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Legenda 

I – Investigador 

*I – Informante 

______ Pausa 

/ - Interrupção 

 

Transcrição da entrevista 

Informante: Noé Faustino Cardoso 

Data: 07 de julho de 2007 

Local: Topo – Açores - Portugal 

 

I - Hoje é dia 07 de Julho, estamos aqui na ilha de São Jorge, na Freguesia do topo e vamos falar 

com o senhor Noé especificamente da Matança do porco e da Dança dos Pêssegos, porque o seu 

Noé quando tinha 20 anos de idade era um dançarino. Então agente agora vai concentrar mais a 

fala em cima dessa dança. 

I – Seu Noé. O senhor pode contar para nós como funciona a Matança do Porco e depois como 

era a dança, mas primeiro vamos falar da Matança do porco. Como é que era? 

*I – A Matança do Porco era primeiro a matança e depois a chamuscá-lo e era lavado e era 

raspado e depois iam abrindo e tirando as tripas fora e a “furssura” e tudo que era preciso. 

I – Certo. E esta parte quem faziam? Eram mais os homens ou as mulheres? 

*I – Eram os homens que faziam. 



I – Então os homens começavam fazendo a parte pesada da carneação do porco? 

*I – certo 

I – Em que ocasião vocês dançavam a Dança dos Pêssegos? 

*I – Isto eram oito rapazes que faziam aquela dança. Cantava a porta as cantigas de cantar a 

porta. Chegava a porta da casa onde tinha a Matança do Porco e agente tinha umas cantigas 

próprias de cantar a porta e assim que já sabiam, mais ou menos a última cantiga, abriam a porta a 

gente entrava pra dentro, bailava Os Pêssegos e depois fazia uma Chamarrita, duas ou três, ou 

uma outra dança, uma coisa qualquer. 

I – Isso era feito dentro da casa do dono do porco? 

*I – era feito dentro da casa da Matança do Porco. Era a noite. 

I – Então me diz uma coisa: O porco era carneado durante o dia e de noite vocês iam na casa do 

dono do porco? 

*I – Era assim. O porco dependuravam na cozinha e agente bailava os Pêssegos era na sala. 

I – Há! Tá certo. E ! 

*I – Não era onde o porco tava. 

I – E esta dança vocês dançavam geralmente os mesmos passos, ou eles mudavam? 

*I – Tinham, mas eu já estou muito esquecido disto. Agente mandava primeiro como se fosse uma 

Chamarrita, mas era tudo homens, não tinha mulheres. Alguns bailavam de mulher. E agente 

mandava ficar só num pé e eles ficavam todos a rodar só num pé. E depois mandava fica e eles 

ficavam e tinha mais coisas que eu agora já não lembro. Agente andava em duas filas. 

I – Quatro homens em cada uma delas? 

*I – E depois mandava fiar e ficar em roda. Até agente ia uma vez com o pé lá dentro da roda e 

depois ia com outro e era todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo. 

I - Isto conforme o mandador? 

*I- Isto. E eu é que tocava e que mandava. 

I – Que espectáculo. E que instrumento o senhor tocava? 

*I – Era uma viola. Agente não tinha mais nada. Era uma viola só. 

I – Certo. E que versos eram cantados. 

*I – Era tudo cantado dedicado. Cada um cantava a sua cantiga. Eram cantigas próprias daquela 

dança. 

I – Certo. E o senhor lembra de algum verso seu Noé? 

*I – Não me lembro de cantiga nenhuma dessas já (risos). 

I – E o senhor chegou a dançar também ou sempre ficava tocando? 

*I – Eu dançava mais eles com a viola! Tocava, dançava e mandava ao mesmo tempo. 

I – O senhor lembra dos nomes dos comandos (Nélia. Lembra das passagens dos bailes?) 

*I – Eu mandava. Tinha Tranças; Um par adiante; Encaixar a Perna e já nem sequer me lembrava 

disto. Já to meio esquecido disto mesmo. 

I – E quando encerrava o baile tinha alguma ! 



*I – Aquela Dança dos Pêssegos é como uma Chamarrita. Chamarrita era o final da visita. Depois 

eles queriam bailar e tocávamos uma Chamrrita ou passo, uma dança, uma coisa qualquer, mas 

era depois. 

I – Seu Noé me diz uma coisa. Quando dançavam a Chamarrita eram só os homens também? 

*I – Os Pêssegos era só os homens e ai fora eram homens e mulheres. 

