatória a contribuição periódica, previamente definida, 

proveniente dos vários priorados; o pecúlio era utilizado para despesas da Ordem. A 

exploração indireta era outra fonte de rendimentos: as pessoas que cultivavam terrenos 

tinham que comparticipar com uma determinada quantia à Ordem, para além de outras 

taxas como as de passagem. Também recebiam os donatos, isto é, doações de 

particulares, por vezes até do próprio rei à instituição, na procura dos benefícios 

espirituais por ela imanados. Detinham jurisdição episcopal, que lhes permitia usufruir 

de isenção de pagamentos às dioceses e as questões jurídicas eram resolvidas dentro da 

própria Ordem, com órgãos e instâncias definidas na sua hierarquia, com vários graus 

de apelação, dentro da sua própria estrutura. As visitações eram organizadas pela Ordem 

                                                           
46

  “ (...) as bailias compostas por uma comenda e seus membros, isto é, pelos respectivos bens que estava 

sobre administração directa do respectivo freire. E, por fim, a comenda, que correspondia à unidade de 

base de implantação territorial, era o quadro integrador da exploração do amplo património dos 

Hospitalários.”In, (FONSECA, 2000:66).  
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e não por organismos eclesiásticos nacionais. Detinham poder judicial em relação à sua 

área administrativa. Para se ser admitido como Cavaleiro na instituição, havia à partida 

a necessidade de se provir de famílias nobres e ser armado cavaleiro.  

De Jerusalém, a sede da Ordem passou para São João de Acre, tendo capitulado em 

1291, altura em que os freires se retiraram para o Chipre. Fixaram-se em Rodes, no ano 

de 1309, após terem conquistado a ilha. Derrotados pelos infiéis, foram socorridos pelo 

imperador Carlos V, que lhes doou a ilha de Malta, local para onde transitaram, em 

1530. Resistiram nesta ilha até serem destituídos pelas forças napoleónicas, em 1798. 

Seguiu-se um período conturbado de dispersão, com uma transferência de poder para o 

Czar da Rússia e em que o grande mestrado é suprimido. A Ordem passou a estar 

sediada em Roma, a partir de 1834. Foi eleito o Grão-Mestre, príncipe Chigi, em 1931, 

a seguir ao qual teve lugar Frei Angelo di Mojala di Cologna. Em 1961, elaborada a 

nova constituição, a Ordem passou a ter uma vocação estritamente hospitalária, 

abandonando definitivamente a vocação militar. 

Em Portugal, como já foi referido, a Ordem começou por se fixar em Leça do Bailio, 

sendo como segura a data de 1132, a partir da qual há referências da sua presença no 

país. D. Sancho I, em 1194, estabeleceu como condição a construção do castelo de 

Belver, em troca das terras doadas à Ordem nessa época. Os primeiros monarcas tinham 

como objetivo a construção do reino e foi nesta perspetiva que se apoiaram nas ordens 

religiosas e / ou militares, que cooperavam com a povoação, estruturação da sociedade e 

defesa territorial. Uma vez o país consolidado e desaparecido o perigo das invasões 

muçulmanas, os monarcas começaram a tentar centralizar o poder e a sentir, por parte 

das ordens antigamente desejadas, uma ameaça ao seu próprio poder. Na crise dinástica 

de 1383-85, os apoios ao Mestre de Avis foram frutuosos. A sede da Ordem durante o 

século XIV transitou de Leça do Bailio para o Crato.
47

 A Casa do Infantado foi 

                                                           
47

  “ (...) A partir do reinado de D. Afonso IV, em virtude de a sua sede estar localizada na vila do Crato, 

passou a designar-se por Prior do Crato. 

Os muitos privilégios e o poder crescente dos senhores do Crato constituíram preocupação constante para 

os monarcas (...) D. João III foi mais longe ao impor que fosse nomeado o infante D. Luís. O grão-mestre 

acabou por aceitar mediante pagamento de 15.000 cruzados. Para garantir que o cargo se mantivesse na 

família real, o rei solicitou ao papa Júlio III (bula de 25 de Maio de 1551) que fosse nomeado sucessor de 

D. Luís e seu filho natural D. António. 
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implantada por ação de D. João IV e aumentada por D. Pedro II, de forma a assegurar o 

património dos filhos segundos, conforme o documento Casa do Infantado – História 

Administrativa.
48

 

As ordens religiosas militares de Avis, Santiago e Cristo reverteram para a coroa 

portuguesa, no reinado de D. João III. Podemos verificar pelas medidas tomadas, 

incluindo a nomeação de D. Luís como Prior do Crato, como este monarca conseguiu 

colocar sob o seu domínio o poder das ordens religiosas. No século XIX, com a 

extinção das ordens religiosas, cessou o poder da Ordem e as suas comendas.
49

 

Em Portugal a Ordem dedica-se a apoiar toxicodependentes, enfermos, idosos e 

reclusos, dispondo, ainda, de voluntários que prestam assistência aos peregrinos, que se 

deslocam aos Santuários de Fátima e de Santiago de Compostela.  

  

 

                                                                                                                                                                          
O Grão-Priorado de Portugal ficou independente do grão-mestrado da Ordem de Malta pela bula Expediti 

quam máxima, de 25 de Novembro de 1789, concedida pelo papa Pio VI, directamente à Santa Sé. 

Simultaneamente foi autorizada a sua anexação à Casa do Infantado, que foi confirmada por D. Maria I, 

em carta de31 de Janeiro de 1790”. In, Grão Priorado do Crato - História Administrativa, dossier Casa 

do Infantado do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

48
 Dossier Casa do Infantado, Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

49
  “Após alguns momentos difícil reorganizou-se sendo denominada como «Assembleia dos Cavaleiros 

Portugueses da Ordem de Malta» tendo os seus estatutos sido publicados a 31 de Maio de 1899. 

Como estado soberano a Ordem de Malta tem representação diplomática em 94 países, estatuto de 

observador permanente junto das Nações Unidas e estatuto de representante junto de outros organismos 

internacionais (Comissão Europeia, Organização Mundial de Saúde, UNESCO, Conselho da Europa, 

etc.,). 

A Ordem beneficia assim do privilégio de poder exercer plenamente a sua vocação sobre a quase 

totalidade do globo. Actualmente a sua acção estende-se a cerca de 110 países e as suas equipas 

internacionais de intervenção de urgência, nomeadamente os Malteser Internacional estão presentes em 

cenário de catástrofes naturais ou conflito apoiando sempre os que mais necessitam.” In, Corpo 

Voluntário de Malta, Nossa História – CVOM. Disponível em <http://cvom.info/historia.html>, último 

acesso em 22 de novembro de 2011. 

   

 

 

http://cvom.info/historia.html
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DOCUMENTO 12 

Rituais de bênção do gado em Santa Susana 

“ (...) Completadas as três voltas, dirigia-se o homem para a sacristia da capela, á entrada da qual se 

vendiam fitas de algodão de cores vivas. Escolhia um conjunto de cinco cores variadas, prendia-as com 

um nó e, sempre levando à soga o animal, entrava com ele por ali dentro, e só parava junto às tulhas, 

numa das quais despejava o grão. Então, tinha ainda para o Senhor Prior uma oferta mimosa – queijinhos 

frescos ou enchidos do fumeiro.  

Seguidamente, comprava um boizinho de cera (se fosse esse o animal curado), entrava na capela, 

abeirava-se do altar, dava graças e colocava o ex-voto junto à Santa roçando as fitas pelas mãos da 

imagem, para que ficassem bentas. Essas fitas, eram depois, atadas ao pescoço ou às hastes do bicho.”In, 

(PATO, 2011:208). 

“ (...) Na nossa visita de 1967, vimos junto da porta da «casa das esmolas» também designada por 

«tulha», de cada lado da porta, vendedores de fitas de cor. Um deles tem a mercadoria dentro de uma 

pequena arca. As fitas pendentes duma armação de madeira, que serve de mostruário, saem da arca e 

desenrolam-se dos novelos nela contida. As fitas vendem-se ao metro e as pessoas compram conjuntos de 

cores diferentes. Depois é preciso benzê-las. 

Subindo o degrau da porta da «casa das esmolas» estamos em frente duma mesa, sentado por detrás da 

qual está o irmão do Sr. Prior, recebendo dávidas em dinheiro e entregando em troca um «Registo» de 

Santa Susana.
50

 Aqui, podem os interessados adquirir ex-votos de cera (bois, cavalos, porcos, carneiros), 

que vão depois deixar sobre o altar de Santa Susana. (...) que está colocada sobre uma peanha, com um 

tocheiro, com um círio, de cada lado. Neste dia, o Sr. Prior coloca uma fita vermelha, com dois dedos de 

largura, sobre as mãos da imagem, de modo a que as pontas lhe caíam aos pés.”In, (GARCIA, 1970:19 e 

20). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 37, p.158. 
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DOCUMENTO 13 

Relato da feira de Santa Susana do Landal, no ano de 1935, por Maria Leocádia 

Pato: 

Maria Leocádia Pato traça-nos uma descrição muito pormenorizada da feira de Santa Susana do Landal, 

no ano de 1935. Começa pela noite do dia 6 de Agosto: 

 “ (...) Nesse ano a feira prometia. A Junta de Freguesia vira-se em dificuldades para arrumar o circo, os 

fantoches e os barraqueiros, a gosto e contento de todos. Muitas barracas. Ficara vazia de madeiras a Casa 

da Santa, onde, de um ano para o outro, se arrecadavam as tábuas e varolas da feira. A Junta faria uns 

vinténs nos terrados e, na capela, as tulhas vasculhadas e limpas, esperavam as esmolas habituais. 

(...) E foi a festa religiosa organizada todos os anos para entrega das promessas, com sua farta 

concorrência de gados, que originou a feira – uma das mais importantes do país.  

(...) 7 de Agosto de 1935 

 Logo de manhã, chegavam à feira muitas carradas de madeira – simplesmente serrada em tábuas e ripas 

ou já transformada em grandes toneis, dornas, arcas, etc. Toda esta mercadoria era descarregada e 

arrumada em locais de antemão demarcados, que iam da casa do Amadeu até à do Filipe Pereira, 

apanhando ainda a rampa que leva á fonte. 

Do tonel grande ao barrilinho, da maior dorna à mais pequena celha, mesas e cadeiras, pás, ancinhos e 

forcados de eira, gamelas e esteiras – tudo se amontoava e esperava os compradores que começariam a 

aparecer mais tarde. 

Também havia carros de bois, cangas, peaças, e campainhas – que alguém se entretinha a agitar em 

girândolas de sons. 

(...) À sua frente, estendiam-se muitos espaços vazios. Depois, começavam as ruas de arrecadações, onde 

à tarde já haveria algumas barracas a fazer negócio. Aqui ficariam os quinquilheiros, mais além as 

comidas, etc., até à casa do José Fialho. Aí, mesmo junto dela, se alinhariam as humildes bancas dos 

navalheiros da Benedita, Santa Catarina e da sua terra: Mata. 

(...) Pela tarde, enquanto uns recém-chegados iam tratar de acampar no pinhal do Amadeu, ou onde 

melhor lhes parecia, outros ficavam na feira, ainda mal composta de barracas. 

Atrás da capela já estavam a desmanchar as grandes carradas de pertences do circo; os homens dos 

robertos esticavam as varolas, brigando com a ventania e, mais à frente, amontoavam-se os caixotes, que 

protegiam as jaulas nauseabundas das feras, cuja barraca ainda estava atrasada. Atrasados estavam 

também os cavalinhos. Do lado dos quinquilheiros, já vinham os sons roucos ou estridentes de gaitas e 

gaitinhas, que começavam a vender-se. 

Na feira das madeiras, havia grande movimento, o mesmo acontecendo na dos melões, melancias e 

cebolas, que eram do outro lado da estrada, à frente da casa do Manuel Valério e a caminho do Jacinto da 

Viúva, respectivamente. 

Junto dos grandes montes de melancias, os vendedores não se cansavam de as «calar» (cortar com os 

canivetes um pequeno quadrado, casca e miolo, que depois, extraíam), demonstrando que eram as suas as 

mais vermelhas, doces e sucosas de toda a feira. Era um desfazer nas bocas, de orvalhosos castelos de um 
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encarnado brilhante, pontilhado de pevides, que espreitavam através da polpa como tímidos olhitos 

pretos. 

Assim, iluminando tanta azáfama, foi o sol esmaecendo até dar lugar à noite, trabalhosa e já um tanto 

barulhenta. 

(...) 8 de Agosto de 1935 

Na pura atmosfera, fresca e lavada pelo orvalho da noite, tilintavam as campainhas de dezenas de juntas 

de bois que, puxando esforçadamente os ruidosos carros de eixo de madeira, subiam a grande ladeira do 

Landal, a caminho da feira. Vinham gentes dos lugares próximos e até dos mais distantes, para fazer os 

seus negócios, para agradecer à Santa a cura de algum animal e, a todos luzia o olho à ideia do 

movimento, alegria e colorido da feira de Santa Susana. 

Era o primeiro dia da feira. 

Além dos tradicionais carros de bois, passavam burros e carroças, galeras e carroções. Camioneta, poucas 

(...) Ouvia-se uma chiadeira infernal e, aqui e além, parava um carro, cujo condutor puxava do grande 

chavelho cheio de borras de azeite e untava, pacientemente, o eixo que lá cheirava a queimado. 

Todos os veículos seguiam vagarosamente, numa bicha ruidosa, ofegante e ofuscada pelo sol, que 

começava a aquecer. Chegados ao alto, passavam entre as grandes pilhas de tábuas e enorme vasilhame, 

etc., que compunham a feira da madeira, repleta de negociantes, mas seguiam avante até à capela branca 

de cal. Aí, com todo o aprumo e as últimas forças, homens e reses começavam a dar as três voltas 

tradicionais, que nenhum forasteiro negava à Santa. 

Viam-se desfilar os rústicos, levando à soga os animais que diziam das posses do dono pelo luzir da 

pelagem e pelo luxo das peaças e campainhas. 

Os carros levavam, bem atados aos fueiros, compridos bancos pejados de romeiros. Muitos, tinham toldos 

enfeitados com flores de papel – mas mais álacre que as flores era a alegria que luzia no rosto dos 

ocupantes – Às vezes, destacava-se um homem conduzindo um animal, que levava sobre o dorso o taleigo 

da promessa – podia ser um alqueire, meio alqueire, ou uma quarta de trigo. Outras vezes era milho que 

enchia os sacos. 

Completadas as três voltas, dirigia-se o homem para a sacristia da capela, á entrada da qual se vendiam 

fitas de algodão de cores vivas. Escolhia um conjunto de cinco cores variadas, prendia-as com um nó e, 

sempre levando à soga o animal, entrava com ele por ali dentro, e só parava junto às tulhas, numa das 

quais despejava o grão. Então, tinha ainda para o Senhor Prior uma oferta mimosa – queijinhos frescos ou 

enchidos do fumeiro. 

Seguidamente, comprava um boizinho de cera (se fosse esse o animal curado), entrava na capela, 

abeirava-se do altar, dava graças e colocava o ex-voto junto à Santa roçando as fitas pelas mãos da 

imagem, para que ficassem bentas. Essas fitas, eram depois, atadas ao pescoço ou às hastes do bicho. 

Durante este tempo, o animal fazia das suas, muitas vezes deixava na sacristia, os restos do grão que 

comera na véspera, e picado pelos insectos, não parava com a cauda na vã tentativa de enxotá-los, o que 

ocasionava o constante tilintar das campainhas da coleira. O espectáculo era duma animação 

estranhamente primitiva... 

Bem queria o Padre Félix evitar este despropósito, mas nunca conseguiu. O seu antecessor, Padre 

Gusmão, chegou a mandar abrir um largo fosso intransponível para os animais, no fito de forçar os donos 
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a deixá-los ficar fora – em tempos mais antigos, fazia parte do rito levá-los junto ao altar para os mostrar, 

curados, à Santa. 

Instalavam-se os romeiros pelos campos fora. O pinhal do Amadeu estava cheio de carros que chegaram 

durante a noite, principalmente do concelho do Cartaxo, que nunca faltavam, e de muitas aldeias das 

redondezas. 

Já lá ia a manhã e as primeiras horas da tarde. 

Estava concorrida a feira. 

Para além das madeiras, estendiam-se montes de peneiras e louças, muitas louças, de barro vermelho, do 

Juncal e Sacavém. Depois começava a rua dos ourives, continuada pelos quinquilheiros. Paralela a essa, 

outra de quinquilheiros e de roupas feitas; mais à frente, as barracas de tiro ao alvo e dos cavalinhos. 

Depois, iam até ao Raul Pereira as comidas. Junto à casa do José Fialho, estavam os navalheiros e, 

espalhadas por toda a parte, as barracas, revestidas de verdes ramos, onde pipos de vinho se despejavam 

entre risos e fumo de peixe frito. Ouviam-se exclamações de alegria quando, inesperadamente, se 

encontravam amigos... 

Mais além, nas barracas de comidas, lá estavam a Maria Pata e o Adelino, que serviam nas mesas 

compridas, colocadas entre cortininhas de chita e papéis recortados, saboroso cabrito guisado com 

batatas, que cheirava um légua em redor. 

Nos cavalinhos, rodopiavam os moços, ébrios de tanto rodar – cabelos desgrenhados e olhos acesos de 

entusiasmo. 

Passavam grupos de rapazes e raparigas, rindo e namorando. Por toda a parte, as mães puxavam pelos 

garotos, lambuzados do branco açúcar das cavacas ou dos melosos «pirolins», que levavam muito 

espetados na mão. E era um sarilho para os arrancar da contemplação das «maravilhas» de lata e celuloide 

que os quinquilheiros exibiam. 

Do «Poço da Morte» vinha um barulho ensurdecedor, que mal deixava ouvir o esganiçamento dos 

Robertos, a palavra «convincente» dos propagandistas – aldrabões e os cornetins da charanga do circo.  

(...) 9 de Agosto de 1935 

Era o grande dia de Santa Susana. 

Despovoavam-se os lugares vizinhos. 

Não havia avó que não envergasse as suas melhores roupas de armur,
51

nem criança de peito que não 

enfeitassem de laços e rendas, para ir à feira. 

(...) Nos pátios desertos, ficavam as grandes dornas e cascos de água, na prevenção de algum incêndio – 

que por todos os cantos se metiam vagabundos e meliantes. 

(...) Dez horas. Ouviam-se foguetes ao longe. Era o Círio que chegava. 

Este Círio, do Bárrio de Alcobaça, há séculos fazia a sua romagem a Santa Susana, naquele dia e naquela 

hora, com arraigada fé do nosso povo. Todo o caminho vinha pedindo, pois era rica e dispendiosa a festa. 

Eles aí estavam! Começaram a deitar fogo mal avistaram a capela, e agora encaminhavam-se para ela, em 

alegre marcha, e davam as três voltas do cerimonial. 
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Tecido em lã e seda, com padrões obtidos na formação do tecido.  
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À frente, muito corado, coberto de poeira, cabelos empastados de suor, vinha o fogueteiro, com tição na 

mão, sempre a deitar foguetes. 

Logo atrás, marchavam três cavaleiros, sendo o do meio o Juiz, montando um belo cavalo, preto, 

ricamente ajaezado, levantava bem alto a bandeira do Círio, que o vento agitava. Seguia-se a filarmónica 

de Turquel,
52

 de cujos instrumentos o sol tirava chispas doiradas. Por fim, vinham muitos carros, armados 

com grandes toldos, cheios de tafularia
53

, eles alegres, com flores berrantes entaladas na carapinha do 

barrete ou fita do chapéu. 

Na feira, tudo parava. O povo embasbacado, via o colorido cortejo, o carrossel gigantesco que, entre 

nuvens de poeira, ao som de notas de música, rugidos de gado e a chiada dos eixos de madeira, rodeava a 

Santa da sua devoção. E de dentro dos carros, as cantigas subiam para o alto, como preces, passando mais 

além dos foguetes. 

Já os romeiros se instaram no pinhal do José Miguel e enquanto as mulheres descarregavam pequenas 

arcas de mantimentos e cestos donde espreitavam cristas de galinhas e orelhas de coelhos – ainda vivos, 

que seriam sacrificados naqueles dois dias – os homens dirigiam-se para a feira dos bois, que ladeava o 

caminho da Aramanha.  

Havia muito gado e os negócios eram de vulto, porque negociantes de Norte a Sul do País vinham 

abastecer-se nesta feira. 

Viam-se muitas juntas de bois – que eram tal qual os donos os faziam: mansos e dóceis como cordeiros, 

bem tratados e possantes; ou magros, fracos e cheios de manhas. Havia Brancas vacas turinas, com o 

úbere cheio de belo leite, à disposição do vitelinho tenro, que lhe dava trombadas de sofreguidão. 

Aqui e ali, ciganos tisnados procuravam, com trapaças e cantigas, lucros onde já ninguém os esperava. 

Passavam moças camponesas, levando à soga juntas de bezerros bem tratados, outras, carneiros que 

criavam com todo o cuidado, para da sua venda encher a arca do enxoval. 

Também havia barracas de verdes ramos, onde o vinho era o rei. E, quando o vinho mandava, qualquer 

meia dúzia de pelos de um boi chegava para armar zaragata e para os homens se engalfinharem como se 

lhes quisessem roubar os filhos. Começavam por titubear umas ameaças e ia crescendo a fúria até 

pegarem nos aguilhões e os apontarem aos antagonistas. (...) A certa altura, quando o barulho era maior e 

já havia aguilhões e varapaus no ar, alguém ameaçava ir chamar a guarda, e então uma súbita calmaria 

apaziguava aquele mar de vinho e violência. Mas era de pouca dura a bonança! Daí a nada, a gritaria 

ainda era maior e as ameaças mais cruéis. Então sim, chamava-se a guarda e lá vinha, com algumas 

praças, o tenente Ferreira, que metia na ordem os brigões. Habitualmente tudo ficava em bem, se 

entretanto não se tivessem partido cabeças nem esfaqueado barrigas. 

(...) No alto, coroando todo o acampamento levantavam-se mil colunas de luz, que deslumbravam pelos 

tons irisados, pelas estrelinhas e lágrimas. Outras vezes acendia-se uma grande e clara bola de fogo, que 
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 Não era a filarmónica de Turquel, mas sim de uma povoação próxima do Bárrio, como por exemplo da 

Cela. 
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Exagero no trajar. 
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iluminava os grupos de romeiros sentados sobre carumas, à volta do seu carro. Por fim, os foguetes 

choravam as últimas lágrimas e ficava tudo mergulhado em trevas. 

Acabara o fogo. Eram horas de recolher. 

(...) 10 de Agosto de 1935 

(...) Às dez, havia missa cantada na capela de Santa Susana. 

Era a festa do Círio. 

Àquela hora, tinha um movimento muito especial a estrada que levava à feira. Como se duma grande 

cidade se tratasse, passavam os seus abastecimentos nos mais diversos veículos; passavam os negociantes 

e as gentes dos lugares vizinhos – que faziam da feira a sua paragem, gozando um espectáculo de 

actividades e animação que só lhes era dado naqueles escassos dias. 

(...) Abriam-se os panos das tendas, descobrindo vistosos mostruários e havia alguns feirantes que 

espargiam com água a solta poeira vermelha de que as ruas das barracas estavam cheias. (...) Não iria 

além desse dia a vida daquela «cidade» estruturada em varolas e lonas. Com a partida do Círio, era dado o 

sinal de debanda, tudo e todos deixaram Santa Susana na pacatez habitual. 

No acampamento do pinhal do José Miguel, havia movimento desde o romper da alva. Era preciso erguer 

cedo, senão corria-se o risco de não dar água aos bois. Estes, abeiravam-se sedentos e enquanto o dono 

assobiava, metiam o focinho no caldo barrento que enchia o comprido barranco marginado de velhos 

Choupos, a que se chamavam o «poço dos Arneiros». Daí e do poço «Calhandro» bebiam todos os 

animais da feira dos bois. 

Entretanto, as mulheres faziam o café, equilibrando negras cafeteiras sobre os ferros da fornalha 

improvisada na véspera – que era, apenas, um estreito e fundo roço feito no chão. 

Depois, toda a gente vestiu o melhor que tinha e formou cortejo que, com o Padre da Cela à frente e ao 

som da música e dos foguetes, se encaminhou para a capela. 

Estava lindo o altar, cheio de flores e lumes. 

Santa Susana recebia as homenagens dos seus fiéis peregrinos, através das palavras e dos cânticos dos 

dois sacerdotes. 

(...) Agora, urgia levantar os acampamentos e seguir viagem. Assim, engolido o almoço, lá se organizou 

novamente o cortejo que, com o fogueteiro à frente, seguido do Juiz e mordomos, música e carros, tornou 

atrás e repetiu as três voltas à capela. 

Era o adeus. 

(...) De facto, para eles não acabava a romagem: naquela tarde, ainda acampariam em Turquel.
54

 Lá os 

levava a habitual peregrinação do Círio, que em onze de Agosto, dia de Santa Susana, ia fazer outra festa 

à sua Santa, na freguesia de Turquel. 

(...) Na feira era a debanda geral. Saíam os carros, desmanchavam-se as barracas, tudo era desfeito pouco 

a pouco.” In, (PATO, 2011:200 a 218). 
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Nem sempre em Turquel, muitas vezes, era na Benedita. 
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DOCUMENTO 14 

Recolhas de quadras dedicadas a Santa Susana 

Leite Vasconcellos tem a seguinte recolha:  

“Landal 

  Quem me dera no Landal, 

  Ao pé de S. Susana, 

  Para ver o meu amor 

  Seis dias numa semana! 

  (Caldas da Rainha) ”. In, (VASCOCELLOS, 1983: 56). 

Maria Leocádia Pato apresenta a imediata:  

“E entre o povo há ainda quem recorde aquela quadra velhinha: 

Senhora Santa Susana, 

Onde tomaste assento, 

Na charneca do Landal, 

À parouvela do vento!”In, (PATO, 2011:63). 
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DOCUMENTO 15 

São Lourenço 

São Lourenço, mártir romano, nasceu em Huesca (Espanha) e foi martirizado a 10 de 

agosto de 259. Em Roma, o Papa Sisto II nomeou-o diácono, passando a arquidiácono. 

O imperador Valentino, que mandou matar este papa, exigiu a São Lourenço os bens da 

Igreja; porém, já São Lourenço tinha tido o cuidado de os distribuir pelos cristãos, 

tendo-se recusado perante o imperador a adorar os seus ídolos, pelo que foi duramente 

torturado e queimado numa grelha. São atribuídos a este santo 2 milagres de restituição 

da visão. Desde o século IV que se tornou num dos mártires mais venerados da Igreja, 

tendo sido sepultado na Via Tiburtina. As imagens deste santo apresentam-no muitas 

vezes com uma grelha, a Bíblia na mão e a palma, símbolo de martírio. 
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DOCUMENTO 16 

HINO DE SANTA SUSANA 

Olhai ó Santa Susana 

Lá desse Trono de Luz 

Para nós filhos pobrezinhos 

Que gritamos por Jesus 

Refrão 

Abençoai os romeiros 

Que vieram ao Landal 

Abençoai-nos a todos 

E abençoai Portugal 

Nós vimos lá de longe 

Cheios de Fé e de alegria 

Trazer-Vos os nossos afetos 

Todos neste belo dia 

Refrão 

Abençoai os romeiros 

Que vieram ao Landal 

Abençoai-nos a todos 

E abençoai Portugal 

Recebei vossos peregrinos 

Que Vos vem visitar 

Pedi por nós a Jesus 

Que nos há de acompanhar 

Refrão 

Abençoai os romeiros 

Que vieram ao Landal 

Abençoai-nos a todos 

E abençoai Portugal 

- Hino que os romeiros do Círio cantavam em louvor de Santa Susana, na época em que o artesão, Senhor 

Adelino Carvalho, participava no círio e que foi facultado pelo próprio; também foi publicado por 

(BAPTISTA, 1986:202-96 v). 
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DOCUMENTO 17 

Versos de D. Piedade, nas festas de Santa Susana, em Famalicão da Nazaré, no ano 

de 1966 

“Olha os serranos 

Da Serra da Pescaria 

Oferecendo esta oferta 

A Igreja da freguesia. 

Olha os serranos 

Fartinhos de trabalhar: 

Foi Santa Susana 

Que os lá foi ajudar. 

Olha os serranos 

Que são cheios de compaixão 

Tiveram um ano mau 

A nossa Igreja está no chão. 

A Senhora da Vitória 

És a nossa Padroeira 

Ajuda-nos a fazer 

A Igreja de qualquer maneira. 

A Senhora da Vitória 

Livrai-nos da desgraça 

Daí força a todos nós 

Para que a Igreja se faça. 

Virgem Santa Susana 

Freguesia não pode mais 

Abençoai os nossos campos 

E os nossos animais. 

Igreja de Freguesia 

Desejamos ter agasalho 

Oh Virgem Santa Susana 

Abençoai nosso trabalho. 

Vivam os serranos 

Todos cheios de alegria 

Viva Famalicão 
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Que é nossa freguesia. 

Coro: 

A nossa terra 

O nosso mar 

Nossa Senhora 

A todos pode ajudar. 

Nota: - A seguir a cada quadra, o grupo canta o «Coro».” 

Reproduzimos a recolha da letra realizada por Eduíno Borges Garcia,
55

 da autoria de D. 

Piedade. 
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 In, (GARCIA, 1970:34,35). 
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DOCUMENTO 18 

Bolo de Ferradura ou de Noivos 

Ingredientes: 

5Kgs de farinha normal; 

1Kg de farinha “Branca de Neve” (farinha que contém fermento); 

2Kgs de açúcar; 

70g de erva-doce; 

Meio sal (por ser metade do que é usual colocar no pão; se para o pão é hábito colocar-se duas mãos 

cheias de sal, aqui coloca-se uma mão cheia de sal) 

Água quente; 

4 paus de canela; 

Casca de limão; 

Raspa de limão; 

Um bocado de margarina; 

Fio generoso de azeite; 

Fermento de padeiro; 

Óleo; 

Farelos (opcional). 

 

Execução: 

Quatro paus de canela fervidos com casca de limão e água, durante umas horas, até ficar com o aspeto do 

café. Numa panela com azeite, margarina e sal, é despejado este líquido, por um passador e reserva-se. 

 Num alguidar juntam-se a farinha, o açúcar, a raspa de limão, o fermento, a erva-doce e começa-se a 

amassar, adicionando-se aos poucos o líquido feito anteriormente, ainda quente. Como este líquido não é 

suficiente, coloca-se água quente em pequenas quantidades, até a massa ficar concluída. A seguir 

molham-se as mãos em óleo e passa-se por cima da massa. 

Deixa-se a massa a levedar. Para se saber se esta já está levedada existem pelo menos dois processos. Um 

em que é marcado o sinal da cruz com as mãos e feita pressão no centro da cruz (formando uma cova); 

quando desaparece a “cova” é porque está pronto a tender a massa. Outro processo é colocar um pano por 

cima do alguidar com uma camada de farelos; quando na camada se começarem a abrir espaços (“quando 

os farelos começam a abrir”) a massa está pronta a ser tendida. 

A massa é tendida, ou seja, são retirados bocados de massa para cima de uma superfície untada de óleo, 

onde é dada forma ao bolo. De seguida vai ao forno a lenha, onde é cozido.  

 

Nota: Estes bolos são cozidos em forno a lenha e esta receita é para cerca de 11 a 12 bolos de 800 gramas. 

 

(Informante - Maria Teresa da Silva, do lugar do Pinheiro, freguesia de Turquel). 



36 

 

Junto da Associação de Defesa do Património de Turquel (ADEPART), foi possível 

recolher fotografias da feitura destes bolos de ferradura, no lugar dos Louções, onde os 

homens também colaboram no processo, cabendo-lhes a tarefa de amassar os bolos às 5 

horas da manhã. Estes bolos integraram a fogaça dos Louções, na Procissão de Santa 

Susana, em Turquel, no ano de 2011.
56
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Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 54 e 55, p.169. 
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DOCUMENTO 19 
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REGISTOS ASSOCIADOS:  

Santa Susana / Landal 

Registo N.º 1 “Imagem de Santa Susana – Santa Susana / Landal” 

           

- Imagem de Santa Susana, da capela homónima, no Landal e pormenor da imagem com ex-voto aos pés. 

Imagem do séc. XVI, de pedra, com resplendor em prata, séc. XIX. Dimensões: Alt. +- 48 cm. 

Proprietário: Capela de Santa Susana, do Landal. Vigariaria Caldas da Rainha – 

Peniche. Patriarcado de Lisboa. 

N.º de Inventário: Caixa n.ºF5 – Livro 5G, Inventário Artístico, Comissão de Arte 

Sacra, do A.H.P.L.. 

Categoria: Escultura. 

Título: Santa Susana do Landal. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Inventariada, como sendo, do século XVI. 

Matéria: Pedra. 

Dimensões: Alt. 48 cm. 

Localização: A imagem encontra-se no altar-mor, ao centro, dentro de um nicho 

construído, de propósito para a destacar. É a Santa padroeira, do lugar homónimo. 
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Descrição: Escultura de vulto perfeito, em pedra talhada, com policromia recente. A 

Santa está representada, com um livro fechado na mão esquerda, apontando para a cruz 

latina da respetiva capa, com o indicador direito. O livro tem pintado uma cruz latina, 

com um resplendor no seu centro. No interior do manto, podemos ver a pintura, 

representando um tecido formado por rabos de animais. O manto á azul, com 

apontamentos dourados. A saia vermelha, com dourados e o lenço creme. A imagem 

possui um resplendor raiado, em prata branca, do século XIX. A escultura evidencia 

desproporção anatómica, sendo evidenciado o rosto e as mãos, pela sua dimensão, face 

ao resto do corpo. O conjunto resulta de grande expressividade e harmonia. 

Nota: quando dizemos dourado, poderá ser tinta de ouro. 

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: No inventário, elaborado pelo A.H.P.L., podemos ler na folha de 

descrição: “Imagem de pedra, curiosíssima no seu primitivismo e de grande interesse 

iconográfico pela pouca frequência com que aparece, pintada modernamente.”Na 

imagem de Santa Susana, do Landal, a Santa aponta de forma enigmática o livro, que 

segura com a outra mão, no qual reconhecemos uma cruz latina, com um resplendor ou 

auréola no centro. Neste caso o livro encontra-se fechado, pelo que estamos perante 

uma Santa, que transmitiu a palavra de Deus. 

Era hábito, as pessoas tocarem com as pagelas e fitas, na imagem, quando entregavam 

os cereais, como forma de promessa, para que a Santa abençoasse os objetos tocados, de 

forma a proteger os animais. Os autores referem-se, essencialmente, a gado vacum e 

estes acontecimentos tinham lugar, aquando dos festejos de Santa Susana. A imagem sai 

da igreja, no dia de Santa Susana, para integrar a procissão.  

Por volta da década de 1920, existia apenas a ermida e muito poucas casas, em Santa 

Susana, tal foi narrado por Eduíno Borges Garcia.
57

 Alguns documentos apontam para 

que já existisse um culto à Santa, antes da construção desta imagem. 
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 In, (GARCIA, 1970). 
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Registo N.º 2 “Bandeira processional - Santa Susana / Landal” 

 

    

- Bandeira de Santa Susana da capela homónima. No anverso, junto à pintura que representa o chão, lê-se o 

local onde foi realizada: “Casa Nuno Alvares Porto” e no reverso observa-se a data: 11-8-1962. Dimensões: 

132X70 cm. 

Proprietário: Capela de Santa Susana, do Landal. Vigariaria de Caldas da Rainha – 

Peniche. Patriarcado de Lisboa. 

Denominação: Bandeira processional. 

Fabricante: “Casa Nuno Alvares Porto”. 

Datação: 1962 (11 de Agosto). 

Matéria: Tecido acetinado (seda?) pintado: passamanaria. 

Dimensões: 132X70 cm. 

Descrição: No anverso, a bandeira é vermelha. Ao centro tem uma pintura, com a cópia 

da imagem, existente na capela. Dos lados da imagem pintada e por cima, encontramos 

a pintura de flores, a decorar a bandeira. Por cima da representação da imagem, no 

intervalo, entre a representação da imagem e das flores, está pintado, em arco, “Santa 

Suzana”. Por baixo da pintura da imagem, encontram-se pintadas as frases: “Freguesia 

de Landal / Caldas da Rainha”.   
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No reverso, o tecido é branco. Decorado com motivos florais, em cima tem pintada a 

frase: Rogai Por Nós”, em arco. Em baixo: “Guardai Os Nossos Animais / 11-8-1962”. 

Incorporação: Provável incorporação na capela, na data mencionada na bandeira. 

Origem /Historial: Bandeira utilizada nas procissões, realizadas no dia de Santa 

Susana, dia 11 de agosto. A procissão realiza-se a pé, conforme registo fílmico incluído 

em Anexo.
58
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 Cf. Vol. II, Anexos Digitais, Filmes: “Procissão de Santa Susana – Santa Susana do Landal”. 
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Registo N.º 3 “Guião do Espírito Santo – Landal” 

 

     

- Guião e pormenor. Guião que se encontra na capela de Santa Susana. Era usado na festa, em honra da Santa. 

Simboliza o Espírito Santo (orago do Landal), com a cruz de Malta sobre a cabeça e as chamas do Espírito 

Santo. Encontra-se inventariado no A.H.P.L., como pertencendo à igreja do Landal. Guião do séc. XVIII. 

Dimensões: 200X150 cm. 

Proprietário: Igreja do Espírito Santo, do Landal. Vigariaria de Caldas da Rainha. 

Patriarcado de Lisboa. 

N.º de Inventário: Inventariado em conjunto, com um pálio, no Inventário Artístico, 

pela Comissão de Arte Sacra, no A.H.P.L.. Caixa n.ºF1, Livro G5.  

Denominação: Guião do Espírito Santo. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Século XVIII. 

Matéria: Seda adamascada. Bordado a prata. 

Dimensões: 200X150 cm. 

Localização: Capela de Santa Susana (em depósito, por ter sido utilizado nas procissões 

de Santa Susana, até ser substituído por um novo, em 2002). 

Descrição: O guião é em seda adamascada, vermelho. A pomba do Espírito Santo está 

bordada a prata e aplicada, no guião, ao centro. 
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Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Sacristia, da Igreja do Espírito Santo, do Landal.  

Origem /Historial: “ (...) Tudo começava com a invocação do Espírito Santo, símbolo 

da luz, que deveria iluminar os freires capitulares durante a sua atuação. Estes e o Grão-

Mestre assistiram à missa solene em louvor do Espírito Santo...”. Paula de Carvalho 

Pinto Costa, In, (FONSECA, 2000: 72). 

O guião, provavelmente, foi encomendado pela Ordem de São João Baptista, para ser 

utilizado nos vários rituais, pelos quais a Ordem era responsável, incluindo a procissão 

de Santa Susana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Registo N.º4 “Capa da Irmandade do Santíssimo Sacramento – Santa Susana / 

Landal” 

                   

- Capa e pormenor. Capa utilizada por um dos elementos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que 

acompanhava a procissão. Esta Irmandade desapareceu nos anos 50 ou 60 do séc. XX. 

Proprietário: Capela de Santa Susana, do Landal. Vigariaria de Caldas da Rainha – 

Peniche. Patriarcado de Lisboa. 

Denominação: Capa da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Século XX (?) 

Matéria: Tecido e aplicações em tecido. 

Dimensões: Aproximadamente, 100 cm. 

Localização: Encontra-se localizada na sacristia, da capela de Santa Susana. 

Descrição: Capa vermelha, sem mangas. Aplicação em forma de cálice, com hóstia, 

raiada, na zona do peito.  

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Desconhecida. 
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Origem /Historial: Sobre a antiguidade da Irmandade do Santíssimo Sacramento do 

Landal, apenas encontramos referência, num documento do Frei João de Abreu de 

Oliveira, datado de 1759. Esta Irmandade fazia-se sempre representar nas festas de 

Santa Susana, com alguns confrades, de acordo com o informante Senhor Gerardo 

Dionísio, de 97 anos (outubro de 2011), o qual fez parte desta Confraria. A Irmandade 

do Santíssimo Sacramento do Landal extinguiu-se nos anos 50 ou 60, do século XX. Na 

Irmandade, de acordo com o informante, podia entrar qualquer pessoa da sociedade, 

desde que tivesse um comportamento, socialmente, aceitável. A Irmandade costumava 

realizar peditórios, aos domingos, especialmente, para a festa do Santíssimo 

Sacramento, no Landal. Orientava o serviço paroquial do Landal e acompanhava os 

funerais, no espírito do que foi referido por Philippe Ariés.
59
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 In, (ARIÉS, 2010). 
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Registo N.º 5 “Ex-votos – Santa Susana / Landal” 

 

     

- Ex-votos de cera, existentes na sacristia da capela de Santa Susana. 

Proprietário: Capela de Santa Susana, do Landal. Vigariaria de Caldas da Rainha - 

Peniche. Patriarcado de Lisboa. 

Denominação: Ex-votos. 

Fabricante: Desconhecido. 

Datação: Século XX. 

Matéria: Cera. 

Dimensões: Variáveis. As mais comuns não ultrapassam 50 cm. 

Localização: Encontra-se numa das dependências da Capela de Santa Susana. 

Descrição: Objetos obtidos por molde. Realizados em cera, em forma de animais, para 

colocação no altar de Santa Susana. 

Incorporação: A Igreja adquiria os ex-votos, para vender aos peregrinos. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: Os romeiros pagavam as promessas, compravam os ex-votos, em 

cera, para colocar no altar de Santa Susana. Estes ex-votos, como não tinham pavio, para 

serem queimados, voltavam a ser recuperados pela Capela e vendidas, de novo.  

“ (...) podem os interessados adquirir ex-votos de cera (bois, cavalos, porcos, carneiros), que vão depois 

deixar sobre o altar de Santa Susana. (...) que está colocada sobre uma peanha, com um tocheiro, com um 

círio, de cada lado.”In, (GARCIA, 1970:19 e 20). 
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Registo N.º 6 “Lanternas e cruz processional – Santa Susana / Landal” 

 

             

- Existem 2 lanternas (de notar a cruz de malta a rematar a lanterna) e uma cruz processionais, na capela de 

Santa Susana. Estas são aplicadas em varões de metal articulados. 

Proprietário: Capela de Santa Susana, do Landal. Vigariaria de Caldas da Rainha. 

Patriarcado de Lisboa. 

Denominação: Lanternas e cruz, processionais. 

Autor: Desconhecida. 

Datação: Desconhecida. 

Matéria: Metal. 

Dimensões: Lanternas: largura – 26 cm. Cruz: largura – 30 cm. A altura é variável, de 

acordo com o dispositivo existente no varão articulado. 

Localização: Encontra-se numa das dependências da Capela de Santa Susana. 

Descrição: As lanternas processionais têm como remate, a forma da cruz de Malta. A 

cruz processional tem um crucifixo, em cruz latina, com aplicações em cor dourada, 

sobre a cor prateada. Por baixo do crucifixo, existe uma esfera decorada.  

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: As lanternas poderão provir da Igreja do Espírito Santo do Landal, uma 

vez que são rematadas, com a cruz de Malta. 

Origem /Historial: As lanternas e cruz processional integram a procissão de Santa 

Susana. 
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Registo N.º 7 “Pálio processional – Santa Susana / Landal” 

 

        

- Pálio utilizado na procissão de Santa Susana, existente na capela homónima. Pálio transportado por 6 

homens.  

Proprietário: Capela de Santa Susana. Vigariaria de Caldas da Rainha. Patriarcado de 

Lisboa. 

Denominação: Pálio processional. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Desconhecida. 

Matéria: Madeira e tecido. 

Dimensões: Altura – 200 a 300 cm. 

Localização: Encontra-se numa dependência da Capela de Santa Susana. 

Descrição: A estrutura é em madeira, constituída por seis varões em madeira, 

envernizados. Em cima é aplicado tecido, finamente, rematado, com um forro. Seis 

pessoas transportam o pálio, cada elemento segura um pau. Todos os paus estão unidos, 

pelo mesmo tecido, formando um dossel. Por baixo do pálio vai o senhor padre, na 

procissão. 

Incorporação: Desconhecida. 
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Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: O pálio integra a procissão de Santa Susana, do Landal. O sacerdote 

vai abrigado pelo pálio, que seis pessoas transportam. O pálio processional forma um 

dossel, como se fosse um segundo céu e está reservado aos altos dignatários. 

Observações: Vasconcellos (1985) relata que em 1914 os músicos atuavam no coreto.
60

  

Nota: Desapareceu um estandarte das festas de Santa Susana, do Landal, com a cruz de 

Malta, segundo informou o Senhor Isidro, que atualmente cuida da capela. Igualmente 

esclareceu que o andor da Santa, antigamente, provinha do Landal. 
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 Existe um coreto em Santa Susana (Landal), próximo da capela. 
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Bárrio 

Registo N.º 8 “Fotografia de Jorge de Lima – Mercado de Santa Suzana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Mercado de Santa Suzana no mez de Agosto”, Jorge Almeida Lima, ca.1913, em SILVA (2010). 

Proprietário: Direção-Geral de Arquivos (Centro Português de Fotografia). 

Categoria: Fotografia. 

Denominação: Fotografia com o Círio do Bárrio. 

Título: “Mercado de Santa Suzana no mez de Agosto”. 

Autor: Jorge Almeida Lima. 

Datação: Cerca de 1913. 

Matéria: Fotografia. 

Dimensões: Desconhecidas. 

Descrição: Fotografia, com os carros do Círio do Bárrio estacionados, em que são 

visíveis dois animais bovinos, em posição de descanso. Podemos, ainda, vislumbrar 



52 

 

uma figura feminina, de costas e uma figura masculina, de perfil, tendo o campo, por 

cenário. 

Proveniência: Catálogo: SILVA, Vera Seixal Lado do Nascente – Representação do 

Seixal e da Época no Olhar de Jorge Almeida Lima, 29 de Maio a 30 de Junho, 

Biblioteca Municipal do Seixal. Seixal: Câmara Municipal do Seixal, 2010, p.54. 

Origem /Historial: Deparamo-nos com a reprodução da fotografia, de Jorge Almeida 

Lima, com o título “Mercado de Santa Suzana no mez de Agosto ca. 1913”.
61

 Jorge 

Almeida Lima nasceu em Lisboa, em 1853 e faleceu no ano de 1934. Cresceu na Quinta 

da Palmeira, no Seixal. A partir de 1887, passou a dedicar-se à fotografia, enquanto 

fotógrafo amador. O seu nome figurou em muitas exposições nacionais, de relevo. 

Demonstrando sensibilidade e capacidade artística, naquela que era à época, uma nova 

forma de expressão. Existe, para além do catálogo supracitado, um outro, dedicado a 

este fotógrafo, pelo Museu do Chiado. O artista foi considerado um dos pioneiros, na 

área da fotografia, em Portugal. 
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 In, (SILVA, 2010:54). 
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Registo N.º 9 “Imagem de Santa Susana – Bárrio” 

 

 

- Imagem de Santa Susana, na igreja matriz do Bárrio. A imagem transitou da antiga igreja para 

esta, cuja construção é de 1955. Não existe inventário da imagem na paróquia. 

 

Proprietário: Igreja Paroquial do Bárrio. Vigariaria Alcobaça – Nazaré. Patriarcado de 

Lisboa. 

Categoria: Escultura. 

Título: Santa Susana. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Desconhecida. 

Matéria: Desconhecida. 

Dimensões: Não nos foi possível medir, mas terá entre 40 a 100 cm de altura. 

Localização: Encontra-se sobre uma peanha, numa das paredes da igreja. 

Descrição: Imagem de Santa Susana. Escultura de vulto perfeito. Na mão esquerda 

colocam pequenos ramos de flores, a mão direita está recolhida. A Santa é representada 

em cabelo, com duas tranças e risco ao meio. O fato é decorado com motivos florais. Na 

representação é vestida, em creme e verde. O manto é vermelho. São visíveis 

decorações douradas, sobre as vestes. A representação da Santa parece estar, 

corretamente, proporcionada. 

Nota: Douradas, poderá ser folha ou tinta de ouro, não sabemos. 
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Incorporação: Foi incorporada nesta igreja, quando esta foi construída, em 1955. 

Proveniência: Antiga Igreja do Bárrio. 

Origem /Historial: A imagem sai da igreja, na procissão de São Gregório, padroeiro do 

Bárrio e na procissão de Nossa Senhora da Missão, em agosto. Nada nos foi possível 

apurar, sobre a antiguidade da imagem, para além de que já existia na antiga igreja. 
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Registo N.º 10 “Bandeira do Círio – Bárrio” 

 

 

- Bandeira do Círio, existente na Igreja Paroquial do Bárrio. Dimensões aproximadas, sem 

medição: 100x60 cm. Inscrição por baixo da gravura: “S. Suzana V. M.”. Na imagem Santa Susana 

está apoiada, como que ajoelhada, recebendo um raio de luz, com um anjo, em cima, a coroá-la.  

Proprietário: Igreja Paroquial do Bárrio. Vigariaria de Alcobaça – Nazaré. Patriarcado 

de Lisboa. 

Denominação: Bandeira do Círio. 

Autor: Desconhecida. 

Datação: Século XX (?) 

Matéria: Tecido. 

Dimensões: Aproximadamente 100x60 cm. 

Localização: Encontra-se no “Museu” da Igreja Paroquial do Bárrio. 

Descrição: Bandeira vermelha, com cena representada ao seu centro. Emolduramento 

da bandeira e cena central, com passamanaria. Na imagem a preto e branco, está 

representada Santa Susana, ajoelhada e apoiada, a receber um raio de luz, com um anjo 

a ir na sua direção, para a coroar. Podemos, ainda, vislumbrar a inscrição: “S. Suzana 
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V.M.”,
62

 por baixo da gravura. Esta bandeira é de dimensões mais reduzidas, do que as 

processionais. Uma vez que, tinha de percorrer maiores distâncias, tanto a acompanhar 

o Círio, como com a pessoa que se deslocava durante dias no peditório, para a 

realização do Círio. 

 

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Apenas sabemos que a bandeira era utilizada no Círio e para o peditório 

da festa “Círio do Bárrio a Santa Susana”. 

Origem /Historial: A bandeira era, ainda, utilizada pela pessoa que efetuava os 

peditórios fora da freguesia, com vista à realização do Círio. Esta pessoa chegava a 

demorar oito dias, a fazer a recolha, dormindo e comendo nos lugares por onde passava 

no peditório, acompanhado da bandeira, que servia como sinal identificativo, para os 

oferentes.  
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 Tudo aponta para que “V.M.” signifique “Virgem e Mártir”. 



57 

 

Registo N.º 11 “Bandeira processional de Santa Susana – Bárrio” 

 

  

- Bandeira processional de Santa Susana. Medidas aproximadas: 145x90 Cm. Inscrições, em cima e 

em arco: “Santa Suzana Virgem e Mártir” e em baixo: “Freguesia do Bárrio / Alcobaça / 1963”. A 

pintura apresenta analogias com a da bandeira utilizada no Círio. Não tem pintura no reverso. 

Proprietário: Igreja Paroquial do Bárrio. Vigariaria de Alcobaça – Bárrio. Patriarcado 

de Lisboa. 

Denominação: Bandeira processional. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: 1963. 

Matéria: Tecido acetinado (seda?). 

Dimensões: Aproximadamente 145x90 Cm. 

Localização: Encontra-se num armário, da sacristia da Igreja Paroquial do Bárrio. 

Descrição: Pintura sobre tecido. Aplicação de passamanaria à volta da bandeira. A 

Santa é representada, na mesma forma, que na bandeira do Círio. Decoração floral. Em 
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cima e em arco, lê-se: “ Santa Suzana Virgem e Mártir”. Em baixo: “Freguesia do 

Bárrio / Alcobaça / 1963”. 

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: Na Sacristia da Igreja do Bárrio existe a bandeira de Santa Susana, 

que acompanha as procissões efetuadas naquela paróquia, ou seja a procissão de São 

Gregório Magno
63

e Nossa Senhora da Missão. 
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 Padroeiro da Paróquia. 
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Registo N.º 12 “Grupo escultórico não agregado: «Círio à Santa Susana do 

Landal» ” 

                     

 

 

 

          

 

      

- Fotografias das miniaturas do “Círio à Santa Susana, do Landal” de Adelino Carvalho. 

Dimensões: 30x19x463 cm. 
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Proprietário: Adelino Carvalho. 

Denominação: Grupo escultórico não agregado do Círio do Bárrio. 

Título: “Círio à Santa Susana, do Landal” 

Autor: Adelino Carvalho. 

Datação: Posterior a 2000, quando o Senhor Adelino iniciou a sua atividade de artesão. 

Matéria: Madeiras e outros. 

Dimensões: 30x19x463 cm. 

Localização: Museu de Artesanato Adelino Carvalho.  

Descrição: O autor utilizou matérias diversos e representou de memória, o Círio do 

Bárrio. Vemos primeiro a representação da Capela de Santa Susana, a seguir uma figura 

feminina. A partir daqui é o Círio, com o fogueteiro, o juiz a cavalo, com a bandeira, 

ladeado pelo secretário e tesoureiro, também a cavalo. Atrás a banda filarmónica e os 

carros, em forma de túnel, puxados pelos bois.  

Incorporação: A obra encontra-se no núcleo museológico particular, do próprio 

artesão. 

Proveniência: Do próprio artesão. 

Origem /Historial: O Senhor Adelino Carvalho nasceu em 1936, artesão do Bárrio, 

pertenceu à Confraria de São Gregório
64

 participou no Círio do Bárrio, desde criança. 

Existem trabalhos seus, no núcleo museológico de “Parreitas”, Bárrio e na sacristia da 

Capela de Santa Susana, do Landal. Trabalha de memória, sem utilizar cópias e realiza 

miniaturas das atividades agrícolas, bem como, das profissões do antigo mundo rural.  
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 Confraria que cuida e zela pela manutenção de tudo o que diga respeito à Igreja do Bárrio. 
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Registo N.º 13 “Livro de Assento - Círio do Bárrio, 1951” 

 

     

- Livro de assento de 1951 (receitas e despesas sobre o Círio Santa Susana, de 1950 até início dos 

anos 60, do séc. XX), existente no Bárrio, na posse do artesão Adelino de Carvalho. 

Proprietário: Comissão organizadora do Círio (Anos de 50 e 60, do século XX). 

Depositário Senhor Adelino Carvalho. 

Denominação: Livro de assento de 1951. 

Autor: Pessoas responsáveis pela anotação das despesas e receitas, com a festa (Círio 

do Bárrio). 

Datação: De 1950, a início à década de sessenta, do século XX. 

Matéria: Papel. 

Dimensões: Entre o tamanho A4 e o A3. 

Localização: Casa do Senhor Adelino Carvalho. 
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Descrição: Anotação das receitas e despesas com a festa. Nele constam os serviços 

renumerados, os produtos oferecidos, as licenças necessárias, para a execução dos 

festejos. Podemos observar, que eram pagos os sermões, no Landal e no Bárrio,
65

 bem 

como, a missa cantada, a licença para queimar foguetes, a atuação dos músicos da banda 

e até, o vinho para os músicos. O que sobrava de receita era guardado, para o Círio, do 

ano seguinte. 

Incorporação: O Senhor Adelino ficou responsável pelo livro, ou seja, ficou a ser o 

depositário. 

Proveniência: Comissão da organização do Círio do Bárrio. 

Origem /Historial: O livro de assento de Santa Susana, apresenta as receitas e 

despesas, desde 1950, tidas com a festa. As comissões de festa sentiram a necessidade 

de registar, por escrito estas realidades. O livro torna-se testemunho de hábitos, caídos 

em desuso e do fim do Círio do Bárrio, uma vez que este terminou nos Anos 60 do 

século XX. 

 

(Na década de 1960, segundo Eduíno Borges Garcia, por considerarem que se tinha 

extinguido o Círio do Bárrio a Santa Susana, foi adquirida uma arca, colocada na igreja 

do Bárrio, a qual continha as capas dos festeiros e as bandeiras. Estes acessórios, 

apenas, poderiam ser utilizados, na festa de Santa Susana. Segundo apurámos, essa arca 

e conteúdo desapareceram, sem deixar evidências.) 
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 Quando regressava o Círio, ao Bárrio. 
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Famalicão da Nazaré 

Registo N.º 14 “Imagem de Santa Susana – Famalicão da Nazaré” 

 

    

- Fotocópia do Inventário da Paróquia de Famalicão da Nazaré, imagem da Santa Susana, séc. 

XVIII. Madeira policromada, com dourado. Dimensões: 49x25x20 cm.   

 

                                                   

- Imagem de Santa Susana, Paróquia de Famalicão da Nazaré. 

 

 

- Imagem de Santa Susana no andor, nas procissões em sua honra, quando estas tinham lugar. 

Coleção Alberto da Cruz Caria. 
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Proprietário: Igreja Paroquial de Famalicão da Nazaré. Vigariaria de Alcobaça – 

Nazaré. Patriarcado de Lisboa. 

Categoria: Escultura. 

Título: Santa Susana. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Século XVIII. 

Matéria: Madeira policromada. 

Dimensões: 49x25x20 cm. 

Localização: Sacristia da Igreja Paroquial de Famalicão da Nazaré. 

Descrição: Na Igreja Paroquial, de Famalicão da Nazaré, existe uma imagem de Santa 

Susana, sobre a qual é afirmado, ter sido o resultado do restauro, da imagem do século 

XVIII, a qual ocupava o altar lateral, construída em madeira policromada e dourada. A 

pintura do restauro, na década de 1980, no entanto, nada tem a ver com a imagem 

primitiva. Acresce, que a base foi mudada, restando dúvidas se foi pintada de novo ou 

se teria sido substituída por outra escultura, tendo como molde a anterior. Escultura em 

vulto perfeito. A imagem não tem nenhum elemento iconográfico que a identifique. 

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: Consultando o Inventário lemos: 

 “ (...) Na cabeça existem um orifício que serve para a colocação de um resplendor. (...) A quando das 

procissões e dias de festa, é colocado na imagem um manto. Até à década de 1960, a festa em honra de 

Santa Suzana, era a maior festa existente na paróquia, na qual vinham círios dos vários lugares da 

freguesia, com carros de bois, enfeitados com flores. A imagem esteve sempre na paróquia.” In, 

Inventário de Imagens – 9, pdf da Paróquia de Famalicão da Nazaré. 

 Parece-nos, que só através do resplendor e do manto, na procissão, a imagem ganha 

significado próprio. 
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Registo N.º 15 “Bandeira do círio de um lugar de Famalicão da Nazaré” 

 

          

- Bandeira, em algodão, com a inscrição: “Santa Suzana V.M. / Famalicão da Nazaré”. Dimensões: 75x57 cm. 

In, Inventário da Paróquia. 

Proprietário: Igreja Paroquial de Famalicão da Nazaré. Vigariaria de Alcobaça – 

Nazaré. Patriarcado de Lisboa. 

Denominação: Bandeira de um dos lugares, de Famalicão da Nazaré. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Século XX. 

Matéria: Algodão. 

Dimensões: 75x57 cm. 

Localização: Ao cuidado da Paróquia de Famalicão da Nazaré. 

Descrição: Bandeira vermelha. Passamanaria amarela, em volta da bandeira e da 

pintura central. No centro aplicação de uma gravura a preto, sobre branco. Santa Susana 

está representada, como nas bandeiras, do Bárrio. A seus pés, encontra-se um animal 
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bovino. Tem uma inscrição, por baixo da imagem “Santa Suzana V.M. / Famalicão da 

Nazaré”.
66

 

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: Retirámos do Inventário o seguinte:  

“ (...) Na referida festa,
67

realizavam-se vários círios provenientes dos lugares da Paróquia, sendo esta 

bandeira proveniente de um desses círios. O percurso da procissão passava pela zona onde se fazia a festa 

profana, na qual existia um pequeno Altar, a onde a procissão parava, e se fazia um sermão. Hoje em dia 

está fora de utilização.” in, Inventário de Insígnias – 12. pdf , da Paróquia de Famalicão da Nazaré. 

Pelo que aqui é afirmado, compreendemos que esta bandeira fosse de menor dimensão, 

do que uma bandeira processional. Uma vez que, esta se destinava a ser transportada 

“em círio”, do lugar, até Famalicão da Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 V. M. poderá significar Virgem e Mártir, devido a inscrições semelhantes que observámos na igreja do 

Bárrio. 

67
 Refere-se à festa de Santa Susana. 
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Registo N.º 16 “Bandeira do círio de um lugar de Famalicão da Nazaré” 

 

    

- Bandeira em seda adamascada, com forro e varais em madeira. Inscrições: “Santa Suzana Abençoai O Povo 

E O Gado”. Dimensões: 80x50 cm. In, Inventário da Paróquia Famalicão da Nazaré.  

 

Proprietário: Igreja Paroquial de Famalicão da Nazaré. Vigariaria de Alcobaça – 

Nazaré. Patriarcado de Lisboa. 

Denominação: Bandeira de um dos lugares, de Famalicão da Nazaré. 

Autor: Desconhecido. 

Datação: Século XX. Apresenta restauro datado de agosto, de 2000. 

Matéria: Tecido de seda adamascada, forro e varões de madeira. 

Dimensões: 80x50 cm. 

Localização: Ao cuidado da Paróquia de Famalicão da Nazaré. 

Descrição: Bandeira de seda adamascada vermelha, no centro imagem pintada em 

tecido. Moldura da imagem central a dourado e passamanaria à volta da bandeira. Com 

as inscrições, por cima da imagem, em arco: “Santa Suzana Abençoai O Povo E O 

Gado”. No centro da imagem, Santa Susana representada, com um resplendor e túnica 
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azul, sobre saia e manto branco, tendo alguns dourados nas vestes. Ladeada por dois 

animais bovinos, um de cada lado e um cordeiro branco. 

Nota: Quando falamos em dourado, poderá ser tinta de ouro, não sabemos.  

Incorporação: Desconhecida. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: A sua proveniência é a mesma da anterior, um dos círios dos 

lugares, a Famalicão da Nazaré. Seguimos aqui o Inventário:  

“ (...) A bandeira foi restaurada em 15/08/2000, tendo sido retirada de uma bandeira antiga, com um 

estado de deterioração bastante avançado, a estampa com a imagem de Santa Suzana.” in, Inventário de 

Insígnias – 13.pdf, da Paróquia de Famalicão da Nazaré. 

O restauro foi realizado por D. Rosalina no ano 2000. 

Observações: O Senhor Júlio Só, residente no lugar dos Raposos, realizou objetos 

artesanais sobre as festas de Santa Susana, pelo que seria interessante, no futuro ir no 

encalço da sua obra. 
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Turquel 

Registo N.º 17 “Imagens de Santa Susana – Turquel” 

 

      

- A primeira fotografia é da imagem de Santa Susana, que ingressou na igreja em 1933. A segunda 

imagem é de 1997. As duas foram esculpidas em Braga. A primeira, ficou a cargo do escultor 

Fânzeres, a segunda na “J. Vieira da Fonseca Lda.”. Fotografias cedidas pela ADEPART 

(Associação de Defesa do Património de Turquel).  

Proprietário: Igreja Paroquial de Turquel. Vigariaria de Alcobaça – Nazaré. 

Patriarcado de Lisboa. 

Categoria: Escultura. 

Título: Santa Susana. 

Autor: Da primeira imagem, foi autor, Fânzeres. A segunda imagem foi fabricada na 

“J. Vieira da Fonseca Lda.”. 

Datação: A primeira imagem foi produzida no ano 1932, em Braga. A segunda imagem 

foi fabricada em 1997. 

Matéria: Desconhecida. 

Dimensões: Entre 60 a 100cm. 
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Localização: A primeira imagem foi furtada. A segunda encontra-se sobre uma peanha, 

numa parede da Igreja Paroquial de Turquel. 

Descrição: Esculturas de vulto perfeito. A segunda imagem, não apresenta grandes 

diferenças, em relação à primeira, a não ser talvez, a expressão. A Santa está 

representada com vestes cremes, com notas decorativas, em dourado. Coroada com 

flores, aqui está representado o aspeto silvestre. Aos pés encontra-se um animal bovino. 

Segura numa das mãos a palma, símbolo do martírio e na outra um livro aberto. 

Nota: Dourado, poderá ser tinta de ouro, não sabemos. 

Incorporação: A primeira imagem foi incorporada, no ano de 1933 e a segunda 

imagem, em 1997. 

Proveniência: A primeira imagem teve como proveniente José Diogo Ribeiro. 

Origem /Historial: A imagem saqueada em 1996, encomendada por José Diogo 

Ribeiro, ao escultor Fânzeres, em Braga, no ano de 1932, quando este presidiu aos 

festejos, em honra da Santa. Em sua substituição foi fabricada outra, para a festa da 

Santa, em 1997, com características muito semelhantes, à que foi sujeita ao furto. 

Existiu, no entanto, uma imagem mais antiga da qual não ficaram registos, ficamos, 

apenas, com uma ideia da possível imagem através de uma pagela que era entregue aos 

donos dos animais, durante a bênção.
68
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 Pagela, Cf. Vol. II, Anexo de Imagens, Fig. 41, p.161. 
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Registo N.º 18 “Quadro «A procissão no Trucifal» ” 

 

 

- “Procissão no Trucifal”, 1912, Adriano de Sousa Lopes. Dimensões: 279x354 cm.   

 

 

 

 

 

 

- “Círio” Adriano Sousa Lopes, in, GARCIA (1970:30), foto 13. 
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- “Círio”, pintura de Adriano Sousa Lopes. Imagem cedida por Avelino Lopes (familiar do pintor). 

Proprietário: Empresa Orizon. 

Categoria: Pintura. 

Denominação: Quadro representando o Círio do Bárrio a passar em Turquel. 

Título: Pelos dados que apresentamos, o quadro intitulou-se “Círio” e mais tardiamente, 

ficou conhecido por “Procissão no Trucifal”. 

Autor: Adriano de Sousa Lopes. 

Datação: 1912. 

Matéria: Óleo sobre tela. 

Dimensões: 272x354 cm. 

Localização: Hotel Campo Real, Trucifal. 

Descrição: Quadro assinado e datado. A fotografia, da pintura o “Círio”, foi cedida pelo 

engenheiro Avelino Lopes,
69

 o qual, elaborou um documento de apresentação 

multimédia, em volta do quadro. Apresenta uma imagem, com a torre da igreja de 

Turquel e a torre da igreja do Trucifal, sobre a fotografia do quadro “Círio”, de forma a 
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 Familiar do pintor. 
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verificarmos, a semelhança com a torre da igreja, de Turquel. Acrescentamos, que na 

pintura, não é observável uma procissão, mas sim, os carros do Círio do Bárrio. Se 

repararmos bem, podemos ver o tecido de chita, de Alcobaça, no interior dos carros. 

Podemos observar, ainda, o gaiteiro e o juiz, com a bandeira, a capa branca,
70

 ao lado o 

moço fogueteiro. 

Incorporação: Através de um leilão, ocorrido em 2007, passou a ser detentora do 

quadro, a empresa Orizon. 

Proveniência: Desconhecida. 

Origem /Historial: O quadro “Procissão no Trucifal” foi adquirido pela empresa 

Orizon, a qual construiu um complexo hoteleiro de luxo no Trucifal (Torres Vedras), 

com o propósito deste quadro ficar a pertencer ao Hotel Campo Real, nessa localidade. 

 O engenheiro Avelino refere um catálogo de 1917, onde aparecem vários quadros sobre 

Turquel, incluindo dois estudos para o “Círio” e dois sobre o Trucifal, mas não a 

“Procissão do Trucifal”. Esta informação coloca a possibilidade de um possível erro, de 

catalogação.  

O pintor Adriano de Sousa Lopes nasceu em Vidigal (Leiria), em 1879. Residiu em 

Turquel, desde 1881, até ir para Lisboa. Trabalhou numa farmácia, em Alcobaça, antes 

de tirar o curso de pintura, na Escola de Belas Artes, de Lisboa, com o apoio de algumas 

figuras de vulto, como Afonso Lopes Vieira. Faleceu em Lisboa, no ano de 1944. 

Artista eclético, de influência impressionista e simbolista. Com pendor para a narrativa 

histórica, notabilizou-se no retrato e na paisagem. Destacou-se no desenho, gravura 

(água-forte) e pintura. Foi discípulo de Veloso Salgado (pintura) e Luciano Freire 

(desenho). Em 1903, foi-lhe atribuída a bolsa Valmor, a qual lhe permitiu aceder à 

École Natinale de Beaux-Arts em Paris, tendo como professor Cormon e Jean-Paul 

Laurens. Frequentou, ainda, a Academie de Julian. Expôs no “Saloon d´Automne” em 

1904, 1905, 1906, 1907 e 1912. Organizou em 1915, a secção artística de pintura, do 

pavilhão português, na exposição internacional Panamá - Pacífico, em São Francisco. 

Em 1917, realiza a primeira exposição individual, no SNBA, em Lisboa. Nesse mesmo 

ano é enviado para a Flandres, com vista a realizar estudos iconográficos, sobre o Corpo 
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 Recordemos as alusões às capas esbranquiçadas, utilizadas pelos festeiros do Círio do Bárrio. 
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Expedicionário Português, os quais lhe permitiram, posteriormente, retratar a guerra nas 

trincheiras. No ano de 1929, foi nomeado diretor do Museu de Arte Contemporânea. 

Participou em projetos expositivos, como a “Arte Portuguesa da Época das Grandes 

Descobertas”, Paris, 1931 e “Primitivos Portugueses”, Lisboa, 1940, em conjunto com 

Reynaldo dos Santos e João Couto. Tornou-se vogal, da Academia de Belas Artes, no 

ano de 1932. Óscar Carmona, em 1940, inaugurou a exposição de Sousa Lopes, na qual 

se encontrava o famoso quadro “Infante D. Henrique”, o qual seguiu para o Instituto 

Ibero Americano, em Berlim. Existem pinturas suas, no Museu Militar de Lisboa. 

Deixou por concluir painéis, a fresco, na Sala Nobre do Palácio, da então, Assembleia 

da República. A Gulbenkian dedicou uma exposição, a este artista de renome nacional, 

entre maio e junho de 1980. 
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Registo N.º 19 “Objeto Miniatural «Juiz do Círio» ” 

 

  

- Objeto miniatural do Juiz do Círio, de Aníbal Honório Coelho. Dimensões: 25x11x19 cm. 

Proprietário: Aníbal Honório Coelho. 

Denominação: Objeto miniatural “O Juiz do Círio”. 

Título: “O Juiz do Círio do Bárrio”. 

Autor: Aníbal Honório Coelho. 

Datação: Século XX. 

Matéria: Madeira e outros materiais. 

Dimensões: 25x11x19 cm. 

Localização: Barbearia do Senhor Aníbal Honório Coelho. 

Descrição: A miniatura representa o juiz do Círio do Bárrio, a cavalo, com a bandeira. 

Na bandeira, podemos ver impressa a imagem de Santa Susana, de Turquel. 

Incorporação: O objeto encontra-se na barbearia do Senhor Aníbal, desde que ele a 

construiu. 

Proveniência: Provem da oficina do Senhor Aníbal, ao lado da barbearia. 

 Origem /Historial: O objeto foi realizado pelo Senhor Aníbal Honório Coelho, 

artesão, nascido em 1928, com base na memória do Círio do Bárrio, que passava a 
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Turquel. Na infância foi pastor e desde muito novo, começou a fazer brinquedos para os 

irmãos (carrinhos, espingardas...). Começou a praticar a profissão de barbeiro, aos 15 

anos, de idade. Foi cocheiro em Sintra,
71

 transportando a hortaliça para o mercado. 

Esteve como cobrador, na empresa rodoviária “Capristanos”, durante uns tempos. No 

Centro Paroquial de Turquel, exerceu a profissão de motorista, por 22 anos, onde 

começou a consertar os brinquedos das crianças, que frequentavam o Centro, dando 

início à sua faceta, de artesão. Foi Presidente da Junta de Freguesia de Turquel, entre 

1968 e 1971. Atualmente mantém a sua barbearia, dedica-se à agricultura e 

paralelamente, ao artesanato, na sua oficina, organizada junto à barbearia. Recicla 

muitos dos materiais, ao aproveitá-los nas suas produções. Expõe em diversas feiras de 

artesanato, como a feira de São Bernardo, em Alcobaça e na mostra de artesanato de 

Santa Susana, em Turquel. Muitas pessoas, no estrangeiro, possuem obras suas. 

Observações: Existe na ADEPART um dossier com fotografias, passível de consulta, da 

autoria de Manuel Ezequiel, o qual também retratou as Festas de Santa Susana, em 

Turquel, nos anos setenta, do século XX.  

Algumas pessoas naturais da freguesia, de Turquel, realizaram versos, em louvor de 

Santa Susana. Também o escritor Domingos José Soares Rebelo, há poucos anos, 

elaborou uma letra, dedicada a esta Santa.  

O Senhor Augusto Luís, com uma forte herança musical e também ele estudioso da 

matéria, criou uma letra e música, com o título: “Hino a Santa Susana”, recentemente.
72
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 Nesse tempo era obrigatório possuir uma licença, para conduzir carroça. 

72
 Cf. Vol. II, Anexo Documental, Doc. 19, p.37. 
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Registo N.º 20 “Fotografias de Mário Novais - Trabalhos Agrícolas” 

 

      

- Álbum “Agricultura: Trabalhos Agrícolas”, Mário Novais, propriedade da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Alguns direitos de imagem, que não invalidam trabalhos de natureza académica. 

Disponibilizada online em 11 de agosto de 2006. Disponível em <http://www.flicker.com/>, último 

acesso em 8 de agosto de 2012. 

 

Proprietário: Galeria da Biblioteca de Arte, da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Denominação: Álbum de fotografias: “Agricultura”. 

Título: “Trabalhos Agrícolas” 

Autor: Mário Novais. 

Datação: Desconhecendo-se o ano exato, considera-se o período entre 1933-1983. 

Matéria: Fotografia. 

Dimensões: Desconhecidas. 

Localização: Galeria da Biblioteca de Arte, da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Disponível online <http://www.flicker.com>. 

Descrição: Estas cinco fotografias a preto e branco fazem parte de um álbum de mais. 

Selecionámos esta sequência, que se inicia com uma junta de bois em grande plano. 

Continua com o gado de trabalho a puxar a charrua, lavrando a terra, orientado pelo 

homem, ou seja realizavam o trabalho que é hoje efetuado por maquinaria, a qual até 

meados do século XX era, praticamente, inexistente em Portugal. 

Incorporação: Coleção adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian, em 1985, 

integrou o Arquivo de Arte do Serviço de Belas Artes, até 2001, altura em que passou a 

fazer parte da Biblioteca de Arte.  

Proveniência: Estúdio Novais, o qual foi fundado em 1933.   

 Origem /Historial: O álbum de fotografias foi produzido no Estúdio Novais. 

http://www.flicker.com/


78 

 

Mário Novais (1899-1967). O artista nasceu no seio de uma família com tradição no 

ramo da fotografia. Fotógrafo de renome dedicou-se ao retrato, chegando a trabalhar na 

“Fotografia Vasques”, num período anterior à fundação do seu próprio estúdio. 

Fotógrafo a trabalhar por encomenda, especializou-se em fotografia de obras de arte e 

arquitetura, tendo efetuado ainda, trabalhos de fotorreportagem, fotografia publicitária, 

comercial e industrial. 
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RESUMO DE ENTREVISTAS: 

Entrevista à D. Andreia Cruz no dia 14/12/2011, pelas 18h, na Capela de Pé da 

Pedreira 

- Estou a fazer uma entrevista à D. Andreia? 

- Cruz. 

- Nasceu? 

- Em Pé da Pedreira. 

- No ano? 

- 1981. 

- Tem noção de quando se teria iniciado o culto a Santa Susana (nesta localidade)? 

- Como disse sou, relativamente, nova, mas acho que foi por volta de 1928. Pelo que me 

foi transmitido, esta é e era uma zona de pecuária e agricultura, por isso iria ajudar ter 

um padroeiro para proteção dos animais. Daí surgiu o padroeiro, para construção da 

igreja e esta ficar, assim, com um padroeiro. 

- Como é que se processa o culto de bênção dos animais? 

- Recordo-me que, antigamente, quando se ia à procissão, já haver animais para serem 

benzidos. Os animais pertenciam a pessoas da terra e a pessoas que vinham de longe. 

Atualmente, essa tradição mantêm-se, com menos animais, do que antigamente e já não 

vêm animais de fora da terra. 

- Continua a existir gado grosso? 

- Sim. Cavalos, ovelhas, cabras... 

- Vacas ou bois? 

- Não me recordo atualmente de haver esse tipo de animais, porque a nossa zona, já não 

se dedica tanto à pecuária. Somos uma zona de extração de rochas. Há pessoas que têm 

esses animais, mas não se verifica tanto como antigamente. 

- Falou-me há pouco, que existiam 2 sítios onde costumavam ser benzidos os 

animais... 

- Sim, no coreto, em frente à igreja, por vezes, com animais mais pequenos: as galinhas, 

os coelhos, os patos ou então no largo, que tem uma antiga eira, com um pinheiro 

antigo, do qual eu sempre me lembro de existir, para onde vão os animais de maior 

porte: os cavalos, as ovelhas, as cabras, esse tipo de animais. 

- Como é que é a procissão? 
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- Na procissão, à frente vão os anjinhos, são 6. A seguir, Santa Susana, atrás Nossa 

Senhora de Fátima e depois os santos, que estão na igreja. 

- Está a falar dos santos (imagens) e não das pessoas a representar os santos? 

- Os santos vão em cada andor. Ao pé de cada santo, neste caso de Santa Susana e 

Nossa Senhora de Fátima, vão pessoas a representar. Ao lado da imagem de Santa 

Susana vai uma rapariga vestida de Santa Susana, com os guardiões. No caso de Nossa 

Senhora de Fátima, vão os 3 pastorinhos. A seguir sempre, ao andor. Atrás do andor de 

Santa Susana, vão as juízas e as empregadas da festa, daquele ano. Vai, também, a 

bandeira transportada pelo juiz. Atualmente, são 2 juízes e os colegas, que estão com 

eles a fazer o juizado. A seguir, vão as pessoas em filas, uma fila, duas filas... de cada 

lado da estrada. Os andores estão no meio das pessoas e atrás vem a Banda Filarmónica. 

- Participam animais na procissão? 

- Antigamente participavam, pelo menos, isso é falado, eu não me recordo. 

- Quanto ao hábito das pessoas representarem, como no caso de Santa Susana ou 

Nossa Senhora de Fátima é, relativamente, recente? 

- Sim, quando era mais nova, não me lembro deles existirem. Há 12 ou 15 anos, é que 

isto passou a acontecer. 

- E a representação dos guardiões, já existia? 

- Apareceu na mesma altura. 

- Não sabe onde foram buscar essa inspiração? 

- Não sei de onde é que veio essa ideia. 

- Falou-me há pouco, de umas faixas de Santa Susana? 

- O juizado de Santa Susana, antigamente, era de 5 anos. Uma pessoa que entrasse na 

festa de Santa Susana era por cinco anos. Atualmente há 5 ou 6 anos, começou a haver 

menos pessoas, a entrar para a festa e passou o ingresso a ser por 3 anos. A comissão da 

festa de Santa Susana é feita só por homens casados. Atualmente, é constituída por 5 

homens casados. 

Eles na procissão levam uma capa vermelha e no braço, uma faixa, a dizer juizado de 

Santa Susana.
73

 Uma faixa, que é transmitida todos os anos, ou seja, ao sair da festa, 

dou a minha faixa ao juizado seguinte. As faixas permanecem em casa do juizado e só 

                                                           
73

 As letras da faixa são vermelhas, sobre branco. 



81 

 

saem de casa, no ano que deixa a festa. A cor das capas tem a ver com as cores de Santa 

Susana. 

- A faixa é colocada sobre a cor branca? Ou não interessa a cor que a pessoa veste? 

- Como a faixa só é colocada no dia da festa e da procissão, geralmente, os homens vêm 

mais com camisas claras, não interessando, se têm uma cor específica. Colocam de um 

lado específico, que agora não me recordo, a faixa. 

- Falou em juízas, quer dizer que não há só uma juíza? 

- Foi um engano, há só uma juíza e tem 2 colegas, que em geral têm o nome de 

“empregada”. Em termos de juizado, há os homens, que são os principais responsáveis 

pela festa. Há, também, um juizado de mulheres, com a juíza e as empregadas, que 

ficam responsáveis pela igreja. Pela manutenção da igreja, de maio a agosto. Até maio, 

é responsável pela igreja, a organização da festa de Nossa Senhora de Fátima, que é em 

maio. Das missas, da limpeza, da organização da procissão. 

- Contratação de bandas? 

- Isso tem tudo a ver com os juízes. Eles é que organizam as festas, em todos os 

sentidos. A juíza só tem a responsabilidade da procissão e da capela. 

- A juíza costuma oferecer alguma coisa à festa? 

- Sim. Antigamente, a juíza e as empregadas tinham a fogaça, onde doavam artigos 

alimentícios e uma quantia em dinheiro, que fazia parte da fogaça.  

- Bolos tinham? 

- Bolos de ferradura e essa fogaça eram vendidos, após a procissão. 

- Eram leiloados? 

- Exatamente eram leiloados. As fogaças eram leiloadas, pelas pessoas que estavam na 

festa. Atualmente, essa tradição, já não existe. Apenas levam um ramo ou uma cesta de 

flores e tem uma quantia de dinheiro, 250, 300 euros e donativos para a festa, em vez da 

tradicional fogaça. Logo após a bênção do gado, a procissão entra dentro da igreja e 

existe a transmissão da bandeira, para quem vai entrar, no próximo ano. Quem vai sair, 

faz um pequeno discurso de agradecimento e fala como decorreu a festa. 

Simbolicamente, quem vai embora dá um beijo à bandeira e quem entra, faz o mesmo. 

- Os juízes contribuem para a festa, a nível monetário?  

- Contribuem, não sei, exatamente, com que quantia. Durante 3 anos de permanência, na 

festa. Todos os anos dão uma quantia. Normalmente, ao sábado de manhã, andam pela 

localidade, os juizados de Santa Susana, a fazer o peditório, com a bandeira e é dado às 
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pessoas uma lembrança diferente. Há 2 anos, foi uma vela, com a imagem de Santa 

Susana. Este ano foi um chaveiro, feito em pedra, com a imagem. Para além da festa, a 

Associação fica da sua responsabilidade, durante a sua permanência na festa. 

- Quando é feito o peditório, é só por juízes ou podem, também, ir mulheres? 

- Não, é só os homens. As mulheres só têm a responsabilidade da igreja, o resto é com 

os homens. 

- Costuma haver algum largo com arraial, para a festa? 

- Sim. É essa a preparação, que os homens fazem. Normalmente, a festa vai de sexta a 

segunda-feira. Começa na sexta, só com o baile. No sábado de manhã, é o peditório, 

pela localidade, com banda filarmónica. Depois o almoço. 

- Desculpe interromper, a banda é do local ou é contratada, de outro sítio? 

- Costuma-se contratar. Existem aqui na freguesia: Charquinho, Alcanede e Gançaria.  

- São as localidades aqui próximas? 

- Exatamente. Vem a banda à tarde. É a abertura do arraial, no lugar da igreja. 

Antigamente, abria-se a quermesse à tarde. Atualmente, como as romarias são menos 

concorridas, já não há essa tradição. Existe serviço de refeições ao jantar, seguido do 

baile. O baile, quando o tempo está bom, tem lugar na rua, quando não, é na 

Associação, na “Casa do Povo”, como, antigamente, se chamava. No domingo, é feita a 

recolha, a missa tem lugar às três horas, da tarde. Às 2 horas, da tarde, começa a 

recolha. A recolha é constituída pelo juizado, ou seja, os homens vão buscar as juízas e 

empregadas, a suas casas. Antigamente chamava-se a recolha da fogaça, porque partiam 

com a banda filarmónica a casa da juíza, das empregadas e entravam todos juntos, na 

igreja, para a missa. Hoje em dia, já não há recolha de fogaça, porque já não existe, mas 

sim a cestinha das flores, com a oferta, que elas trazem. Atualmente vão buscar a casa 

as pessoas que fazem parte da festa, a seguir é a missa, seguida de procissão. A 

procissão, desde que me recordo, tem sempre o mesmo itinerário. Depois da procissão, 

faz-se a bênção do gado, a seguir as pessoas entram, novamente, na igreja. Faz-se a 

troca de bandeiras, entre os juizados. A seguir, as pessoas dirigem-se para o arraial, 

onde existe a banda, a filarmónica ou o rancho a atuar. Há quermesse. 

- Afinal, sempre há quermesse, mas só no domingo? 

- Sim. Também há serviço de refeições, no domingo. Na segunda-feira têm lugar os 

jogos tradicionais. De manhã, mais dedicado ao futebol (solteiros / casados), quer 
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feminino, quer masculino. Existe um lanche / convívio, a seguir ao jogo, no campo de 

futebol, por vezes com churrasco. 

- Cada pessoa traz a sua comida? 

- Não. No final, compra-se uns quilos de carne e divide-se por todos. À tarde, por volta 

das 4 horas, abre-se, novamente, a quermesse e seguem-se os jogos tradicionais. 

Normalmente, o jogo da batata, a corrida de frangos, a vara para o jogo dos frangos, 

com uma argolinha. Tem de se enfiar a vara, na argolinha e sair... O prémio para os 

jogos tradicionais, é sempre, um frango. A seguir há um leilão, com as prendas, que não 

se venderam na quermesse, vão a leilão. 

- Já de noite? 

- Não, geralmente, o leilão termina pelas 7h30m ou 8 horas. A seguir há um jantar / 

convívio, para as pessoas que ajudaram na festa e para os patrocinadores. Esse jantar é 

dado, pela comissão de festas. Uma forma de recompensa, pela ajuda prestada. A seguir 

existe baile, que encerra a festa. 

- As receitas da festa revertem para alguma coisa, em especial? 

- As receitas são para a Associação Cultural de Pé da Pedreira e atualmente, revertem 

todas para a direção da Associação. Existe a comissão de festas e existe a direção da 

Associação. Como a Associação anda em obras, essas receitas revertem uma parte, a 

outra parte fica em caixa, destinada, durante o ano, para outros eventos. 

- A organização da quermesse e dos jogos é com os juízes? 

- Não, essa organização é com as esposas dos juízes. Teoricamente é com os juízes, na 

prática são as esposas dos juízes. 

- O peditório da quermesse? 

- O peditório da quermesse é feito pelas esposas dos juízes, que organizam. 

Normalmente, as esposas dos juízes convidam raparigas, às quais, depois dão um 

almoço ou um jantar, de recompensa. Antigamente não, tanto na venda da quermesse, 

como no seu peditório, eram as raparigas da povoação. Lembro-me, quando era mais 

nova, que era eu, que estava a vender os bilhetes. Atualmente sou também eu, mas 

como esposa de um dos juízes. Toda a organização das refeições, da limpeza da 

Associação, nos dias de festa, da quermesse, quer de organização para os jogos 

tradicionais, quer mais prática, em termos de logística, são da responsabilidade das 

esposas dos juízes. 

- Foguetes ou fogo-preso costuma existir? 
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- Costuma existir e é da responsabilidade dos juízes, porque com a proibição do 

lançamento dos foguetes, não existe. 

- Antigamente havia fogo-de-artifício? 

- Antigamente havia. Este ano não houve fogo-preso, há 2 e 3 anos, houve. Atualmente, 

já não se lançam tantos foguetes. Antigamente, quando se faziam os peditórios, 

perguntava-se às pessoas se queriam que a banda tocasse ou se queriam um foguete, à 

escolha. Atualmente, não acontece, devido à proibição do uso de explosivos e dos 

foguetes. Atualmente, só a banda é que acompanha o peditório. 

- Falou-me há pouco da colocação da fita, nos animais, como era? 

- As fitas encontram-se numas cestinhas, ao pé dos animais. Aquando da bênção dos 

animais, essas fitas também são benzidas. As pessoas, mesmo que não tragam os 

animais, levam para casa, para pôr nos animais. A fita é protetora dos animais. 

- As fitas são coloridas? 

- Existem fitas brancas, azuis, não me recordo de outras cores. Existe um papelinho, 

com uma oração, benzido, que as pessoas, também, podem levar para casa, para a saúde 

dos animais. 

- As pessoas costumam fazer algum donativo nessa altura? 

- Sim, as pessoas, quando vêm buscar as fitas, dirigem-se à igreja, onde está uma pessoa 

e elas fazem as doações ou por promessas a Santa Susana ou querem colaborar de 

alguma forma, na igreja. 

- E na altura da bênção, não entregam o dinheiro? 

- Entregam à pessoa que está na igreja. 

- As fitas encontram-se na sacristia, da igreja? 

- Não, as fitas encontram-se ao pé dos animais, que estão a ser benzidos, dentro da 

cestinha, as pessoas levam a quantidade que querem. Nos donativos, as pessoas acabam 

por saber quem pertence à direção.  

- Existem objetos em cera, com a forma dos animais? 

- Lembro-me de ver ao pé das fitas, formas de cera, com aspeto de animais, não sei a 

história. 

- As pessoas costumam comprar esses objetos e pôr no altar? 

- Normalmente, as pessoas já trazem, não costumamos ter aqui a vender e deixam cá ou 

na sacristia. 

- Costumam pôr no altar? 



85 

 

- Sim, sim, na festa, durante o ano não.  

- Obrigada, não sei se há alguma coisa, que me tenha esquecido de perguntar ou 

que queira falar mais? 

- Não me lembro, de mais nada. 

- Muito obrigada. 

- Obrigada eu. 

Entrevista a D. Maria José na Igreja Paroquial do Maxial, no dia no dia 10/11/11, 

pelas 17 horas 

- Boa tarde, estou a fazer uma entrevista à Senhora Dona? 

- Maria José. 

- Que nasceu no ano? 

- 1954. 

- Podia-nos falar sobre as festas de Santa Susana. As atuais, as antigas, como 

eram? 

- As antigas, eu não tenho muito conhecimento, mas também não eram muito diferentes 

das que são hoje. Das atuais já tenho uma ideia melhor. São compostas por missa, a 

festa, a procissão, com todas as alfaias agrícolas pertencentes à igreja. As bandeiras, os 

andores, as imagens de santos, especialmente, a padroeira, com acompanhamento pela 

banda de música. 

Anteriormente, atuavam uma ou duas bandas que temos e são centenárias. Atualmente, 

como têm serviço nesse dia, apenas uma pode vir. Entretanto depois a procissão que 

recolhe à igreja, mas antes disso (porque antigamente recolhia logo) o Senhor Padre 

deixa a banda tocar no largo da igreja um ou dois cânticos a Nossa Senhora com o 

andor. Recolhe à igreja, mas antes disso esperam-se 20 minutos, que o cortejo se inicie. 

Há a bênção dos animais. Antigamente era composto pelos carros dos bombeiros, os 

animais que havia, com as alfaias agrícolas, desfilavam na rua principal. Agora é aqui 

junto da igreja, a Calçada de Santa Susana. Entretanto, levam o andor para fora, 

colocam-no na muralha (muro) de fora e ficam à espera que venham todos em fila, 

organizados, até ao fundo e cada vez que passam, um carro para e o Senhor Padre faz a 

bênção, com o andor junto a ele. 

- E ainda existem animais? 

- Existem ainda. 
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- Se ainda fazem parte dessa bênção, se ainda integram animais na procissão? 

- Agora não têm integrado. Porque eu vou aos diversos lugares da freguesia, com o 

Maxial são dez e peço às pessoas para trazerem. Mas é um domingo, de agosto, as férias 

e as pessoas não estão para se preocupar. Mas há quem tenha o seu burrinho, vaquinhas 

não. Havia muitas juntas de bois que foram desaparecendo, mas há quem tenha o seu 

burrinho, as suas ovelhas, as suas cabrinhas nos lugares. Aqui levam os cachorros, uns 

gatos, uns passarinhos, uns pombos e é o que trazem. 

- Já não é o gado grosso? 

- Já não. 

- Mas antigamente era o gado grosso? 

- Sim. Aliás, fazia-se uma festa na quinta-feira de Ascensão, em que também se juntava 

o gado todo, com missa campal, em que também havia bênção dos animais. 

- Mas Santa Susana? 

- Em Santa Susana, era festa no dia dela. 

- Dia 11 de agosto? 

- Dia 11 de agosto. Claro que pode não coincidir muito bem, aproxima-se. A festa é 

sempre no segundo domingo de agosto. 

- Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? 

- Eu tive pena foi de não ter pedido ao Senhor Joaquim César que realizou uma 

monografia... Podia ser que ele soubesse alguma coisa. Olhe, milagres, eu, não tenho 

conhecimento. As pessoas mais antigas tinham muita devoção a Santa Susana, pessoas 

de 70 e 80 anos. Os mais novos vêm porque é dia de festa. 

- É normal. 

- Por acaso não tenho nenhuma imagem que se compare à antiga. A que se compare 

moderna, que estas pequeninas... 

- Um registo? 

- No Senhor Jesus do Carvalhal encontram-se à venda imagens de Santa Susana, com 

uma representação mais moderna. O Padre António deslocou-se à igreja em Roma, onde 

se podem ver pinturas antigas sobre Santa Susana e trouxe-me Santa Susana 

representada com uma espada e em ascensão ao céu, que são imagens, totalmente, 

diferentes desta. Que se aproximam muito da imagem francesa, porque foram os 

franceses que a trouxeram para cá. 

- A antiga? 
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- A antiga. Sei que a imagem está em boas condições. Como sabemos com o terramoto 

não lhe aconteceu nada. E este (Sagrado Coração de Jesus) também veio de lá, ou já 

existia. Aqui na eremida, porque aqui era a eremida de Nossa Senhora da Piedade. 

- Mas a padroeira é Santa Susana? 

- A padroeira da freguesia é Santa Susana, foi colocada no altar. O Senhor Joaquim 

César que fez a monografia, acha que ela devia estar aqui (no lugar onde está Nossa 

Senhora da Piedade) e Nossa Senhora da Piedade no altar-mor, porque a igreja é de N.ª 

S.ª da Piedade. Mas o povo enraizou e não quer que Santa Susana fosse tirada dali, é 

padroeira, é padroeira. 

- Obrigada. 

- De nada. 

Entrevista à D. Maria Júlia Januário, na Sacristia da Igreja Paroquial de 

Famalicão da Nazaré, no dia 23/10/11, pelas 11h30m 

- Estou a fazer uma entrevista à senhora Dona? 

- Maria Júlia da Conceição Januário. 

- Que nasceu? 

- Em Famalicão. 

- Data? 

- 1939. 

- O objetivo da entrevista é falarmos um pouco sobre a festa de Santa Susana, em 

Famalicão da Nazaré. O que se recorda? 

- A festa de Santa Susana era uma festa com feira. Vinham os carros alegóricos dos 

lugares todos enfeitados com flores naturais, com os lençóis faziam os toldos. 

- Como um círio? 

- Como um círio. De cada terra, de cada lugar, vinha um círio e o respetivo povo a 

acompanhar. Ainda recordo que o círio vinha para o lugar da feira, que é hoje habitado, 

ao pé do cemitério. Ali havia um largo enorme, sem casas e só existia um moinho velho. 

Havia umas eiras em barro. Era ali que decorria a festa. 

- Chamava-se Camarcão? 

- Chamava-se Camarção, era ali que se fazia a festa, bem como o encontro dos carros. 

As pessoas vinham com o gado e ficavam todos ali. 
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Quando era pequena o gado vinha aqui em baixo ao adro e a Senhora Santa Susana e o 

padre voltavam-se para o gado e davam a bênção aos animais, porque Santa Susana era 

considerada a protetora dos animais. Davam a bênção ao fundo do adro, depois, talvez 

por haver maior quantidade de animais, a procissão passou a ir ao Camarção e lá era 

feita a bênção, com o recinto completamente cheio. Eram os círios de todos os lugares, 

os carrosséis, os carrinhos de choque, todas essas coisas, as barracas de comes e bebes. 

Era a feira de Santa Susana. Já não era só a festa de Santa Susana, era a festa da feira, 

porque era uma festa muito marcante para a terra. Durava 3 dias, pelo menos. Havia 

fogo-de-artifício, muito fogo preso, muito bonito. 

Era uma tradição que o povo de Famalicão tinha, fazia uma grande festa, como eu não 

me recordo aqui nos arredores de existir. 

- E sobre Santa Susana, podemos falar um pouco de como era a existência da 

juíza? 

- A juíza no dia da festa, na altura da despedida, quando a procissão entrava, o padre 

fazia a bênção e nomeava a juíza do próximo ano. A música acompanhava a juíza e um 

rapaz levava a bandeira. Se a juíza fosse de Famalicão iam levar-lhe a bandeira a casa, 

se fosse dos lugares, iam levá-la até ao carro de bois, onde ela ia.  

Quando a iam buscar, então sim, deslocavam-se aos lugares para acompanhar a juíza. 

- Existiam mordomos? 

- Existia uma comissão formada por várias pessoas, a qual se encarregava dos 

peditórios. Naquele tempo davam muitos cereais, que entregavam na igreja para ser 

vendido, para realizarem a festa. Pagavam a música, com o dinheiro das recolhas. Os 

mordomos chamavam-se festeiros. 

- Ouvi dizer que havia um anjinho? É verdade? 

- Havia vários anjinhos. Eu também fui anjinho durante muitos anos, nas festas de 

Nossa Senhora da Vitória. 

- Na festa de Santa Susana? 

Na festa de Santa Susana a juíza trazia o anjinho e de cada terra havia as juízas, porque 

nessa altura juntavam os andores de todos os santos e cada santo tinha o seu anjinho 

também. A procissão era enorme com muitos anjinhos. 

- De cada lugar? 
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- Em cada lugar havia a juíza de cada santo. Os anjinhos dos lugares e os respetivos 

santos de cada lugar. Cada lugar era responsável por um santo da comunidade. Fazia-se 

deste modo a procissão. 

- Vinha um santo de cada lugar? 

- Não vinha o santo, vinha a bandeira desse santo, que estava entregue à juíza. 

- Do lugar? 

 - Do lugar. 

- Então havia várias juízas? 

- Havia a juíza de Santa Susana e havia as juízas de cada um dos outros santos. Nesse 

dia juntavam todas as juízas, com os anjinhos, as bandeiras e os andores. 

- Quais as ofertas das juízas? 

- As juízas arranjavam cestos, normalmente, açafates da roupa e enfeitavam o cesto com 

um arco. Colocavam-lhe um arco em arame e dispunham conforme criam os bolos. Os 

bolos que, ainda hoje, são chamados bolos da festa ou bolos de ferradura, que já vêm 

dessa altura. Lembro-me, perfeitamente, que todos os cestos tinham vinho do Porto e 

frango assado. Um pão-de-ló caseiro. Depois era leiloado. 

- Havia então leilão? 

- Havia leilão de todos os géneros que davam. 

- O leilão era feito durante o dia ou de noite? 

- O leilão era feito durante a tarde. Muitas pessoas ofereciam um porquinho, um leitão, 

muitos chouriços. Dos lugares vinham muitos chouriços. 

- Então dos lugares vinha a juíza, o anjinho, a bandeira e mais? 

- As pessoas. 

- As pessoas vinham a pé? 

- As pessoas vinham a pé, traziam os carros. 

- Os carros de bois? 

- Os carros de bois. Uns vinham sentados nos carros, outros a pé. Normalmente, as 

famílias que tinham carros de bois vinham sentadas nos carros. 

- Com os tais toldos que falou... 

- Os toldos...era muito bonito. 

- Os preparativos da festa, de que já falou há pouco, que se iniciavam com a 

recolha de cereais... 
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- Havia oferta de cereais e dinheiro, as pessoas que não tinham cereais davam dinheiro. 

Normalmente tidas as irmandades pagavam em cereais. 

- Existiam então irmandades? 

- Existiam, a Irmandade do Senhor, a Irmandade das Almas, são as que ainda hoje 

existem. 

- As irmandades contribuíam com cereais ou dinheiro? 

- Sim. 

- A função das irmandades na procissão era de acompanhamento e dávida? 

- Sim. Acompanhamento e ajudavam a comandar, a organizar a festa. 

- Também se encontravam na organização das festas? 

- Sim. Eram as pessoas que estavam mais próximas, as que se juntavam para organizar. 

- Organização ao nível da Igreja ou fora da Igreja? 

- A nível da Igreja, mais ao nível da Igreja. 

- A festa profana era organizada por quem? 

- A festa profana era organizada pelos festeiros. Tudo incluído, não havia distinção. 

Era a mesma música que tocavam. Os festeiros é que falavam ao conjunto, quando 

havia bailes, ao fogo-de-artifício e é que organizavam. 

- Era hábito o povo estar no recinto da festa... 

- Havia promessas, havia bailarico no recinto da festa. Aqueles 3 dias eram passados no 

Camarção. 

- As pessoas comiam e bebiam por lá? 

- Comiam e bebiam. As pessoas que vinham dos lugares traziam os seus farnéis, que 

comiam por lá.  

- Como era feita a decoração por dentro dos tais toldos brancos? 

- Por fora era com flores naturais, por dentro a mesma coisa. Com raminhos, uma flor 

aqui, outra acolá. Tinham os arcos como armação e na parte de fora dos arcos prendiam 

as flores, a formar arcos nos lençóis, porque eram lençóis e colchas. 

- Não punham colchas de chita por dentro? 

- Não a colcha era a mesma. 

- Um pano branco? 

- Um pano branco e, por vezes, cheguei a ver a colcha de chita de Alcobaça. Lençóis 

com flores penduradas. 

- As pessoas traziam o farnel nas arcas? 
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- As pessoas traziam o farnel em cestos encarnados. Cestos pintados, que se chamavam 

cabazes. Eram fechados em duas partes, tinham duas asas, eram retangulares e, ainda, se 

podem encontrar nos cesteiros. Toda a gente tinha um cesto desses, maior ou mais 

pequeno. 

- Os festeiros apareciam a cavalo ou a pé? 

- Todos nos carros, não havia cavalos. 

- O moço que ia buscar a juíza, ia a cavalo ou a pé?   

- Ia a pé e, normalmente, era da terra da juíza. Trazia a bandeira ao lado da juíza. 

- Deslocavam-se todos a pé? Não vinham a cavalo? 

- Não se utilizava muito o cavalo. Nem havia cavalos aqui na zona. Era mais vacas e 

burros. 

- A juíza tinha algum fato especial? 

- A juíza não tinha um fato especial. Era sempre um fato novo, que faziam dentro das 

possibilidades. Ir ver a juíza era o mais importante da festa. 

- E o anjinho tinha algum fato próprio? 

- Na festa de Santa Susana, normalmente, os anjinhos vestiam-se de branco com uma 

faixa vermelha. 

- Tinham asas? 

- Sim. 

- Feitas em que material? 

- Não me lembro. 

- Tinham auréola? 

- Sim. 

- Em arame? 

- Havia umas feitas com flores, havia armações. Eu lembro-me que a minha era uma 

armação de flores, normalmente, os anjinhos levavam a grinalda. 

- Há algum aspeto da festa de Santa Susana que queira falar? 

- Recordo-me da quermesse, porque comecei muito miúda a fazer o peditório para a 

quermesse. Fazíamos as rifas, o que era uma paródia. Marcavam-se as peças, com os 

números e a seguir era a quermesse. Estar lá era o melhor do mundo.   

- Era uma forma de convidarem? 

- Eram uma forma de conviver e de podermos sair de casa. Naquele tempo era restrito 

sair e, assim, podíamos sair. 
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- Tinham aqui uma banda ou tinham de contratar alguma? 

- Normalmente vinha a de Turquel e a da Vestiaria, essencialmente, a de Turquel. 

- Disse que a festa durava 3 dias, esses dias coincidiam com o 11 de Agosto, que é o 

dia da santa ou não? 

- Não me recordo que dia era. 

- Não se recorda? 

- Sei que era em agosto. Comprei coisas antes de me casar. 

- Havia barracas a vender? 

- Havia vidros... 

- Vendia-se gado? 

- Vendia-se mais gado grosso. 

- Sabe se ficaram registadas canções, letras ou pautas com música? 

- Não me recordo. Recordo-me que na entrada das procissões, o cântico era sempre o 

“Queremos Deus”. (De seguida a D. Maria Júlia e a D. Madalena entoaram a canção). 

Era o fim da festa. 

- Era o fim da festa? 

- Era o fim da festa da igreja, porque a outra ia começar. 

- Como era o ritual das missas? A procissão? 

- No dia anterior, ao dia principal, à noite já havia o carrossel, comes e bebes, na festa 

profana. A da igreja, só existia no próprio dia. 

- No próprio dia da festa? 

- Num domingo. Encontrava-se sempre um domingo e então havia missa na parte da 

tarde, seguida da procissão. No outro dia ainda havia missa. A bênção do gado tinha 

lugar no dia da festa. 

- Havia alguma salva de foguetes? 

- Sim. De manhã que era a Alvorada, depois quando se começava a ouvir a música, esta 

era acompanhada de fogo (foguetes) e a salva, a procissão era sempre acompanhada de 

fogo, com um homem à frente, a deitar fogo. À saída da procissão havia uma salva. 

- E o fogo-de-artifício? 

- O fogo-de-artifício era à noite desse dia. 

- Depois prolongava-se a festa? 
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- Prolongava-se, no outro dia. Os carros só se iam embora no segundo dia à noite. Havia 

baile. As pessoas, ainda, ficavam na segunda-feira e faziam os negócios. Estes eram 

mais no segundo dia, porque no dia da festa não havia tempo. 

- Muito obrigada pela sua entrevista. 

- Nada. 

Entrevista à D. Tíla Ribeiro, na sua residência (Turquel), no dia 24/08/11, pelas 13 

horas 

- Em que ano é que nasceu? 

- 1917. 

- Recorda-se da festa de Santa Susana ou da passagem do Círio? 

- Do Círio recordo-me. O Círio passava aqui às 8, mais ou menos,
74

em direção a Santa 

Susana. No dia da festa cá, depois no dia da festa... Os homens vestiam-se com umas 

capas. O Círio passava cá e levava música. Durante muitos anos, no fim começou a 

andar tudo de automóvel. O Círio deixou de passar. O Círio que vinha do Bárrio, ainda 

tinha muitos carros de bois, armadinho tudo, aquilo ainda, dava muito trabalho. Iam 

fazer a festa a Santa Susana do Landal.  

- Quando diz que os homens vestiam capas, eram os de Turquel ou os do Círio? 

- Eram os do Círio. Quando iam para lá, iam naturalmente, quando vinham para cá e 

sabiam, que aqui havia festa, traziam as capas. Vinham à frente, a cavalo, com a capa e 

com a bandeira. 

- Como é que eram as capas? 

- As capas eram brancas, com um cabeção azul. Também me parece que há cá, 

desapareceu tudo, não sei o que fizeram às coisas.  

- Lembra-se se havia gaiteiro? 

- Quando vinham para cá, vinha uma música a tocar, lá da terra. Não me lembro. Sei 

que íamos esperar o Círio, não sei, talvez tivesse. 

- Aqui em Turquel, nas festas havia gaiteiro? 

- Aqui em Turquel, nunca me lembro de haver gaiteiro. Aqui em Turquel era a banda de 

Turquel. Nessa altura, ainda estava boa. Andou, andou, quase que acabou. O meu pai é 

que os ensaiava. O Senhor Cláudio. O meu avô era o José Diogo Ribeiro.  
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 A entrevistada refere-se às 8 horas da tarde. 
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- Ele escreveu muitas coisas sobre Turquel, sobre as festas. Recorda-se de alguns 

jogos, que se fizessem nas festas, de Santa Susana? 

- Tocava a música, à noite havia fogo preso. Depois acabou o fogo, por causa dos fogos. 

Havia a bênção dos bois. As pessoas levavam trigo, cada um dava o que queria, uns 

grandes sacos de trigo, que os homens dos bois levavam. Costumavam dar uma fitinha, 

para eles porem ao pescoço.
75

 Durante o dia era a música. À noite, aguentavam-se mais, 

à espera do fogo preso, bonito. Também gastavam um dinheirão naquilo. Dava uma 

coisa, para a outra. Se não houvesse barulho, o povo não vinha.  

- Lembra-se como eram as oferendas? 

- De Santa Susana era o trigo, não me lembro de mais nada. Muitas ofertas aconteciam 

pelo Santo António. Costumavam, antes de a festa, ir pedir pela serra.
76

 

- Havia fogaças? 

- Havia a juíza da festa. A música ia a casa da juíza, buscar a fogaça. Vinha a juíza, com 

a fogaça. Não era ela que a trazia, eram uns homens. Ela ainda dava qualquer coisa, uma 

bebida, aos músicos e depois rifavam os bolos, como ainda rifam.  

- Não se recorda de mais nada da festa, que queira falar? 

- A festa, não. 

- Quantos dias durava a festa? 

- Um dia. Agora é que durava vários dias. 

- Para além da juíza, também havia juiz? 

 - Havia as mordomas, a juíza. As mordomas também lavavam uma oferta. Tinha juiz da 

festa. Havia os festeiros, mas o juiz é que mandava na festa. Agora mandam todos. 

- O juiz também dava alguma fogaça? 

- Não me lembro. O juiz, às vezes, dava uma fogaça. O Ti Tónio Gaio chegou, também, 

a ser juiz, como era muito opinioso, coitado, chegou a mandar fazer uma fogaça. A da 

juíza, é que marcava.  

- Lembra-se da antiga imagem de Santa Susana? 

- Lembro-me, ainda deve de andar pelo sótão da igreja. Mandaram fazer uma imagem, 

quando o meu irmão foi juiz. Mandaram fazer uma Santa Susana, com um boizinho, ao 

pé, porque era a devoção.  
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 A D. Tíla está a mencionar os pescoços, dos animais. 
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- Foi José Diogo Ribeiro que mandou fazer a imagem? 

- Não me lembro. Sei que foi quando o meu irmão foi juiz, da festa. Lembro-me que 

havia bazar. 

- Era tipo quermesse? 

- Era. Chamavam-lhe bazar, mas era tipo, uma quermesse.  

- As festas faziam-se no pelourinho e no Relego, não? 

- As festas eram à volta do coreto.
77

Depois escangalharam o coreto, ficámos sem coreto. 

O Senhor Jesus, era uma festa “mais coisa”, aguentou-se muitos anos e depois deixou 

de haver.  

- Antigamente, as festas de Santa Susana não tinham bênção do gado ou tiveram 

sempre? 

- Era o principal, era a bênção do gado.  

- Nas décadas de 40, 50? 

- Sempre me lembra de haver bênção do gado. E de passar o Círio. 

- Obrigada. 

- Antigo, mais antigo, não me lembra. Sei que já faziam festa a Santa Susana. Havia 

aquela Santa Susana antiga, que era muito feia e mandaram fazer nova, muito perfeita. 

Uma noite, vieram à igreja e roubaram-na. Mandaram fazer outra, que já não é como 

aquela. Pensaram que ela era muito antiga, não era.  

- Muito obrigada, pela sua entrevista. 

 Entrevista ao Senhor Padre Abel Ferreira, na Casa Paroquial de A-dos-Francos, 

no dia 03/09/11, pelas 15horas 

- Existe algum inventário ou documento, de forma a tomarmos conhecimento da 

antiguidade da igreja de Santa Susana? 

- Que eu tenha conhecimento, não. Em tempos houve um estudo sobre a freguesia do 

Landal, feito por uma Senhora D. Maria Leocádia Pato. Esse é o estudo, que eu tenho 

conhecimento.  

- Registos paroquiais ou da própria imagem. Já estive numa igreja, em que havia 

inventário? 
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 O coreto ficava no recinto em baixo, onde está, atualmente, o pelourinho.  
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- Nós não temos isso. Não sei se algum dos meus antecessores fez isso. Se encontra no 

Arquivo Histórico do Patriarcado.  

- Onde é que fica situado? 

- Fica no Campo de Santa Clara, Mosteiro de São Vicente, de Fora. Falando com o Dr. 

Ricardo Aniceto, que ele tem essa parte de arquivo. Talvez ele saiba se existe alguma 

coisa. Eu estou aqui há pouco tempo. 

- Num documento facultado pela D. Leocádia Pato, é feita alusão a um tombo 

existente no Landal, que depois foi transferido para Torres Vedras. 

- De tudo o que é anterior à implantação da Republica, os documentos estão na Torre do 

Tombo.  

- De Torres Vedras poderiam ter transitado para a Torre do Tombo? 

- Desconheço e sei que na Casa Paroquial não está. 

- Não tem nenhum tipo de documento? 

- Não, não. Todo este trabalho está a ser concentrado no Arquivo Histórico do 

Patriarcado e eles com certeza forneceram essa informação, se a tiverem lá.  

- Existe algum registo, com as dimensões da escultura de Santa Susana? 

- Esse inventário não foi feito.  

- Haveria possibilidade de com uma fita métrica, tirar algumas referências? 

- Sim, podemos combinar.  

- Existem bens móveis sobre esta temática, que pudessem figurar numa possível 

exposição? Existe uma bandeira, que é usada nas procissões? 

- Sim. Essa bandeira é uma coisa recente. A bandeira que é usada como guião, terá dez 

anos.  

- Existem os ex-votos... 

- Isso sim, que se utilizam há muito tempo.  

- Para além disso músicas, letras ou composições, utilizadas nas festas? 

- Isso aí, não lhe consigo ajudar. Estava era a pensar em alguém, que pudesse ajudar. 

Talvez a Senhora Isabel Dionísio, que já tem uma idade, talvez se lembre. Já teve 

alguma conversa com alguém de Santa Susana? 

- Falei com um senhor, que não quis que fizesse a gravação. Deu-me o contacto do 

Senhor Presidente do Grupo Desportivo de Santa Susana. Alguém que soubesse 

coisas mais atuais, também era válido... 

- Atuais, não existe nada.  
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- Quando sai a procissão não se canta nada?  

- Canta-se, mas não tem a ver com Santa Susana diretamente. 

- O Senhor Vicente seria bom contactá-lo? 

- Ele é natural de Santa Susana. Há missa, uma vez por mês em Santa Susana. No dia 2, 

de outubro. Ou falando com o Benjamim ou com o Senhor Isidro. São pessoas, que 

talvez lhe possam contar melhor os costumes. Eu sei aquilo que eles me contam. Eu 

estou cá há 3 anos, eles é que me contam os hábitos da feira. Eu penso que o grande 

impacto disto era porque isto, era uma feira do gado e atrás da feira do gado, havia 

bênção do gado. Por exemplo os ex-votos eram sinal das promessas, que as pessoas 

faziam. Nesta altura havia 2 feiras de gado, com intervalos de 15 dias, aqui. Uma, em 

22, de Julho, em A-dos-Negros, Santa Maria Madalena, que hoje sobrevivem 

resquícios, como feira de chineses e aqui a mesma coisa, feira de roupas e 

quinquilharias. Aqui, 3 semanas depois, a feira de Santa Susana. Claro que depois, 

outras coisas surgiam, mas o principal, o mercado
78

 depois, para setembro, era balizado 

pelos preços que se praticavam nestas 2 feiras. Isto foi coisas, que eu já ouvi contar. 

Agora memória desse tempo, talvez o Senhor Isidro possa ajudar. O Senhor Gerardo, 

que tem 90 anos.  

- Em termos de bens móveis não se recorda... 

- Não. A não ser o andor, embora com o uso, vai-se estragando e mudando, não faço 

ideia da idade do andor, que vai na procissão.  

- Os festejos que se fazem atualmente, missa, procissão? 

- Sim. Há missa no dia 9, ao meio-dia, que é o dia da feira. No dia 10, que, também há 

missa, no final do dia. Porque as pessoas vinham e acampavam, por aqui, isto são 

resquícios de uma preparação, que ainda hoje se mantem, apenas com a celebração da 

missa. Depois no dia 11, missa e procissão. 

- Como é que se processa ou processava a organização da procissão? 

- Em relação a tempos mais recuados não sei. Atualmente, uma coisa muito simples, 

apenas com as bandeiras, os estandartes das imagens que há lá. São 4. Vai o andor de 

Santa Susana, o andor de Nossa Senhora de Fátima e segue a procissão. 

- Tem banda? 

- Sim. 
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- A banda é de onde? Costuma variar? 

- É contratada anualmente e em função da disponibilidade, que haja. Este ano nem era 

uma banda, era apenas uma “bandinha” de Alcanena ou Alcanede. A organização destas 

festas custa bastante dinheiro. Uma banda com 30 elementos é uma coisa enorme e 

como não há ofertas, para suportar estes custos, tem sido uma coisa simples, pelo menos 

nestes 3 anos, que cá estou.  

- Como é que se processa a organização da festa, pelo menos a parte religiosa? 

- Há o grupo atual de pessoas, que cuidam da igreja e que depois arranjam mais umas 

para ajudar a preparar os andores. A enfeitar e decorar os andores. Vêm sempre algumas 

pessoas de fora, nota-se mesmo. A missa é às 4 horas da tarde e procissão a seguir. Há 

pessoas que estão de férias ou que, simplesmente tiram o dia ou a tarde, para virem à 

festa e depois participam, não há juiz. 

- Há oferendas? 

- Já não.  

- Haveria oferendas de Santa Susana ou arredores? 

- Aqui não. Poderá ter havido.  

- Que tipo de oferendas existiria? 

- Não a posso ajudar. Eu lembro-me de alguém estar a falar das ofertas de trigo.  

- Das pessoas que vinham de fora com o gado e pagavam a promessa... 

- Sim, sim. Isso não lhe consigo ajudar.  

- Ainda conseguiu presenciar alguém, a dar as 3 tradicionais voltas à igreja, com o 

gado? 

- Não, quando eu cheguei já não havia gado. 

- Existem cartazes que tivessem sobrevivido ao longo dos tempos, que pudessem 

ser consultados? 

- Eu desconheço. Acho que não deve ter sido guardado. 

- Muito obrigada. 

- Nada. 

 Entrevista ao Senhor Padre Carlos Marques, na Sacristia da Igreja Matriz de 

Turquel, no dia 15/09/11, pelas 18horas 

- Senhor Padre Carlos, como é que se processa, atualmente, a organização das 

festas de Santa Susana? 
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- A festa esteve interrompida durante uns anos. Foi o Senhor Afonso Luís e a esposa, 

que tiveram a iniciativa de recriar a festa. Voltou a ser interrompida de 2003 a 2007. 

Quando eu cheguei em 2006, um grupo de pessoas manifestou a vontade, de se voltar a 

fazer a festa. Então, se há gosto da vossa parte, podemos avançar. Senti que havia um 

grupo de pessoas, uma comissão. Começámos a combinar as coisas e esse foi o primeiro 

ano da festa. Havia uma comissão, mas por outro lado havia uma juíza e um juiz. O juiz 

é que mandava e havia a comissão, o que criou uma colisão, quem é que organizava as 

coisas? Há uma comissão, a figura do juiz decaiu, não há juiz, mas a juíza mantem-se. A 

juíza é eleita, por uma comissão, através da comunidade pastoral, a qual escolhe quem 

vai ser a juíza desse ano.  

- Quer dizer que a pessoa não se propõe? 

- Não se propõe. É a paróquia que propõe. Procuramos que seja uma pessoa, que tenha 

alguma relevância na comunidade, que tenha sido catequista, que tenha exercido 

algumas missões importantes na comunidade. A ideia não é a juíza dar dinheiro. 

- Como antigamente em que se propunha e dava um certo contributo? 

- Era. No primeiro ano, as pessoas andaram “à procura” da juíza. Encontrou-se uma 

jovem, que foi a juíza da festa. A juíza, uma pessoa que serviu a comunidade e que 

ajudou a comunidade. A pessoa depois também tem gosto e oferece as fogaças e as 

juízas, normalmente, colaboram muito. Não a orientar a festa, mas com o seu trabalho, 

para servir e ajudar a festa. A festa começa sempre ao sábado à tarde, com a eucaristia e 

a bênção das fogaças, no adro da igreja. Depois fazemos uma pequena caminhada, não é 

procissão, porque não levamos a imagem, onde vai o estandarte de Santa Susana, as 

pessoas e atrás os carros ou as pessoas levando as fogaças. Colocamos lá
79

 e começa o 

arraial. O jantar, que começa a ser servido. No domingo, de manhã, habitualmente, no 

recinto da festa, às 11 horas há a celebração da eucaristia. A seguir a bênção do gado, 

habitualmente é só cavalos, mas as pessoas podem trazer os animais que quiserem, às 

vezes trazem animais de estimação. À tarde, tentamos, às vezes promover grupos 

culturais da nossa freguesia, o Rancho Folclórico dos Louções, as Danças de Salão do 

Hóquei de Turquel. À noite há sempre arraial. Neste momento, a festa tem 4 dias. O dia 

mais marcante é o domingo. 

- Não sei se mantem a tradição da filarmónica ir “buscar” a juíza? 
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- Não, porque a juíza, muitas vezes, não é daqui, de Turquel. Este ano era da Moita do 

Poço. Ir à Moita do Poço buscar a juíza, ia ser um bocadinho complicado. Isso não se 

mantém.  

- A Comissão de Festas é de índole religiosa ou extravasa esse âmbito? 

- Há um grupo de pessoas ligadas à Comunidade Cristã. Todos aqueles que estão 

responsáveis pela montagem do arraial, das questões de logística, de seguros, de 

contratos de eletricidade... 

- Mesmo da parte lúdica? 

- Mesmo da parte lúdica. Isto é o núcleo duro, a Comissão (7 ou 8 pessoas) pede sempre 

o apoio a outras pessoas. Todos os lugares colaboram na festa, por exemplo ao sábado à 

tarde ou à noite, é a zona do Carvalhal, no domingo ao almoço é a zona da Maré. Vai 

correndo pelos lugares.  

- Existia uma imagem de Santa Susana, anterior à que foi roubada, não sabe se ela 

se encontra na paróquia? 

- Na paróquia não encontra, até em termos de fotografia. 

- Existe algum inventário da paróquia? 

- Há pouco tempo soube de uma pessoa que tem uma desenhada, era esta.
80

 

As referências da mais antiga, as que temos são estas. Alguém mostrou uma fotografia. 

- D. Tíla recorda-se de a ver na igreja, há muitos anos. 

- Desapareceram daqui um conjunto de imagens valiosas, as mais antigas. Temos 

fotografias do Senhor Jesus. Havia uma fotografia de São Francisco. As pessoas 

recordam-se das imagens, mas não de onde está.  

- Não existe qualquer tipo de inventário, na paróquia? 

- Não.  

- Disseram que haveria aqui uma bandeira, com a representação das 3 imagens? 

- Também não tenho conhecimento. 

- Teria constado de uma exposição de artesanato, que tem lugar, aquando da festa 

de Santa Susana? 

- Não tenho conhecimento, mas vou anotar e procurar.  

- Não sabe se existem letras, músicas ou composições guardadas, relativamente, a 

Santa Susana? 
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- Que eu tenha conhecimento não. Na celebração cantamos o cântico, que é adaptado a 

qualquer santo. A letra e música é aquela e só muda o nome do santo.  

- Os refrões mantêm-se? 

- Sim. Aqui posso falar com o José António. Porque acho que a música não é original, 

para Santa Susana, porque ela de facto encaixa muito bem, naquela letra. 

- Recorda-se se existem alguns bens móveis, que pudessem integrar uma exposição, 

sobre Santa Susana? 

- O estandarte de Santa Susana, que a juíza leva habitualmente. Só a imagem dela, que 

temos aqui. 

- Não existem bandeiras mais antigas ou outro objeto? 

- Não tenho conhecimento. Houve um Senhor Padre que esteve aqui, que desbaratou o 

património da igreja. A igreja tem origem no século XVI e vemos tudo adulterado. 

Tinha talha dourada. É uma pena, porque as pessoas sem se darem conta, deitam coisas 

valiosíssimas fora, certamente imagens e coisas que existiam. Coisas recentes, há uma 

pintura de um ucraniano, que cá esteve, que está lá em baixo, no Centro Social. 

- Existe alguma coisa relacionada com a temática de Santa Susana, que queira 

falar? 

- O que há para dizer, o Senhor Soares Rebelo deve-lhe ter dito. A festa começou 

porque o Círio do Bárrio parava aqui, o que influenciou a devoção em Turquel. A 

imagem estava no Mosteiro de Alcobaça e o monge fugiu com a imagem... 

- Ah, sim essa lenda. 

- Fugiu com ela e foi até ao Landal. As pessoas do Bárrio iam em peregrinação e 

passavam por aqui, parariam.  

- Muito obrigada pela sua colaboração. 

- Nada. 

Entrevista ao Senhor Padre José Luís, na Casa Paroquial da Nazaré, no dia 

06/07/11, pelas 17horas 

- Quando é que começou a sua atividade, no Landal?  

- No ano de 1989, tomei posse dessa paróquia. Nessa paróquia tinha um Santuário, que 

tinha todos os anos, no primeiro fim de semana de agosto, uma frequência grande. 

Nomeadamente, peregrinações do Bárrio ou círios, também se chamam assim.  

- Mas não era nos mesmos moldes, de antigamente? 
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- Não. Foram alterados, com a evolução dos tempos. Inicialmente vinham de carro de 

bois. Havia um modelo desses carros de bois, que me ofereceram. Passaram a vir de 

trator, ultimamente, vinham de carro. Mas faziam uma preparação para esse círio. 

Cheguei a ir ao Bárrio, nos anos que lá estive, foram 3 anos, com uma autorização do 

Senhor padre do Bárrio, Senhor Padre Búzio, trabalhávamos em conjunto, para fazer 

uma preparação condigna.  

- Recorda-se da imagem de Santa Susana? 

- Sim. Penso que é uma imagem, se a memória não me atraiçoa, uma imagem estofada, 

de pintura, não de grande valor, em termos de beleza de imagem, mas estimativo. É uma 

imagem muito antiga, muito simples, é a ideia que eu me recordo da imagem.  

- A Santa aponta um livro, onde está uma pintura, de uma cruz com uma auréola, 

atribui algum simbolismo? 

- Sim, sim. Um simbolismo, esse sinal da cruz é um sinal de redenção. Os santos têm 

um trabalho de envangelização. O Evangelho fala muito de redenção, perdão. É um 

sinal da redenção, da vida nova.  

- A auréola, o resplendor? 

- A auréola é própria dos santos. É o sinal da cruz gloriosa. O esplendor é sempre a 

glória. Nós até chamamos. “A Cruz Gloriosa da Ressureição”. Da nossa salvação. 

Logicamente terá a auréola, que expressa essa glória. 

- E o facto de a Santa segurar um livro, tem algum simbolismo? 

- Tem o simbolismo de evangelização, de preparação da palavra. Santa Susana, quando 

falava de Jesus falava da palavra. A palavra está sempre muito presente, na vida dos 

santos. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra fundamentada, na vida de Jesus 

Cristo.  

- Atribui ao facto de ser uma Santa erudita? 

- Sim, também. Erudita e não só, mas, também, pelo significado daquilo que Ela 

anunciava. Anunciava com fundamento, na palavra de Deus.  

- No caso de se realizar uma exposição, que bens móveis poderiam integrar essa 

exposição? 

- A imagem em si ou uma réplica dessa imagem ou uma fotografia. Ou então um 

espólio, que existirá no arquivo, de ofertas, que os peregrinos fariam à Santa Susana, 

quando lá iam.  
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- Em relação a outras igrejas, que se encontram nos antigos Coutos de Alcobaça, 

que depois aderiram a este culto, pode indicar outras pistas? 

- Apenas conheço a do Bárrio, tinha, portanto, uma devoção muito grande a Santa 

Susana. Não sei a origem, porque é contado de geração, em geração.  

- Existe algum documento sobre a devoção de Santa Susana, que tenha 

conhecimento? 

- É capaz de haver, talvez falando com o Senhor Padre Abel. 

- Existe algum inventário das santas, das igrejas, que possa ser consultado? 

- Desta pode haver, aquela capela de lá, tem como fundamento e como patrono a Santa 

Susana. Deve de haver razões e documentos históricos, que possamos aproveitar. 

- Os inventários, como é que podemos fazer a consulta? 

- Têm de perguntar ao Senhor Prior, de lá. 

- Não existe nenhum organismo que tenha inventários? 

- Não, porque não é um Santuário, com grande projeção. Os santuários com grande 

projeção, por exemplo aqui o de Nossa Senhora da Nazaré, têm. Tem um espólio, tem 

um arquivo, tem a parte arquivística disso.  

- E outra Santas Susanas, que existam noutras paróquias, será sempre através da 

paróquia ou a outro nível? 

- Sempre através da paróquia.  

- Como decorriam os festejos de Santa Susana, do Landal, no período em que lá se 

encontrou? 

- Nós vínhamos receber o Círio, à entrada do átrio. Como sabe os santuários tinham de 

raiz um terreno amplo, o Santuário de Santa Susana, também, tinha isso. Um campo 

grande há santuários que têm de entrada para o santuário, uma cruz. No de Santa Susana 

não tenho ideia, se tinha, se não. Aí recebíamos o Círio, fazíamos uma oração e 

acompanhávamos o Círio até à igreja. Íamos cantando, e orando pelo caminho, 

entravamos na igreja a cantar, onde havia saudações a Santa Susana. Uma oração, que 

retirávamos do missal e fazíamos a Santa Susana. Havia missa e procissão a seguir. 

Depois havia a despedida, davam-se as 3 voltas à capela e iam embora.  

- Podia falar um pouco sobre essa procissão? 

- A seguir à missa solene, havia missa solene festiva e depois organizávamos a 

procissão. Os peregrinos que vinham do Bárrio, integravam a procissão. Junto ao andor 

de Santa Susana, era aí que se colocavam. 
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- Mas eram as pessoas de Santa Susana, que organizavam? 

- Sim, sim. Organizado pela comissão de festas de Santa Susana.  

- Não sabe se havia juízes ou mordomos da festa? 

- No meu tempo não. Eramos nós que assumíamos, porque há certas coisas, que vão 

terminando. Hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade, em assumir 

responsabilidades dessas. (Ah, não tenho tempo para isso!) Acaba por ser o prior, que 

fica com a responsabilidade de tudo. A parte, estritamente, pagã, era a comissão de 

festas, logística. A parte religiosa, eramos nós.  

- Recorda-se se nessa altura havia a feira, que decorre paralelamente, com a festa? 

- Sim, uma feira grande, que havia nessa altura. A feira era celebrada, na segunda-feira 

a seguir. Havia no sábado e no domingo a festa e a seguir era a feira. 

- Era uma feira com um dia para as madeiras, outro dia para outra coisa? 

- Não. Era tudo junto. Faziam uma feira única. Com produtos muito diversificados. 

Animais, alfaias agrícolas, etc.,.  

- Quer dizer que ainda existia feira de animais? 

- Sim, sim.  

- Gado grosso? 

- Gado grosso. Também miúdo havia ovelhas. Mas, era uma feira muito completa, 

muito grande. 

- Os festejos duravam quanto tempo? 

- 3 dias. Sábado, domingo e segunda. 

 - Portanto, não havia uma data específica, era uma data móvel? 

- Era sempre no primeiro fim de semana, de agosto. 

- Existem registos de canções, de cânticos de igreja ou de procissão, que se possa 

ter acesso? 

- Devem de existir, pelo menos as loas, aqui no Bárrio. Devem existir uns documentos 

disso. Porque aqui há uns anos cantavam as loas. As loas são cânticos de louvor ao 

santo ou à santa, objeto da peregrinação. Liturgicamente, os cânticos vão-se adaptando 

aos tempos. Não eram sempre os mesmos cânticos. Há 30 anos eram uns cânticos e 

houve uma alteração e ainda bem.  

- Não existem nenhuns documentos com esses registos? 

- No Bárrio é capaz de haver. Os peregrinos levavam e traziam esses cânticos, não os 

deixavam lá.  
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- E nas próprias paróquias não existem documentos com letras? 

- Pode haver livros antigos, mas em termos organizativos, não deve encontrar.  

- Muito obrigada pela sua colaboração. 

Entrevista ao Senhor António Paulino,
81

 em Novembro, de 2011, pelas 18h30m, 

perto da Junta de Freguesia, de Turquel 

- Senhor Paulino podia-nos traçar um percurso, de como tem sido a sua vida? 

- Nasci no Carvalhal, fiz lá a escola primária. Andei na catequese. Comecei a trabalhar 

com 15 anos, na fábrica de relógios e em outras oficinas. Tirei o Curso Geral de 

Comércio, à noite, na Benedita. Descobri que tinha jeito, a minha disciplina melhor, era 

Desenho. Desenvolvi essa parte e tirei um curso, por correspondência e foi aí que 

aprendi todas as teorias, que aplico na minha arte, a pintura.  

- Sei que também toca harmónica? 

- Acordeão.  

- Onde é que aprendeu? 

- Tirei, também, um curso por correspondência. Tive um professor, Joaquim Clemente, 

no princípio dos anos 70. Na primeira década de 70, fazia casamentos. Depois o 

acordeão passou de moda e não tive acordeão, durante 20 anos. Comprei um acordeão, 

tive umas lições na “Serenata” e convidaram-me para os ranchos. Estou a tocar nos 

ranchos, há 10 anos.  

- E continua? 

- Continuo, nos Louções, agora.  

- É membro da ADEPART (Associação de Defesa do Património de Turquel). 

- Sim. Sou vice-presidente. Graças ao Senhor Louro, é que há ADEPART. Sou 

colaborador direto.  

- Está na ADEPART, desde que ela surgiu? 

- A ADEPART tinha uma história, antes do Senhor Louro aparecer. Era eu, a Marina, 

formada em História. Andávamos a acompanhar o Dr. Carlos Mendonça, em 

escavações, que ele andava a fazer aqui, na primeira década de 90. Vinha o “Tó Ju”, não 

sei se conhecia? 

- Não.  
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 Pintor de índole regionalista, que nasceu em 1954, no Carvalhal de Turquel. 
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- O Dr. Mendonça conhece? 

- Sim. 

- Surgiu a ideia de fazermos uma associação, em Turquel, para defesa do património 

arqueológico, que havia algum, em perigo. Havia uma anta, no Carvalhal, não sei se 

ouviu falar? 

- Que foi desmanchada? 

- Sim. A ideia foi da Marina, eu já estava numa associação e sabia que dava muito 

trabalho. Ela era monitora de um curso, onde o Senhor Louro participou e outros, um 

curso, acho que era de arqueologia. Nesse curso apareceu o Senhor Louro e avançou 

com esse projeto. Até hoje.  

- Em relação à sua vida há algo que queira acrescentar? 

- Tenho colaborado em tudo. 

- Ia-lhe perguntar, se recorda as festas de Santa Susana, em Turquel? 

- Desde a infância, que vou às festas de Santa Susana, em Turquel. Na minha infância 

havia a bênção do gado de trabalho, que como sabemos eram as juntas de bois e vacas. 

Agora são os cavalos, naquele tempo eram as juntas e eram muitas. Agora cada 

agricultor tem um trator, naquele tempo tinha uma junta de vacas ou bois. Esses animais 

vinham todos à festa de Santa Susana à bênção. Aqui, em Turquel. As juntas 

enfileiradas, umas ao lado das outras. O padre passava e benzia todo o gado. Os 

agricultores traziam uma saca com trigo, que ofereciam à Santa. O sacristão, 

normalmente, oferecia um foguete ou dois e punha uma fita azul, na “à soga”.
82

 E, às 

vezes dava um santinho, de Santa Susana,
83

 que era colocado no curral dos animais.  

- Ainda se recorda do Círio do Bárrio? 

- Já não.  

- Em relação à festa, sabe se ficou algum registo de canções, de músicas? 

- Havia o desfile de fogaças, como, ainda, hoje há. Vinha o Rancho Folclórico “Tá 

Mar”, vinham conjuntos típicos. Vinham “Os Ramalhetes”. Não se dançava. 

- Não se dançava? 

- Não, era proibido. As danças começaram depois do 25 de abril. Era proibido, por isso 

vinham os ranchos, com aquela música, abrilhantar. 

                                                           
82

 Objeto, que podia ser de corda ou de couro, por onde se seguravam os bois. 

83
 Registo ou pagela. 
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- Mas esses conjuntos dançavam, atuavam? 

- Atuavam de pé com instrumentos. Eram ranchos, com aquela música tipo António 

Mafra, João Gouveia, Maria Albertina. Mas, aqui, em Turquel, lembro-me de “Os 

Ramalhetes”, lembro-me do rancho “Tá Mar”, “Fazendas de Almeirim”, nas festas de 

Santa Susana. Naquele tempo havia poucos e bons.  

- Havia fogo-de-artifício? 

- Havia. Isso era um espetáculo, que ninguém arrancava dali, enquanto o fogo, não fosse 

queimado.  

- A procissão fazia-se pelo mesmo percurso? 

 - A procissão, de longe, em longe, mudavam o percurso, normalmente, saía da igreja, 

subia ao Relego e do Relego voltava à estrada que liga Alcobaça à Benedita.  

- O centro da festa era no coreto ou era onde é agora, o arraial? 

- Que eu me lembre sempre foi ao pé dos loureiros. 

- Sim, sim, onde é hoje.  

- Só me recordo da festa do Corpo de Deus, se fazer ao pé do Coreto. Santo António era 

ao pé da capela. Santa Susana era a maior festa que se fazia.  

- Recorda-se de mais alguma coisa, que queira acrescentar? 

- Que era uma missa cantada. 

- Tinha só um sacerdote?  

- Tinha um só. Era uma missa, com sermão. Era uma missa mais demorada. Por ser 

cantada, depois a procissão. Era uma festa muito movimentada, era uma grande festa. O 

povo todo da freguesia estava ali.  

- Vinham pessoas de fora? 

- Sim, sim, também. Atuava sempre a Banda Filarmónica de Turquel. Participava na 

festa.  

- A Banda ia buscar a juíza? 

- Não me lembro. O maestro era o Avelino Lopes. Há fotografias, com o Avelino Lopes 

Na década de 60, era juiz o António Abegão. É o que me recordo. 

Entrevista ao artesão Senhor Adelino Carvalho, no seu núcleo museológico 

“Museu Adelino Carvalho”, no dia 23/08/11, pelas 17h30m  

Observações: Nesta entrevista houve uma confusão com as datas, tendo a 

entrevistadora, seguido na confusão estabelecida, pelo entrevistado. 
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- Em que ano nasceu? 

- Em 1935. 

- Quais foram as suas atividades durante a vida? 

- Na agricultura. 

- Para além disso começou a dedicar-se ao artesanato... 

- No ano 2000 comecei numa brincadeira, a pá do trigo, o ancinho... Depois fui às matas 

à procura de forcados. Apareceu o Presidente da Junta, que é meu compadre, e disse-me 

tem umas coisas tão bonitas. Fiz “o carro do transporte dos porcos para a feira”, naquele 

tempo para se vender, tinha que se ir para a feira. Continuei, até à data de hoje, está aqui 

tudo exposto. 

- Como é que lhe surgiu a ideia de realizar a miniatura do Bárrio? 

- Lembrei-me de fazer, porque foi uma festa, que eu sempre gostei. Comecei novo, 

quando comecei a conhecer, já o meu pai lá ia. Depois lembrei-me de fazer “O Círio”, 

que era muito bonito. Isto tem história. As pessoas quando tinham algum animal doente 

ou se vendessem o animal, por bom dinheiro prometiam a Santa Susana, de no próximo 

ano irem lá, que Nossa Senhora
84

é protetora dos animais. Foi, assim, que isto começou. 

- Porque o Senhor, também, participava no Círio do Bárrio, já em criança? 

- Era, era.  

- Podia contar como era a viagem? Os preparativos, tudo isso? 

- A gente saía daqui, no dia 8 de agosto, por essas 4 horas. Ia a música a tocar e 

deitavam-se foguetes. Chegava-se à Vestiaria, parava-se o Círio. As pessoas 

organizavam-se, tocava a música e deitavam-se foguetes, até chegar ao fundo da 

Vestiaria e paravam. Quando chegávamos a Alcobaça, voltava a acontecer a mesma 

coisa e parava-se de deitar foguetes, quando se passava de Alcobaça. Entravamos em 

Évora, fazia-se o mesmo. Em Turquel, era a mesma coisa. E na Benedita, chegávamos à 

Benedita, muitas vezes, de noite. Deitavam, outra vez, os foguetes, a música a tocar. 

Pernoitávamos, onde é hoje, o terreno da igreja. Era um olival, onde pernoitávamos, 

jantávamos, atávamos o gado às oliveiras. No dia 9, levantávamo-nos cedo, não se bebia 

o café, nem nada, tomavam-se as vacas ao carro e seguíamos. Seguíamos viagem direito 

a Santana, Casal do Rei, Venda da Costa, Arco da Memória. Entrávamos na estrada, que 
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 O Sr. Avelino troca várias vezes Nossa Senhora, por Santa Susana, fator a que SANTOS (2004) faz 

referência, em relação à utilização genérica popular de Nossa Senhora, em vez do nome das Santas. 
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vem de Rio Maior a Caldas. Seguíamos por ali a baixo, mas não seguíamos à Bairrada. 

Parávamos cá em cima, à Mata, onde agora está uma central elétrica. 

- Sei onde é, é na entrada da autoestrada.
85

 

- Lá parávamos, dávamos de comer aos animais, fazia-se e bebia-se o café. Ficávamos 

na conversa, na paródia e na reinação, porque era uma festa de brincadeira, até chegar a 

altura de seguirmos, para dar entrada em Santa Susana. Quando dávamos entrada em 

Santa Susana, aquilo era uma feira muito valente. Nós parávamos, organizávamo-nos, 

novamente, tocava a música, deitavam-se foguetes. As pessoas, todas ali à nossa espera, 

pela borda da estrada, fora. Chegava-se à capela de Santa Susana, davam-se 3 voltas, 

com os carros, de roda da capela e de lá seguíamos para um eucaliptal, onde 

pernoitávamos.  

- Desatrelavam o gado... 

- Tirávamos os animais do carro, punham-se as cabeçalhas no chão, puxavam-se os 

carros todos, uns atrás dos outros, para fazer abrigo. Fazia-se um abrigo com o pasto, 

que se lavava para os animais. Chamava-se “verdeiro”. Era semeado muito basto, para 

ficar fininho, para o gado comer, esse pasto. 

- Recuando um bocadinho, quando falava de música, era uma banda? 

- Era uma banda de música. 

- Uma banda filarmónica? 

- Sim.  

- Era daqui? 

- Quando podia ia a da Cela Nova, quando não, ia a de Valado dos Frades.  

- Aqui não tinham banda... 

- Aqui não havia banda filarmónica.  

- Podia contar-nos o que acontecia em Santa Susana? 

- Quando para lá íamos, era uma paródia. Havia lá muitas barracas, a vender bebidas.  

- Mas eram da festa ou eram da feira? 

- Não, eram de feirantes.  

- Podia-nos falar, um pouco, sobre essa feira? 

                                                           
85

 Nó da A15. 



110 

 

- Púnhamos os carros, com o cabeçalho no chão, para fazer abrigo e púnhamos pasto, 

debaixo de um pano da eira, o pano da azeitona, para de noite estar mais macio e 

levávamos cobertores para nos cobrirmos.  

- De dentro das arcas... 

- Não, as arcas eram para levar a loiça. 

- E não levavam as roupas para dormir? 

- Levávamos as mantas para dormirmos e roupa para mudarmos, quando viéssemos, 

para virmos com roupa lavada. No acampamento, a rapaziada solteira não parava com 

as brincadeiras. As raparigas solteiras ficavam dentro dos carros, a dormir, para não lhe 

fazerem malandrices. Os adultos e os garotos, ficavam fora. Depois, durante a noite, os 

animais eram presos a umas estacas e punham-lhe uma tábua à frente, para fazer de 

manjedoura. As pessoas ficavam perto dos animais. Quando apanhávamos as pessoas a 

dormir, atava-se um cordão à perna de uma pessoa e atávamos aos cornos do animal, 

fazia com a cabeça e levantavam a perna para cima. Eram, assim, as nossas malandrices. 

Havia pessoas, que gostavam de cantar à desgarrada. Havia um do Bárrio, chamavam-

lhe o T´Zé Coutinho, que era muito divertido. Toda a noite havia festa, concertinas, 

pífaros, assobios, toda a noite havia essa paródia. Na barraca, logo à entrada do nosso 

acampamento, lá estava a vender bebidas e aguardente. As pessoas passavam ali uns 

bocados.  

- Essa barraca era da feira? 

- Era dos feirantes. A vender melões, outros a vender quinquilharias, outros a vender 

aguilhões, outros a venderem fitas, outros a venderem cestos, era assim.  

- Havia tanoeiros? 

- Havia, a venderem os barris para a vindima e tinas.  

- Não sabia quanto tempo durava essa feira? 

- A feira começava no dia 8 e acabava no dia 10. Dia 11 é a festa de igreja. É festa de 

Nossa Senhora.  

- Pernoitavam nesse dia... 

- Chegávamos lá no dia 9. Pernoitávamos do dia 9, para o dia 10. 

- Havia alguma missa, entretanto? 

- Havia missa, no dia 9 às 11 horas.  

- No dia 9... 

- No dia 9 saíamos, por essas quatro horas. 
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- Dia 9 ou dia 10? 

- Saíamos de lá no dia nove. Depois vínhamos ficar no dia 10, da Benedita.
86

 

- A missa era dita pelo padre lá? 

- A missa era dita pelo padre lá e pelo nosso, de cá.  

- Esse padre acompanhava o Círio? 

- Não. 

- Deslocava-se pessoalmente? 

- Deslocava-se pessoalmente. Quem acompanhou, uma vez, o Círio foi o Padre João de 

Sousa, que era padre, filho do Bárrio e chegou lá levar um rancho. 

- Quando diz rancho, é rancho folclórico? 

- Rancho de pessoas a cantar.  

- Essas pessoas eram de onde? 

- Eram aqui do Bárrio, que ele organizou aqui um grupo de cantores. Fazia récitas. 

- O hino de Santa Susana, que me tinha falado, tem a data de 2007, mas era 

cantado antigamente? 

- Era usado antigamente, tem essa data, porque foi em 2007, que tirei essa fotocópia. No 

tempo, que eu lá ia, já havia esse hino.  

- E também eram feitas loas. 

- Loas não, não havia loas à Senhora. O nosso grupo não, o nosso Círio não, agora se 

havia grupos que fizessem... 

- O Círio acompanhou até que altura? 

- Fui até ao ano de 50 e picos, fiz uma promessa de quando era casado e depois não fui e 

depois o Círio desistiu, desorganizaram-se e não fizeram mais festa nenhuma. Passámos 

a fazer a bênção dos animais, aqui no Bárrio, no dia de Santa Susana. Fazia-se uma 

missa e depois levava-se para lá os animais e vinha o padre no fim da missa benzer os 

animais.  

- Ao pé da igreja? 

- Ao pé da igreja.  

- Depois faziam que tipo de festa? 
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- A missa, por volta do meio-dia. Fazia-se a bênção dos animais e depois cada qual ia 

para sua casa.  

- Não havia arraial? 

- Não havia arraial. 

- Atualmente fazem procissão? 

- Não, não... Hoje em dia faz-se a procissão, mas é do padroeiro, São Gregório. 

- Não estou a dizer de Santa Susana. 

- Aqui no Bárrio não. A festa de Santa Susana, aqui no Bárrio acabou, nunca mais 

houve festa.  

- Então fizeram festa até que altura? 

- Fizeram uns 4 ou 5 anos, depois do Círio acabar. 

- E havia procissão? 

- Não, era só a bênção do gado. 

- Desculpe, sei que havia o hábito de pagar vinho? 

- Havia, isto era o seguinte, quem fosse pela primeira vez a Santa Susana, tinha que 

pagar a “Patenta”. Era o casal, se tinha filhos, era mais os filhos, iam numa carroça 

puxada a homens, tudo a cantar e a música a tocar, dirigiam-se a uma taberna para pagar 

vinho, para aquela gente toda. As mulheres punham os panos da cozinha atados, nos 

aguilhões dos animas a fazer a bandeira, a fazer,
87

 que iam em procissão até lá.  

- Havia jogos, que fizessem durante o caminho? 

- Não. Só me recordo quando íamos, de haver muita gente a ver passar o Círio. Nós, 

quando íamos, íamos a rir e quem cá ficava, ficava a chorar. Quando era no regresso, os 

patrões despegavam os servos mais cedo, para virem para a borda da estrada, verem 

passar o Círio. Ouviam os foguetes e diziam, já vem em tal banda. Já vem a Évora, já 

vem a Alcobaça... Nós quando regressávamos vínhamos a chorar e os que cá estavam a 

rir. Chegávamos ao Bárrio, parávamos, punha-se a música a tocar, deitavam-se 

foguetes. Para lá, não se içava a bandeira de Santa Susana. No regresso içava-se em 

todas as povoações. Quando chegávamos estava o povo todo à nossa espera, estava o 

padre para fazer o sermão e nós dávamos as voltas pelas ruas, por onde passa a 

procissão, direito à igreja. O animal (da frente) que levava o juiz, o cavalo ajoelhava-se 
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frente à igreja antiga, fazia uma vénia com a cabeça, agradecendo a Nossa Senhora, pela 

boa viagem, que tinha dado ao Círio. 

- Os que ladeavam eram os mordomos? 

- Não, era o presidente do meio, o tesoureiro e o secretário. Não havia mordomos. 

- O Juiz, o secretário e o tesoureiro. Não havia juíza? 

- Não havia juíza.  

- Em Santa Susana, eram recebidos com foguetes? 

- Não, só quem deitava foguetes era a gente. Se eles deitavam foguetes, mais tarde, não 

me recordo.  

- No outro dia quando se vinham embora? 

- Dávamos, outra vez, as 3 voltas, em volta da igreja e pagar as promessas. Na direção, 

havia um homem, que antes da festa de Santa Susana, fazia o peditório, pelos lugares, 

até Santa Susana. Andava semanas e semanas, a fazer o peditório, para a ajuda das 

despesas da festa.  

- Pelos sítios por onde passavam, até Santa Susana... 

- Andava semanas e semanas fora de casa, a pedir, com uma bandeira, para a festa do 

Círio do Bárrio. Porque as pessoas que tinham muitos animais tinham devoção a Santa 

Susana e davam uma esmola. Uma quarta de trigo, uma oitava, era tudo em cereais. 

Havia outras, que davam dinheiro. 

- E aqui na zona, também, pediam? 

- Pedia-se também. Naquele tempo, já a festa custava 3 contos, ou coisa parecida. 

Naquele tempo era muito dinheiro. À vinda para cá recolhiam-se as esmolas. Vendiam-

se os cereais, para pagar as despesas. 

- A propósito da música, da banda, havia algum gaiteiro? 

- Não havia gaiteiro nenhum. Podia haver mas eu não me recordo. 

- Como era feita a comida? 

- Levávamos uma bilha, com uma quarta com água. Levávamos uma enxada, para 

fazermos um buraco na terra e levávamos uns bocados de arco, de vasilha, para fazer 

um travesseiro, para a panela, não cair no buraco.  

- Esse buraco era preenchido com lenha? 

- Levava-se lenha, para fazer a comida com lenha, não havia candeeiros a petróleo, 

nesse tempo.  

- E a lenha ia onde? 
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- A lenha ia no carro das vacas. Debaixo da arca, onde se levava a loiça e a comida.  

- Como é que dormiam? 

- Dormíamos no chão, com o pasto dos animais, coberto com um pano de azeitona, 

destes de linhagem, deitávamo-nos em cima disso. 

- Mas, era debaixo dos carros?   

- Não, não, era ao lado dos carros, debaixo não se podia. Cada casal dormia em frente, 

do seu carro. 

- Não sabe, há quanto tempo existe a imagem de Santa Susana, aqui no Bárrio? 

- Não, já existia nesse tempo, é uma imagem pequenina. Que está exposta na igreja e 

que todos os anos sai à procissão. E temos duas bandeiras de...
88

 

- Ela sai à procissão, qual é a procissão que ela sai? 

- À procissão de São Gregório, em abril e saiu agora, em agosto, na Nossa Senhora da 

Missão. 

- Não em louvor de Santa Susana. Nem nunca teve. 

- Não, nunca teve. 

- Como é que surgiu este museu? 

- Eu antes tinha as coisas todas em caixas, no sótão da minha casa. Quando queriam ver, 

eu tinha que tirar das caixas, estava tudo junto, não se via nada. Ainda falei com o 

Presidente da Junta, se ele me arranjava uma coisa qualquer. 

- Ainda chegou a ter peças expostas, no Museu de Parreitas? 

- Tenho 30 peças, lá expostas. Tenho lá, um carro de Santa Susana, tenho o escarolador, 

tenho outras peças. Como aqui era o curral das vacas, depois mudei o curral lá para 

baixo e aqui ficou um celeiro. Quando acabei de ter as vacas e os bois. Acabei com as 

vacas de trabalho, comecei com os bois de engorda. Acabei com os bois e pensei, isto 

aqui, dava para fazer um “museuzinho”. Tirei as arcas daqui, para o curral das vacas e 

fiz aqui um “museuzinho”, que foi inaugurado pelo Presidente da Câmara de Alcobaça, 

o Dr. Sapinho.  

- Era muito importante, para as pessoas terem vacas ou bois? 
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- Era a sobrevivência, porque os animais lavravam as terras, cultivavam as terras, 

transportavam as coisas, debulhavam. Davam uma cria, cada ano, para se poder vender, 

para se sobreviver. Criavam-se uns coelhos, criavam-se uns porcos, Vendiam-se uns 

alqueires de trigo, uns alqueires de milho, umas favas, uns feijões, umas galinhas, para a 

gente sobreviver.  

- O gado grosso era essencial para a vida, no campo. 

- Era. 

- Daí a importância, que as pessoas davam à saúde dos seus animais... 

- Os animais eram tão zelados, como nós e eram bem tratados. Quando estavam a ser 

criados dava-se favas, para terem mais leite, para as crias. 

- Não sei se tem mais alguma coisa a dizer? 

- Praticamente está tudo. Gastei 600 contos neste arranjo, que tenho aqui. Eu gosto de 

ter isto, tudo o que era antigo, porque gosto da agricultura.  

- Tem aqui tudo sobre todas as atividades do campo e profissões antigas... 

- Exatamente, isto é digno de se ver. Ainda, agora fui à feira de São Bernardo e não está 

lá, nada disto. Está uma pequena amostra e já devia ter sido copiada, pelas minhas. Isto 

que está aqui, foi tudo imaginado pela minha cabeça. Não tive catálogo, não tive 

medidas, não tive nada. Eu antes de fazer uma peça, ponho-me a imaginar uns 3 ou 4 

dias antes, como é que ela tem de ser feita. E recordar como ela é feita. Tenho aqui o 

mosteiro de Alcobaça, Quando andei a fazer fisioterapia, eu passava todos os dias, 2 

vezes, ao Mosteiro. Notava como era uma coisa, vinha para casa e fazia. Fazia por 

memória.  

- Muito obrigada, pela sua colaboração. 

- Nada, sempre às suas ordens.  

Entrevista ao Senhor Aníbal Coelho
89

 na sua barbearia, em Turquel, no dia 

19/07/11, pelas 17 horas 

- Senhor Aníbal recorda-se como era o jogo do cabeçalho? 

- Recordo-me. Era com uns sacos de purgueira a baterem. Uma pessoa sentada no 

cabeçalho. O cabeçalho era um pau. Mandavam-lhe sacos para ver se a pessoa se 

desequilibrava do cabeçalho. Fazia-se o jogo das latas.  
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- Com pressão de ar? 

- Não, com bolas de pano. Colocavam numas prateleiras latas, umas em cima das 

outras, as pessoas compravam as bolas de pano e quem alaga-se as bolas todas ganhava 

uma gasosa ou... 

- Nas festas de Santa Susana?  

- Nas festas de Santa Susana e em mais festas. Também havia um homem com um 

barrete ou um chapéu, ele passeava de um lado, para o outro e mandavam-lhe bolas de 

trapo, ganhando quem conseguisse tirar-lhe o chapéu.  

- E as cavalhadas? 

- As cavalhadas chegaram-se a fazer, mas era mais pelo dia 3, 4 de maio, no Casal da 

Lagoa.  

- E como é que era? 

- Atavam uma corda de um lado a outro da estrada e a meio da corda, punham uma 

argola. A pessoa ia a cavalo com uma cana ou um pau. Se conseguisse enfiar a argola 

no pau, ganhavam coelhos e outras coisas, que as pessoas davam para as cavalhadas. 

Eles iam pedir pelas portas e as pessoas davam ou um frangos. Mais tarde acabou com 

cavalos e passou a ser com bicicletas. O jogo continuou igual.  

- Recorda-se se havia gaiteiro, no Círio do Bárrio? 

- Vinha a música só. A banda.  

- O gaiteiro? 

- Isso, não me recordo. Lembro-me quando era pequeno, eles ainda vinham à Feitosa, já 

eu ia para a estrada vê-los passar. O juiz a cavalo, algumas pessoas a cavalo e os carros 

dos bois. Passavam aqui no dia 8, para Santa Susana, do Landal. Passavam para cá, no 

dia da festa. Fazia-se aqui festa no dia 11 é que eles regressavam. A festa de Santa 

Susana, no Landal era dia 9. A banda do Círio tocava sempre, para lá começava ao 

Carril.  

- E diziam loas? 

- Não. Que eu me lembre não.  

- Recorda-se se eles pernoitavam aqui? 

- Não. Acho que iam diretos. Só se foi na Benedita. Eu cheguei a ir com gado de aqui a 

Santa Susana à feira, com gado ali da Quinta da Granja, eu trabalhava lá. 

- Demorava quantas horas? 

- Não me recordo.  
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- Recorda-se como é que eram as oferendas? 

- Chamavam-lhe as fogaças, que depois eram vendidas durante a festa.  

- Mas não eram só bolos? 

- Umas com filhoses, outras com uma garrafa de azeite, outras com garrafa de vinho, 

outras com bolo, outras com coelhos arranjados. Faziam as fogaças com coelhos e 

depois as pessoas compravam e iam comer, na festa mesmo.  

- Lembra-se o que é que as pessoas faziam aos registos, que eram dados, quando da 

bênção do gado? 

- As pessoas levavam para casa. Fazia-se a bênção, eles traziam as ofertas, às vezes até 

era nos cornos dos bois, sacos com milho ou com trigo, atavam aquilo nos bois, agora é 

só cavalos. 

- A varola que anunciava a festa, tinha lá um programa escrito ou era só a varola? 

- Não me lembro de porem varolas para a Santa Susana. Lembro-me de porem o pau, 

mas para a festa de Santo António.  

- E o mastro do bolo era colocado no meio do recinto da festa? 

- Isso era na de Santo António, dia 13 de junho. Em Santa Susana não havia. O pau era 

posto lá na estrada, em frente da capela de Santo António, naquele tempo não passavam 

carros, só lá passava o Ti Lucas, vinha de Fátima.  

- Sei que já fez muitos trabalhos em madeira, miniaturas. Já fez alguma coisa, 

sobre Santa Susana? 

- Arranjei uma bandeira de Santa Susana, um cavalo.
90

 

- Há mais alguma coisa da festa de Santa Susana que se recorde? 

- Não me recordo de mais nada. As festas eram de outra maneira, que não são agora.  

- Muito obrigada pela sua colaboração. 

- Nada, nada.   

Entrevista ao Senhor Augusto Luís
91

 no dia 01/12/11, pelas 16horas, na sua 

residência 

- Sr. Augusto Luís podia dizer-nos em que ano é que nasceu? 
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 Embora não se compreenda muito bem, na entrevista, o Senhor Aníbal fez uma miniatura com o juiz do 

Círio do Bárrio, transportando a bandeira, a cavalo. 
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 Autor de uma letra e composição musical do Hino a Santa Susana - Turquel.  
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- Nasci, em 1949. 

- Se fosse possível traçar um percurso da sua vida... 

- Nasci em Lisboa, os meus pais emigraram para Lisboa, lá fui criado até há 20 anos 

atrás. Radiquei-me aqui há 20 anos atrás. 

- E a partir daqui, tem-se dedicado a que tipo de atividades? 

- Na vida profissional, fui técnico de informática, mais do lado do Software, toda a 

carreira informática. Embora, no início a coisa era muito próxima, fiz coisas que hoje 

são do Hardware. Cheguei a Turquel, tive uma empresa de informática. Os hobbies, 

passaram pelo desporto. Eu tinha tido formação inicial, ao nível de Educação Física. Fiz 

o antigo Curso Comercial e depois ingressei por uma coisa, que na altura se chamava 

Escola de Educação Física de Lisboa, que deu origem à Faculdade de Motricidade 

Humana, na Cruz Quebrada, onde, ainda hoje, lá funciona uma escola. O desporto que 

eu escolhi foi o Voleibol, fui jogador, fui treinador, fui da direção da Associação de 

Voleibol de Lisboa, durante uns anos. Nos clubes, no Lisboa Ginásio, no Futebol 

Benfica. Quando vim para Turquel, tentei uma aproximação ao Hóquei, mas nessa 

altura, ainda era o Dr. Guerra que ditava as regras, portanto ele ouviu falar em Voleibol 

e disse nem pensar, isto aqui é hóquei e acabou. Gorada essa hipótese, como também 

tinha tido formação particular, pelo meu pai, em música, em solfejo. Tinha uma cultura 

musical, já bastante arreigada. Então, aproximei-me da Sociedade Filarmónica de 

Turquel. Já tinha antecedentes comigo, durante uns anos, o meu pai foi aqui maestro, 

desempenhava as funções de regente de filarmónica. Assistia aos ensaios, participei na 

reorganização da Filarmónica. Essencialmente, no reportório e na organização. Acabei 

por estar na direção, por estar na reorganização da escola. Quando voltei, dei aulas de 

solfejo e por aí fora. Fiz parte de alguns grupos, da banda, em que tocava. 

Normalmente, tocava precursão. Ainda cheguei a fazer parte de alguns grupos, de 

aqueles grupos autónomos, na música ligeira. A música, o desporto e a informática.  

- Recorda-se da festa de Santa Susana, em Turquel? 

- Sim. A festa antiga, antes de 1995. Antes e muito antes, 20 e tal anos antes. Recordo-

me, vinha passar as férias grandes a casa dos meus avós e em agosto participava, na 

quermesse ou coisa assim. Eu era um estrangeiro, vinha de Lisboa, as pessoas não me 

conheciam o suficiente e o contacto nessa época, também era menos ativo. Assisti às 

festas e pouco mais do que isso.  

- Poder-nos-ia relatar aquilo que ficou em memória? 
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- Para mim, a festa tinha o desfile inicial, em que traziam as fogaças. 

- Podemos considerar uma procissão. 

- Aquilo não era uma procissão, aliás, ainda hoje não é. Agora é menor, porque vem do 

adro da igreja, até ao recinto da festa, ou seja, é meia dúzia de metros. Na altura, as 

coisas não eram bem assim. Vinham até de vários sítios. Vinham uns... 

- Dos lugares. 

- Pois, depois reuniam-se. Vinham por exemplo, da Charneca e da Lagoa, vinham ao 

mesmo tempo e do Carvalhal e da Lagoa das Talas. Digamos que eram várias 

caravanas, que se aproximavam aqui, da festa. Lembro-me bem de ser um dos 

dinamizadores, um homem, que teve um percurso interessante, chamavam-lhe o 

António Gaio. Fazia sempre parte, dos organizadores da festa. Era a bênção do gado, 

que era para mim, uma coisa muito marcante e diferente. Eu vinha de Lisboa, onde nem 

gado havia. Havia algum, mas era só dos vendedores ambulantes. Aqui havia muitas 

juntas de bois, de lavrar, de tratar a terra e eram, digamos, as estrelas da altura. Um ou 

outro cavalo, uma ou outra mula e burro. Mas, essencialmente, os bois é que eram aqui, 

a grande atração das festas, no sentido da bênção religiosa.  

- Quando fala em caravanas, essas caravanas eram compostas por animais ou 

eram formadas de outra forma? 

- Eram animais e pessoas apeadas. Os animais vinham, uns para a bênção, outros 

vinham com carros. Carros de burros, carros de mulas, carros... 

- Carros de bois... 

- Carros de bois... 

- De tração animal... 

- As fogaças e outras coisas. Vinham, normalmente, enfeitados, não me lembro de 

virem enfeitados como os americanos... 

-Como os círios... 

- Os círios, sim. Em círios, vinham esses carros, nesses cortejos de oferendas. 

- Não teriam esses toldos brancos? 

- Não, não. Tinham era muita ramagem, enfeitados com vegetação natural. As coisas 

que usam nessas alturas. No Verão, aquilo era murta, era coisas verdes, essencialmente. 

- Recorda-se qual era o trajeto, da procissão, em Turquel? 

- A procissão mesmo, não desses desfiles. A procissão, normalmente, subia o Relego. 

Havia 2 correntes, conforme o juiz pretendia. Umas vezes viravam no depósito da água, 
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ao pé da casa do Capitão Mendes, para baixo. Outras vezes, vinham até ao Dr. Guerra e 

viravam. 

- Faziam o circuito por aí. 

- Era assim. Geralmente acompanhava a filarmónica e havia sempre esse tipo de 

pergunta, por onde é que é. Os músicos tinham de estar preparados. Eram curvas 

apertadas, quer uma, quer outra, em termos de movimentação de uma banda e ainda, por 

cima a tocar, era complicado. De resto, voltava para trás, pela estrada nacional e 

chegava à igreja, onde era, normalmente, a bênção do gado. Era aí, no adro. 

- Aí era...? 

- Chegou-se a fazer lá. 

- No adro da igreja. 

- No adro, ao pé daquele cruzeiro, que agora mudou de sítio, mas que estava aí. Era aí, 

circulava se fosse muito ou então estava ali estacionado, dentro do adro ou cá fora. Por 

ali. 

- Era habitual a filarmónica ir a casa das juízas, esperar? 

- Sim, sim. E, normalmente, ia buscar a juíza, a casa dela. Ao juiz não. O juiz era uma 

figura secundária, como, ainda, hoje é. Quer dizer, é uma festa... 

- Matriarcal.... 

- Pois é, a juíza é que é aquilo que realmente conta. Ia-se a casa da juíza buscar, mas não 

do juiz.  

- E na própria festa, como era o arraial, o que se passava? 

- O Arraial, embora fosse interessante para a altura, tinha as coisas, que ainda hoje tem. 

Havia alguns jogos tradicionais, havia, geralmente, um concurso de malha, de 

chinquilho. A festa, que agora é de 3 dias, nessa época, que eu me lembre, era 1 dia ou 

2, não mais, do que isso. Era a noite do dia, da véspera de 11, quando eles pernoitavam 

cá, o Círio. Pernoitava aqui, de 10, para 11.  

- Embora falando com um senhor que acompanhava o Círio, me tenha dito que 

pernoitavam na Benedita, não sei... 

- Pois era possível, isso se calhar também não era fixo.  

- Pois poderiam... 

- Eles pernoitaram aqui, algumas vezes.  

- Sim isso não deixa de ser verdade, porque umas pessoas dizem de uma maneira e 

outras dizem de outra. 
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- As pessoas que acompanharam isso, mais do que eu, (eu não estava cá)... Acredito, 

que ambos tivessem razão. Porque não nos podemos esquecer, que é uma organização 

com tração de bois, raramente, apareciam carros de mulas. Para organizar o cortejo quer 

no Landal, quer no Bárrio, organizar, partir, podiam chegar aqui à noite. E iam para a 

Benedita ainda ou não iam, porque as estradas nessa altura, não tinham condições. Eu 

penso que as 2 versões têm razão, dependo do ano, em que aconteceu. 

- Podia-nos falar um pouco, sobre os jogos tradicionais, que se praticavam em 

Santa Susana? 

- Que eu me lembre havia o chinquilho. Havia um jogo com bolas de trapos, que 

atiravam, para derrubar umas latas (empilhado). Havia, aquilo, que na altura se chamava 

as cavalhadas. As pessoas montadas em burros, essencialmente, em burros, porque aqui 

não havia cavalos. Lá havia um ou outro, mas essas pessoas, nem se dignavam 

comparecer. Podiam comparecer, mas não participavam. Havia aquele esquema, de 

partir uma bilha, que estava suspensa algures e a pessoa estava de olhos vendados, em 

cima do burro e ia com um pau tentar partir a bilha.  

- Esse jogo tinha o nome? Não se recorda... 

- Mas isso está documentado, em jogos tradicionais, podem dar-lhe outro nome. Na 

Santa Susana, não havia muito a tradição do pau do bolo, mas de vez em quando, 

surgia. Então o juiz resolvia lá por um pau de pé, ensebado, com um bolo lá em cima. 

Era sempre um bolo, mais para o fim das festas, começou a crise do bacalhau e então 

passou a ser o bacalhau. Mas o bolo, era um bolo grande, não era um bolo normal, dos 

de ferradura, dos casamentos.  

- Em relação ao recinto, havia quermesse, havia... 

- Havia quermesse, era tudo baixo, agora não é assim, é no plano inclinado. Era feito no 

meio, parecido com um quiosque, tudo à volta com umas tábuas pregadas, a fazer de 

balcão e no meio tinha uma estrutura de pirâmide, onde estavam as prateleiras, onde 

estavam os materiais. 

- O recinto da festa, era onde é o atual ou seria na zona, onde existiu o antigo 

coreto? 

- Havia os dois casos também. Eu lembro mais já, de onde é atualmente. Não era bem 

onde está atualmente, era mais onde está o mercado. Também me lembro de ser no 

coreto e naquela altura algumas festas eram ali, mas aquilo tinha muito poucas 

condições, era muito pequeno. Uma vez, que o sítio que está agora ajardinado, tinha um 



122 

 

edifício, de um homem importante, aqui da terra, do Manuel Luís, Luís da Praça, porque 

era ali, da praça. O coreto e o pelourinho estavam ali empilhados ao pé dos Agostinhos. 

O juiz, com o padre e as comissões decidiam onde era a festa. Aqui não havia o 

esquema dos mordomos. Eram pessoas que estavam nas comissões da igreja e 

funcionavam como organizadores. Havia o juiz e a juíza, depois os outros eram 

recrutados nessas comissões.  

- Ou seja, era essa comissão que iria realizar os peditórios para a festa... 

- Sim, sim, era o peditório, era o sacristão. 

- Ah, o sacristão também era envolvido... 

- Era e anos em que era o próprio padre, mas não me lembro bem disso. Sou de uma 

época, em que isso já estava numa grande decadência, mas ainda havia muito as 

confrarias. As confrarias... 

- Aqui em Turquel? 

- Houve aqui em Turquel até tarde.  

- Poderia dizer quais as confrarias que estavam associadas ao culto de Santa 

Susana? 

- Não, penso que não haveria nenhuma que estivesse associada rigorosamente. As 

confrarias aqui, eram as mais conhecidas. As do Coração de Jesus..., que eu saiba não 

havia nenhuma confraria associada a Santa Susana. 

- Apesar de nenhuma confraria estar associada a Santa Susana, podiam 

colaborar... 

- Todas colaboravam. Eu só me lembro das confrarias fazerem parte pessoas velhas. 

Pessoas mais novas podiam pertencer, mas tinham uma participação tão ativa e isso 

acabou por desaparecer. Existem as bandeiras e os lugares vão tentando manter isso 

vivo, mas não... 

- Onde poderíamos localizar essas bandeiras? 

- Nos lugares, aqui em Turquel se calhar também há. Talvez a Ilda Pateiro saiba o 

destino das bandeiras.   

- Capas ou outros elementos... 

- Sim, na igreja penso que neste momento não existe nada disso. 

- É verdade. 

- Talvez a Dr.ª Joana tenha alguma guardada.  

- Havia comes e bebes no arraial... 
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- Se bem que não era com a dimensão que tem agora, nem pouco mais ou menos. Por 

exemplo, esta febre dos frangos foi uma coisa que nasceu há muito menos anos. Na 

altura podia aparecer um frango ou outro, mas não era uma coisa sistemática. Havia 

uma pessoa que fazia uma sopa... 

- Filhós... 

- Ah, sim, filhós. Lembro-me, sempre, de haver. 

- Café da avó, não? 

- Filhós sim, café, também foi uma adesão mais recente.  

- Havia na mesma o jogo do bolo, com o baralho de cartas ou não? 

- De todo não me lembro disso, acredito que houvesse. Era um miúdo e um miúdo não 

se aproximava disso, por questões culturais. Se aparecesse por ali um miúdo eram 

capazes do espantar. 

- Era uma zona mais interdita... 

- De homens só, porque as mulheres também não colaboravam nisso.  

- Havia leilão? 

- Sempre me lembro, de haver leilão de animais vivos. Porque havia muita gente que 

dava, dava uma cabra, dava um cabrito, um leitão, um porco. O que criava um problema 

de logística. Mais tardiamente, lembro-me de haver leilões de fogaças. Eles iam 

enumerando: tem uma garrafa de vinho, mais uma garrafa de azeite..., quanto é que dão 

por este?... Pequenos animais, que ofereciam: dois coelhos, um galo. 

- Havia fogo-de-artifício? 

- Havia aquilo a que chamam fogo-preso, mas aquilo era uma coisa mínima. Quaisquer 

trinta segundos, dava para ver todo o fogo.  

- Não era tão elaborado... 

- Não, nem pouco mais ou menos. Quer em quantidade, quer em qualidade. As pessoas 

vinham assistir. Com aquelas coisas fixas. 

- Era mais rudimentar. 

- Era rudimentar mesmo. Eu penso, que nunca houve ninguém de cá, a lidar nisso. 

Pessoas aqui de perto, do Ribatejo, eram sempre, mais ou menos, os mesmos. 

- Em relação de conjuntos, de bandas, de grupos folclóricos?  

- Bandas, eu não me lembro de ter vindo cá nenhuma, a não ser aqui, a de Turquel. 

Quanto a conjuntos, que eu me lembre, havia aqui, desde que me lembro, “Os 

Vicentes”. Havia um litígio, eram um grupo de irmãos, que aprenderam na Filarmónica, 
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com música ligeira, o chamado jazz e abandonaram a Filarmónica. O grupo era bom e 

isso caiu mal aqui na terra, para os mais conservadores. Tocavam por toda a região e até 

fora da região. Lembro-me deles atuarem, algumas vezes, na festa de Santa Susana. 

- Grupos folclóricos? 

- Só me lembro das iniciativas da Sofia Guerra. Após 25 de Abril, penso que se a festa 

não estava extinta... 

- Estava quase. 

- Começaram a aparecer grupos folclóricos estrangeiros, que vinham à feira de 

Santarém e havia uma ligação com o Avelino Lopes. Mas nessa altura já não havia 

festa, que eu me lembre. 

- Sim, morreu em meados da década de 70. 

- Não havia aqui nenhum rancho organizado. Havia as iniciativas da Sofia Guerra, 

cantavam, ensaiavam, porque aqui haviam sempre músicos, que a Filarmónica sempre 

forneceu músicos, para essas coisas. Outros grupos, não era fácil. Agora uma pessoa 

aluga uma camioneta de passageiros e vem o grupo todo, fazem a sua atuação e vão-se 

embora. Antigamente, não havia o hábito, nem havia meios para isso. A festa não podia 

pagar a uma organização desse tipo. Havia o Rancho “TáMar”, que nessa altura estavam 

em grande, que não vinham, porque era caro. 

- Alguém comentou, que antes do 25 de Abril, não se podia dançar na festa. 

Confirma? 

- Era verdade, que a organização eclesiástica condenava a dança. Acredito que se 

fizessem bailes e faziam-se bailes, à revelia da igreja. Lembro-me, que já estava em 

Turquel, foi há 20 anos, mais coisa, menos coisa, dançou-se pela primeira vez, no Salão 

Paroquial. Aquilo nem foi grande coisa, porque os pais olhavam isso, com uma certa 

desconfiança.  

- Sabe se ficaram alguns registos ou algumas memórias musicais, que sejam letras, 

pautas ou outro tipo de documentação, gravações? 

- Gravações, que eu saiba, não há. Eu ando a fazer um trabalho, que eu dei o nome de 

“Cancioneiro de Turquel” e tem muita coisa. Algumas são dessa época, porque o meu 

pai produziu muita coisa, nessa época. Na década de 30, 40, essencialmente. 

- E elaborou algum trabalho com a Santa? 

- Não, provavelmente, as coisas que a Sofia Guerra ensaiava, provinham ou do meu pai 

ou do Manuel Vicente. 
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- Já agora podia dizer o nome do seu pai? 

- Silvestre Luís. Conhecido por Silvestre Luís (Pinheiro). E eram essas coisas que eram 

tocadas por esses grupos improvisados: o “Turquel Velhinho”, do Manuel Vicente 

“Turquel Sorrindo”. 

- E era isso, que era utilizado na festa? 

- Sim, eram essas coisas. Havia algumas coisas, que eram das revistas, “as cantarinhas”, 

alguma coisa disso, em pauta... As do meu pai, eu tenho e algumas do Manuel Vicente, 

algumas passaram para o “Rancho Mira Serra”. Existem pautas, houve sempre músicos 

que sabiam ler, essas coisas não estão perdidas. O que era do domínio público, era 

quase tudo, das revistas à portuguesa, em Lisboa. 

- Adaptadas a Turquel? 

- Não creio, como existiam. Alguma pessoa, que pode ter registo disso, é a Sofia 

Guerra, tinha pautas para os músicos, que vinham tocar.  

- Música utilizada nas festas de Santa Susana, mas ao nível religioso? 

- Penso que não havia. Aliás, estamos a falar, antes de chegar a Portugal as decisões do 

Vaticano II. Basta dizer, que quem foi nomeado para fazer essa conversão, foi o padre 

Manuel Luís. É que deixou de fazer o introito.  

- Sim, sim o latim... 

- Passou a ser em português, com a nova organização das missas e tudo. Ainda fiz a 

proposta de fazer uma missa, com aquele antigo rito. 

- Uma reconstituição. 

- As pessoas cantarem no coro, em vez de ser no altar. Não deixava de ser uma missa, 

porque houve 1000 e tal anos de missa, desse rito. Existem missas escritas. A 

Filarmónica tinha um grupo, que ganhava dinheiro, a cantar na missa. Era um clarinete, 

um saxofone... 

- Não eram todos os elementos da Filarmónica?  

- Não até porque tocavam na Capela da Serra. No coro da Capela da Serra cabem 4 ou 5 

pessoas. Tocavam e ainda, tinham de ter os cantores. O meu pai e o meu sogro 

chegaram a tocar nas missas. Tem que se tocar bem, está tudo atento, não é como num 

arraial. Num arraial toca-se até de cabeça para baixo, não há problema nenhum, 

ninguém ouve. Um dos trabalhos mais complexos para uma banda fazer, é uma 

procissão. Primeiro, porque é a andar e andar num passo que não é o de uma pessoa, 

num passo cadenciado, lento e isso obriga a um esforço grande. 
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- Mas essa cadência, não ajuda à perceção do ritmo musical? 

- Talvez ajude, mas fisicamente esforça muito. Aliás, uma pessoa que faz uma 

procissão, só de acompanhamento, fica cansada, inexplicavelmente, porque os 

percursos, não são assim muito longos. E com a obrigação de tocar bem. Toda a gente 

muito atenta... 

- Em silêncio, por norma. Não sei se tem mais alguma informação que queira 

acrescentar? 

- Não, eu logo em “off” lhe disse que tinha alguma informação dispersa, que podia 

tentar recolher, mas que a história era a mesma, que a Igreja faculta. 

- Em relação ao culto aqui na zona? 

- Estava relacionado com a passagem do Círio do Bárrio, que ficariam aqui ou na 

Benedita.  

- Já agora, guarda na memória, alguma recordação em relação ao Círio? 

- Eles chegarem e aqueles carros, que eu nunca tinha visto. Na altura, nem sequer em 

filmes tinha visto. Toldos brancos e com materiais de comer, lá dentro. As pessoas 

vinham equipadas com tudo, com panelas. 

- Com arcas. 

- Sim, com arcas é provável, mas isso não me atrevia a ir espreitar. Via-se penduradas 

panelas, frigideiras. Coisas verdes penduradas. Pessoas nos carros, nomeadamente, 

miúdos e velhos e outras pessoas a pé. Todos eles puxados por bois ou vacas, gado de 

trabalho, portanto.  

- Então muito obrigada, pela sua colaboração. 

- Nada. 

Entrevista ao Senhor José Machado, na residência dos meus pais (Turquel), no dia 

23/08/11, pelas 16horas 

Observações: Não transcrevemos a entrevista, em virtude do Senhor José Machado, 

posteriormente, nos ter avisado que teria confundido algumas informações fornecidas ao 

nível histórico, durante a entrevista. 

Entrevista ao Senhor Isidro Santos, na Capela de Santa Susana, no dia 03/09/12, 

pelas 13 horas 

- Estou a fazer uma entrevista ao Senhor Isidro? 
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- Isidro Santos. 

- Que vive aqui em Santa Susana? 

- Vivo em Santa Susana, há 50 e tal anos. 

- Gostaria que me falasse um pouco, sobre a festa de Santa Susana, sempre houve 

comissão de festas ou antigamente, era de outra forma? 

- Antigamente, a procissão saia aqui fora, dentro do adro mesmo. Este espaço é 

considerado Santuário. Tem estas casas à volta. O padre José Luís chamava-lhe 

Santuário. A procissão seguia esta cerca, que pertence à capela de Santa Susana, onde 

faziam a feira. Depois quando reconstruímos a capela, em 1977, uma comissão com 13 

pessoas. Colocámos o relógio. As pessoas contribuíram com muitas coisas, com cereais. 

Passámos a ir lá acima, ao café, à escola, numa espécie de compensação pela ajuda das 

pessoas nas obras da igreja.
92

Era difícil conseguir tanto dinheiro, eu tenho os registos 

escritos, agora não me lembro. Custou à volta de 1000 e tal contos. E a capela, não 

lembro ao certo. 

- A procissão era feita com os juízes? 

- A princípio era com o juiz ou com a juíza e levava a banda e as pessoas, atrás. 

- E as imagens? 

- As imagens de Santa Susana, Nossa Senhora de Fátima, o Sagrado Coração de Jesus, e 

outras, mas normalmente, essas três, como atualmente... Até o menino Jesus. Há 

pessoas que oferecem todos os anos, flores para a procissão, têm a promessa. Uma vez 

uma pessoa, outra vez outra, de forma que não fazemos despesa com as flores. Vem cá 

uma pessoa ornamentar, as flores e depois as pessoas pagam as flores para a capela, 

para a Santa Susana. 

- Para angariarem esses fundos, realizavam festas? 

- Realizavam-se festas, com uma feira. Era no dia 8, 9 e 10. Ao dia 8 era a feira da 

madeira, quando as feiras eram feiras. O dia 9 é que era em cheio, vinham muitas 

pessoas. As pessoas, durante esses dias vinham aqui e deixavam as esmolas. 

Compravam aquelas velas de cera, as pessoas levavam o que queriam, os porquinhos, os 

                                                           
92

 - Alteraram o percurso da procissão. 
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burrinhos, na quantidade que quisessem levar e depois nós guardávamos o dinheiro.
93

 Já 

fizemos aqui 300 contos, em 1977. Agora nem 100.  

- Está em decadência. Então, no dia 9 era madeiras, no dia 9? 

- No dia 9 tudo. As pessoas é que arrumavam. Primeiro era a própria Capela tinha uma 

organização, que armavam as barraquinhas em madeira. A casa da coletividade era a 

casa das madeiras. Cortavam os pinheiros e depois havia pessoas que se dedicavam a 

armar as barraquinhas por aí fora. Os feirantes pagavam um Xis. Tinham as 

barraquinhas, era só pôr os toldos.  

- Havia um dia dedicado à madeira. 

- Dias dedicados a fazer as barraquinhas de madeira. 

- Sim, sim. Para conseguirem armar as barracas. 

- Depois as pessoas começaram a trazer as coisas, em carros alugados, a armar as 

barracas. Agora com o carro faz-se tudo. 

- Mas não havia dias específicos, um dia para a madeira, outro dia para outra 

coisa?  

- No dia da madeira, era pela rua aí a baixo, onde vendiam as tinas, as seiras, os barris, 

os canecos de madeira (agora é tudo em plástico). As loiças, aquela parte, em frente à 

capela, era das madeiras. Aqui para cima, a quinquilharia. Aqui em frente, os retratos, as 

fotografias. Diferente, do que é agora. Chegou a vir aqui círios, os carroceis, as pessoas 

vinham nos carros de bois, nas vésperas e ficavam nessas encostas acima. Vinham do 

Cartaxo, vinham de Alcobaça.  

- Para além do Círio do Bárrio, havia outros círios? 

- Não era só aquele. Havia era pessoas que vinham e ficavam aqui ali de noite, depois 

havia bailarico. Havia acordeonistas, de um lado para o outro. O Círio também fazia a 

festa, lá em cima. Deitavam aqueles fogo-de-artifícios, os foguetes, faziam danças, com 

a banda a tocar. Era assim.  

- Podia-me dizer alguns sítios, de onde as pessoas vinham? 

- Vinham do Cartaxo, da Lapa, da Maiorga,
94

do Bárrio, dessas freguesias maiores. 

Vinham daqui perto, de Alvorninha, do Outeiro, tudo aqui à volta. Vinham de mais 

longe ainda, só que agora, não me lembro. 
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- Nessa feira também havia venda do gado? 

- Havia. Primeiro foi onde é a escola, depois num recinto, que chamam a Fonte da 

Senhora (Santa Susana). Tinha ali um recinto privado, onde é agora um recinto de 

merendas. Chegou a ser um lavadouro, às vezes, fazem lá festas. Havia lá uma árvore 

muito grande.  

- E o nome da fonte estava relacionado com Santa Susana? 

- Estava.  

- E a árvore, de que tipo? 

- A árvore era um plátano. Tem um parque infantil. 

- Essa feira do gado fazia-se todos os dias? 

- Era no dia 9 e 10. As pessoas vinham a cavalo, em carros de bois, em carroças. As 

pessoas vinham na véspera. Havia os carroceis. Hoje as pessoas vêm e vão-se embora, 

nas carreiras também. Vinham das Alcobertas,
95

daqueles lados, agora não me recordo 

de todos. As pessoas dizem, vinham cá os meus pais, vinham cá os meus avós. 

Algumas, ainda, vêm cá, mas isso vai morrendo a pouco e pouco, porque deixou-se de 

criar gado. 

- Ouvi dizer que o Estado proibiu a venda de gado, na feira?  

- Aqui e noutros lados, por causa da epidemia. Todos os carros de gado, davam as 3 

voltas à capela. Havia pessoas que vinham a pé, em grupos, vinham a rezar, da Fonte da 

Bica,
96

por exemplo. Isso vai acabando. 

- Tem alguma coisa que queira acrescentar? 

- A festa realiza-se no dia 11, dia de Santa Susana. A feira decorre no dia 8, 9 e 10. Já 

de há muitos anos.  

A festa no dia 11, com as pessoas daqui e, às vezes, vêm de fora. É como se fosse 

feriado cá na terra, no dia 11. Mesmo que não seja a um domingo. Chegou a vir cá um 

padre dizer missa, o padre João, do Bárrio, que depois foi padre dos Anjos, (Lisboa). 

Primeiro era com bois, depois começavam a vir de tratores, de automóveis. Cheguei a ir 

ao Bárrio e vi muitas charruas e assim sinal que as pessoas, ainda, se dedicavam à 

agricultura. As pessoas viviam da agricultura, o que já está a desaparecer. 
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 Alcobertas é uma terra, na zona de Rio Maior. 
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 Fonte da Bica pertence à Benedita. 
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- O hábito de vender o pão-de-ló, na feira. É antigo ou recente? 

- O pão-de-ló na feira, não me recordo muito. Às vezes ofereciam um bolo, que se 

vendia por aí, na rua. O pão-de-ló é mais do Landal. Pão-de-ló tipo caseiro, que algumas 

senhoras fazem e na fábrica também fazem, mas não é igual.
97

 

- Há alguma particularidade da festa, que queira falar? 

- Noutros tempos, o piso de cima chegou a ser casa da guarda. Antigamente, havia 

zaragatas, mataram um homenzinho. Tinham aqui uma cozinha... 

- O espaço da sacristia seria qual? 

- Aqui era a casa das rações. Vinha uma camioneta cheia de guardas, mas já não é bem 

do meu tempo. 

- Muito obrigada pela sua entrevista. 

- Nada, sempre às ordens.  

  

Entrevista ao Sr. Ernesto Cacela (Alcaria), no dia 11/08/12, pelas 16 horas, num 

café, em Porto de Mós 

- Senhor Ernesto Cacela, quando nasceu? 

- Nasci em 1923. 

- Há quantos anos vive em Alcaria? 

- Foi repartido o tempo. Inicialmente, vivi lá até aos 23 anos. Depois fui para Lisboa, 

segui a vida profissional, concorri às Forças Armadas, sendo Oficial do Exército, na 

situação de reforma. Passei a seguir 10 anos nos Estados Unidos. Voltei a Alcaria há 

cerca de 23 anos.  

- Existia um seu familiar que pertenceu à Comissão que iniciou as festas de Santa 

Susana no Zambujal de Alcaria? 

- Não. 

- Então, o professor Cacela não era da sua família? 

- O professor Cacela era o meu avô. 

- Então, foi o seu avô que iniciou os festejos de Santa Susana, no Zambujal da 

Alcaria? 
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- Sim, sim. Praticamente foi ele o fundador, embora talvez por uma posição política. A 

intenção foi travar o movimento que havia para a Nazaré. Quer dizer, nesse tempo não 

era como agora. Nossa Senhora de Fátima não tinha essa grandeza, mas nesse tempo era 

bastante concorrida. Ocorriam as povoações, o que era difícil, até devido aos 

transportes. Não havia automóveis. A deslocação era de carroça, de galera e a pé. Mas, 

de qualquer maneira, era uma festa muito concorrida. Então o professor Cacela, por uma 

questão política, pensou de travar esse movimento e organizou a situação de tal maneira 

que, os mesmos dias que havia festa na Nazaré, eram os mesmos dias que indicou para 

que a festa ocorresse em Alcaria. O que retirou muito movimento à Nazaré e os 

nazarenos ficaram um bocado zangados com isso. A festa de Santa Susana. 

- Inicialmente, quais seriam as características marcantes dessa festa? 

- A festa de Santa Susana, para além da parte da liturgia, tinha a parte do gado e do 

convívio. Tinha muitos animais, não só tipo feira, mas também em exposição, o que 

fazia com que as pessoas se reunissem. As pessoas tinham uma vida mais ligada ao 

campo, à agricultura. Muitos deles, em vez de irem à Nazaré, iam ali, porque lhes ficava 

mais perto. Havia um grande atrativo que era a iluminação da Pena do Castelo. Uma 

grande luminária, que deslumbrava nos arredores.  

- Como é que era feita essa iluminação? 

- Aquilo era feito com archotes. Archotes com pez. À noite eram acesos e de manhã 

eram apagados. 

- Essa iluminação durava 3 dias ou era só aquela noite? 

- Durava 3 noites, que coincidiam com a duração da festa. 

- Nessa festa havia juízes? Como é que era a organização? 

- A festa tinha a comissão própria da liturgia e da procissão. Inicialmente, houve aquela 

comissão organizadora da festa. Em cada ano era nomeada uma comissão, que dirigia a 

festa. O juiz, com os seus mordomos. As juízas... 

- Juíza havia? 

- Havia a juíza e as procuradoras, que ajudavam a juíza. 

- As pessoas faziam ofertas a Santa Susana ou não? 

- As pessoas faziam ofertas, até porque aquilo tinha um certo dispêndio e as ofertas 

cobriam essas despesas e o que sobrasse era entregue à igreja paroquial.  

- Ofertas em cereais, em géneros ou em dinheiro? 
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- Havia as duas partes, mas mais em géneros. Nesse tempo a moeda era escassa; por 

isso, era mais em géneros, frutas, o que havia no campo.  

- Essas ofertas integravam a procissão, tipo cortejo ou não? 

- Tinham lugar próprio na procissão. A procissão tem uma regra e as ofertas integravam 

no lugar próprio na procissão.  

- Essas ofertas tinham um nome próprio ou nem por isso? 

- Oferta era o nome que se dava quando se tratava de bolos, com uma determinada 

armação.  

- E os outros géneros? 

- Aos outros géneros davam o nome de fogaças. Mais uns tabuleiros... Tanto uma como 

outra percorriam o mesmo itinerário da procissão, com um determinado percurso. Saía 

da Capela do Zambujal e acabava lá também.  

- Passava pelo Nicho de Santa Susana? 

- Santa Susana ficava na Capela. A seguir a Santa Susana voltava ao Nicho. 

- Com uma nova procissão? 

- Já não ia em procissão. Houve algum tempo que sim, mas isso foi contestado, porque 

o Nicho de Santa Susana está numa curva fechada e era perigoso. Junto à curva tiravam 

a Santa do andor, criando um compasso de espera que se tornava perigoso. Podia vir um 

carro e entrar pela procissão dentro, pelo que acabou. 

- Existia banda filarmónica? 

- Aquilo foi uma festa sempre de pouca música. Era mais música individual e 

ultimamente usavam o rádio e as cassetes. 

- Quando diz individual, diz gaita-de-foles, acordeão? 

- Sim, eram músicas individuais. Havia acordeões. Vinham indivíduos do norte que 

cantavam, inicialmente. Quem animava a festa eram as pinhoeiras, aqui da nossa costa, 

que vinham vender pinhões. Até a festa de São Silvestre é conhecida pela festa dos 

pinhões. Hoje está reduzido a uma ou duas. Antigamente eram uma dúzia delas.  

- E como é que elas animavam a festa? 

- Vendiam os pinhões, os frutos secos e isso ainda se mantém. Antigamente era uma 

dúzia delas ou até mais e isso dava uma certa animação. E depois tinha o bar, com 

comes e bebes. Havia pessoas que faziam promessas e às vezes ofereciam até cabritos, 

ovelhas e porcos, que de seguida eram leiloados, revertendo para a despesa da festa.  
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- Recorda-se de alguma canção ou algum hino dessa época, relacionado com Santa 

Susana? 

- Não. 

- Canções de Igreja… Havia algo de específico de Santa Susana? 

- Havia um sistema de montagem de música do rádio e até acompanhava a liturgia 

durante a missa. Agora acho que nem isso. Está em decadência. O interesse hoje é 

menor. No início da minha geração, havia um movimento católica muito forte, havia 

associações católicas, como os “Cruzados” e a “Ação Católica”. Os “Cruzados” com 

crianças dos 10 aos 15 anos, que usavam uma facha com uma cruz e as meninas usavam 

uma farda branca. A “Ação Católica” com jovens mais velhos. 

- O Senhor também já chegou a colaborar com o jornal O Portomosense? 

- Durante 14 anos. 

- Nesses artigos chegou a referir-se a Santa Susana? 

- Sim.  

- E os elementos que me forneceu amavelmente… Muito obrigada. Não sei se quer 

acrescentar mais alguma coisa? Se tem algo mais a acrescentar sobre as festas de 

Santa Susana? 

- Não, já falámos. 

- Sim, já me prestou muita colaboração, a qual agradeço. 

- Nada. 
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ANEXO DE IMAGENS: 

FIGURA 1  

 

- Fresco do séc. VI? Encontrado numa tumba da Igreja de Santa Susana, em Roma. Disponível em 

<http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep6/ep6-scala.htm>, último acesso em13 de julho, de 2012. 

 

 

FIGURA 2 

   

- No teto da igreja paroquial de Santa Susana, na povoação homónima em Redondo encontra-se 

uma pintura do séc. XVII-XVIII representando o martírio da Santa. In, (ESPANCA, 1978:60). 
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FIGURA 3 

 

- Sarcófagos paleocristãos galo-romanos, do Séc. IV, da cripta de St-Maximin-la-Ste-Baume. Um 

dos quais é atribuído a Santa Susana, apóstola de Cristo, in (TOMAN, 2000:287). Fotografia de 

Wolfgang Wood. 
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 FIGURA 4 

 

- “Susana e os Velhos”, na Catacumba de Praetextus, na Via Appia, em Roma. Fresco do século IV, 

com Susana representada alegoricamente, por um cordeiro e os velhos, por dois lobos. In, 

MARROU (1951: t.V-1750). 
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FIGURA 5 

 

 

 

- Relicário de Bréscia (Lombardia), séc. IV. Relicário em marfim, 0,22x0,32x0,25. Museo di Santa 

Giulia. Pormenor de Susana em posição orante (braços abertos, em súplica) entre os velhos, seguida 

da cena do processo de Susana. Fotografia de Roby BS 89.  Disponível em 

<http://it.wikipedia.org/wiki>, último acesso em 11 de julho de 2012. 
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FIGURA 6  

 

- “Daniel defende Susana”, Capela Grega, catacumbas de Priscila, em Roma. Paleideas. Disponível 

em <http://farfalline.blogspot.pt/2012/03/historia-de-susana-filha-de-helcias-ou.html>, último 

acesso em 24 de julho de 2012. 

 

 

FIGURA 7 

 

- “Susana e os Velhos”, Paolo Veronese, cerca de 1580. Óleo sobre tela. Dimensões: 151x177cm. 

Escola italiana. Procedência: Coleção Real. Museu Nacional del Prado. Disponível em 

<http://www.museodelprado.es>, último acesso em 16 de maio de 2012. 
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FIGURA 8 

 

 

- “Susana e os Velhos”, Albrecht Altdorfer, 1526. Inv. Nr. 698. Suporte: tília. Dimensões: 74,8x61,2 

cm. Pertenceu ao Kunstkammer ducal. Alte Pinakothek Munich. 

Disponível em <http://www.pinakothek.de>, último acesso em 16 de maio de 2012. 
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FIGURA 9 

   

   

- Azulejos holandeses do séc. XVII, do porto de Santa Maria de Cádiz, provenientes do Monasterio 

de la Vitoria, inspirados nas gravuras de Pieter H. Schut, 1659. Em cima surge a cena de Susana 

surpreendida pelos velhos e em baixo a lapidação dos velhos. Imagens do artigo de Alfredo García 

Portillo, 2009. Disponível em<http://www.retabloceramico.net/>, último acesso em 11 de junho de 

2012. 
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FIGURA 10 

 

- Painel de azulejos, técnica majólica: “Susana e os Velhos”, na Quinta da Bacalhoa, em Azeitão 

(Setúbal); in, MECO (1985:13). 
98 Fotografia de Armando Serôdio. 

 

 

FIGURA 11 

 

- “Susana e os Velhos”, Bernardino Pinturicchio, séc. XV, apartamento de Borgia, Vaticano. 

Disponível em http://farfalline.blogspot.pt/2012/03/historia-de-susana-filha-de-helcias-ou.html, 

último acesso em 9 de maio de 2013.  
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FIGURA 12 

 

- Zona de implantação do culto a Santa Susana, enquanto protetora do gado, na zona oeste, de 

acordo com o estudo efetuado. 

 

 

 

 

FIGURA 13 

 

- Festas de Santa Susana na Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho. Disponível em 

<http://pcarapinheira.webnode.com/galeria-de-fotos>, último acesso em 6 de agosto de 2012. 
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FIGURA 14  

 

- Igreja de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal (VC). Existia uma Ermida de Santa Susana no 

séc. XVI. No interior retábulo-mor e dois painéis de pintura ítalo flamenga do séc. XVI. Fotografia 

de Inácio Pires, Wikimedia Commons. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki>, último acesso 

em 6 de agosto de 2012. 

 

FIGURA 15 

      

          

- Frescos da Igreja de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, datável entre o período medieval e 

o séc. XVI. Disponível em <http://al-qasr-abu-danis.blogspot.pt/2006/11/igreja-de-santa-susana-os-

frescos.html>, último acesso em 6 de agosto de 2012. 
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FIGURA 16  

 

- Ermida de Santa Susana, em São João das Lampas, séc. XVI. No retábulo-mor a imagem de Santa 

Susana está ladeada pelas imagens de São Sebastião e São Lourenço. Fotografia de Dias Reis. 

Disponível em <http://www.pbase.com/image/93596900>, último acesso em 7 de agosto de 2012. 

 

FIGURA 17 

 

- Imagem de Santa Susana de Redondo, festa na década de 60, do século XX. Fotografia de Manuel 

Eleutério, Wikimedia Commons. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki>, último acesso em 24 

de julho de 2012.  



145 

 

FIGURA 18  

 

- Imagem de Santa Susana, Capela de Santa Susana de Mombeja. 9 de julho de 2012. Disponível em 

<http://juveneveslinks.com.sapo.pt/>, último acesso em 13 de maio de 2013. 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 

   

- Calçada da Santa Susana, Maxial. 
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FIGURA 20 

 

 

- Igreja Paroquial do Maxial, com vista para a Calçada de Santa Susana. 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 21 

 

- Figurantes na procissão de Santa Susana, em Pé da Pedreira: “Os Guardiões”. Traje inspirado na 

Guarda Suíça do Vaticano. 
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FIGURA 22 

 

 

- Imagem de Santa Susana, que se encontra no altar-mor da Capela de Pé da Pedreira. 

 

 

 

 

FIGURA 23 

 

 - Penhasco natural “Pena do Castelo”, vista do Zambujal de Alcaria.  
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FIGURA 24  

  

- Imagem de Santa Susana representada com um cordeiro sobre o livro fechado, no Zambujal da 

Alcaria, Porto de Mós. Disponível em <http://www.freguesia-alcaria.pt>, último acesso em 23 de 

julho de 2012. 

 

 

FIGURA 25  

 

- Bandeira de Santa Susana utilizada na procissão em sua honra, no Zambujal da Alcaria. 

Disponível em <http://alcariaaldeianaserra.blogspot.pt>, último acesso em 23 de julho de 2012. 
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FIGURA 26  

 

 

 

- Procissão de São Silvestre no Zambujal da Alcaria. Acompanham as imagens de São Silvestre e de 

Santa Susana nos andores como podemos observar na imagem de cima. Disponível em 

<http://www.alcariaaldeianaserra.blogspot.pt>, último acesso em 23 de julho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcariaaldeianaserra.blogspot.pt/
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FIGURA 27  

 

- Bênção do gado nas festas de Santa Susana, no Zambujal da Alcaria, anos 50, do séc. XX. 

Disponível em <http://alcariaaldeianaserra.blogspot.pt>, último acesso em 23 de julho de 2012. 

 

 

FIGURA 28  

 

- Igreja de Santa Susana no Passeo de la Ferradura, em Santiago de Compostela. Disponível em 

<http://www.trivago.pt>, último acesso em 13 de maio de 2013. 

 

 

http://alcariaaldeianaserra.blogspot.pt/
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FIGURA 29 

 

- Mapa: limites dos Coutos de Alcobaça, in (GONÇALVES, 1989:354). 
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FIGURA 30  

 

 

- Mapa: unidades de Exploração dos monges de Alcobaça; in, (GONÇALVES, 1988:180 e 181). 
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FIGURA 31  

 

- Mapa com 3 regiões de França. 
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FIGURA 32 

 

 

- Mapa com vestígios da pré-história à época romana, em Turquel; in, (BETTENCOURT, 1988). 
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 FIGURA 33  

 

 

- Vaso cerâmico representando um suídeo encontrado no Algar do Estreito, Lombo (Carvalhal de 

Turquel), com tampa. Encontra-se no Museu Geológico de Lisboa, na Sala de Arqueologia Pré-

Histórica. Fotografia, in SANTOS (1985:103), provavelmente obtida por Octávio da Veiga 

Ferreira, o qual estudou esta peça em conjunto com Konrad Spindler.  
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FIGURA 34  

 

 

- Mapa com as Sedes de Comenda da Ordem do Hospital em Portugal, de Paula Pinto Costa, in 

(FONSECA, 2000:105). Podemos observar o Landal sinalizado como sede de comenda. 
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FIGURA 35  

 

   

 

   

- Igreja do Landal e Largo do Cruzeiro. 

  

FIGURA 36 

            

- Igreja Matriz do Landal, pormenor da fachada da igreja, com a cruz de Malta e brasão do Landal 

com a mesma cruz. 
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FIGURA 37  

 

- Venda de fitas coloridas junto da Casa das Esmolas, no edifício da Capela de Santa Susana do 

Landal, em meados do Séc. XX. In, Região de Rio Maior, (CASTRO, 2012:2-3). 

 

 

 

FIGURA 38  

 

- Interior da Capela de Santa Susana do Landal, com a imagem de Santa Susana ao centro. 
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FIGURA 39 

 

- Mapa: as Propriedades do Mosteiro de Alcobaça, in, GONÇALVES (1988:22 e 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

FIGURA 40  

 

- Mapa retirado da obra: SILVA, Joaquim Pereira da Relação dos Estudos, Projetos e 

Intervenções, Levadas a Cabo na Lagoao de Óbidos e à sua Bacia Hidrográfica, entre 1990 e Julho 

de 2003, (estudo existente na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha). Neste mapa são visíveis 

as prováveis vias romanas.  
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FIGURA 41 

  

- Pagela, que era entregue aos donos dos animais, quando estes depositavam a dávida, na “Casa das 

Esmolas”, na capela de Santa Susana. Foto 11, (GARCIA, 1970). 

 

FIGURA 42  

 

- Cartaz da feira de Santa Susana do Landal, no ano de 1966, (GARCIA, 1970). 
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FIGURA 43 

 

- A cestaria na Feira de Santa Susana do Landal, meados do Séc. XX. In, Região de Rio Maior, 

(Castro, 2012:2). 

 

 

 

 

        FIGURA 44 

      

 

- Rua dos Círios na povoação de Santa Susana (Landal). 
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FIGURA 45 

                 

- Mapa com o circuito do Círio do Bárrio, de acordo com o testemunho do Senhor Avelino 

Carvalho. 

 

 

FIGURA 46 

 

- Fotografia do Círio do Bárrio, em que alguém vai “Pagar a Patenta”, cedida pela ADEPART. 
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FIGURA 47 

 

                                 

 

- Ilustrações de pontas de enfiar e dependurar, in, (GARCIA, 1970:9 e 10). 

                             

 

 

 

FIGURA 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disposição no interior da igreja de Famalicão da Nazaré, in, (GARCIA, 1970:8). 
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FIGURA 49 

 

- Círios dos lugares a Famalicão da Nazaré, nas festas de Santa Susana, meados do século XX. 

Coleção Alberto Caria. 
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FIGURA 50 

 

 

- Cartaz da festa de Santa Susana, em Famalicão da Nazaré, no ano de 1966, in, (GARCIA, 1970). 
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FIGURA 51 

 

- Bênção do gado na festa de Santa Susana, em Turquel, provavelmente, da década de 1960. 

Disponibilizada por João Moreira. Disponível em <http://escolaantiga.blogspot.pt>, último acesso 

em 26 de maio de 2012. 

 

FIGURA 52 

 

- Pagela entregue em Turquel, aquando da bênção dos animais. Representação da imagem antiga 

da Igreja Paroquial de Turquel? Imagem cedida pela ADEPART. 
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FIGURA 53 

 

- Cartaz da festa de Santa Susana em Turquel, no ano de 1967, in, (GARCIA, 1970). 
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FIGURA 54 

 

 

- Figura, in, (NATIVIDADE, 1912:27). 

 

 

 

 

FIGURA 55 

 

    

     

     

- Fabrico dos Bolos de Ferradura no lugar dos Louções, que integrou a fogaça desse lugar na 

procissão de Santa Susana, em Turquel, no ano de 2011. Fotografias cedidas pela ADEPART.  
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FIGURA 56  

 

- Trabalhos agrícolas em Turquel. In, (GADALHO, 1973).
99

 

 

 

 

 

FIGURA 57 

 

- Cartaz Romarias: “Conheça Portugal através das suas Pitorescas Romarias”. Lisboa: 

Secretariado de Propaganda Nacional”, 1941. Litografia, Biblioteca Nacional de Portugal: 

Biblioteca Digital. Disponível em <http://purl.pt/index/geral/purl/PT/index.html>, último acesso em 

14 de junho de 2012. 
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 GADALHO, Fernando, O Carro de Bois em Portugal, Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia e do 

Centro de Estudos de Antropologia Cultural, Instituto de Alta Cultura, 1973. 
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FIGURA 58 

 

- Fotografia: “Lançamento de Foguetes”, meados do séc. XX, de Joaquim Paulino (Turquel). 

Disponibilizada por João Moreira. Disponível em <http://escolaantiga.blogspot.pt>, último acesso 

em 26 de maio de 2012. 
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