I – Quando vocês dançavam Os Pêssegos, as mulheres assistiam vocês dançando? 

*I – Não, não, não. Dançavam só os homens  

I – Acho que...(Nélia. As mulheres estavam na sala a ver?)  

*I – Tavam, pois tavam. As mulheres e outros que estavam lá pra ver os porcos e a dança...Todos 

aqueles que sabiam cantar cantavam a cantiga e tinha a cantiga da despedida, mas eu já não sei 

mas nada disso.  

Espedida, espedida, 

Espedida quero dar, 

Por causa dos pesseguinhos, 

Fogem os filhos aos pais. 

*I – Exactamente. E caralho já me esqueci 

I – Me diz uma coisa seu Noé. O dono da casa planejava carnear o porco. Quem eram as pessoas 

que participavam da carneação? (traduz pra mim Nélia. Portanto. Que pessoas participavam do 

arranjo do porco. A chamuscar e a lavar, abrir o porco?). 

*I – Tinham os convidados que matavam o porco e outros convidados que ajudavam a fazer aquilo. 

I – Eles convidavam os vizinhos? 

*I – eram os vizinhos e parentes e algum amigo também. 

I – E dançavam velhos e novos todos juntos. Como é que era? 

*I – Os Pêssegos eram só aqueles (rapazes novos). 

I – E o senhor lembra que ano era mais ou menos isso, quando dançavam? 

*I –  Eu tinha menos de vinte anos e comecei a fazer aquilo quando tinha dezasseis, dezassete já 

ia pra aquilo. 

I – E agora quantos anos o senhor tem? 

*I – Oitenta 

I – Que espectáculo! Esta muito novo ainda. E o senhor aprendeu com quem a bailar Os 

Pêssegos? 

*I – Isso já era bailado. Pois já havia gente que bailava mais atrás e pois eu fui vendo, fui vendo e 

aprendi. 

I – E o seu pai também bailava? 

*I – Não. 

I – Foram outras pessoas! E o senhor se recorda por que se chama Pêssegos? 

*I – Nunca ouvi. Não tenho ideia nenhuma de isto ter vindo de onde. 

I – O senhor não sabe por que se chamava Pêssegos? 



*I – Não. 

I – Ainda não encontramos alguém que soubesse. 

*I – Eu não sei, não sei e também não posso explicar isso. 

I – Tá certo. 

*I – Aquilo tem um princípio, mas não sei dizer o que é. 

I – Ta certo (Nélia. O senhor conhece alguém na sua idade que também bailava nesta altura?) 

*I – Já muitos morreram, mas tem uns que são mais novos que ainda vivem. O Sr. António Abel é 

um mais novo e também os Gregório que também já iam nesta pessegada. 

I – Seu Noé me diz uma coisa. Se a casa tinha uma sala pequena! Vocês dançavam aonde essa 

dança? 

*I – Tanto fazia se era pequena como era grande, agente encostava-se pra dentro, aquilo não 

falhava. 

I – Não acostumavam dançar na rua então era sempre dentro de casa. 

*I – ...Agente ia as vezes na Freguesia de Santo António e aqui nesses arredores. 

I – E a luz como funcionava naquele tempo? 

*I – Era uma luz de petróleo. Era uma velas que eles punham presas nos fundos das casas...E 

Chamarrita era ao fim dos Pêssegos. Depois é que dançávamos homens e mulheres. 

I – A tá. E tinham números de pares também, ou dançava toda a gente que estava lá? 

*I – Aquilo eram quatro pares. 

I – O senhor lembra de algum passo dos Pêssegos e seria capaz de mostrá-lo? 

*I – Já não. 

I – Nenhum (Nélia. Quem sabe o de encaixar a perna). Isso. Com se fazia? 

*I – Encaixava a perna um prum lado e outro pro outro. 

I – Era a mesma perna? 

*I – Era assim ( em pé demonstrou). E aqui ia pichando de roda, de roda sempre a “pijar” e depois 

mandava ficar, mas eu já to muito esquecido disso. 

I – Então senhor Noé eu vou lhe agradecer muito por isso (Obrigado também Nélia. Eu não sei se 

tem mais algo que eu poderia pergunta, pois tu já tens mais conhecimento da coreografia da 

dança. Acho que já falaste de tudo sim). 

I – Descascavam o milho depois, ficavam sentados como? o que vocês faziam?} 

*I – Íamos danças uma Chamarrita. Agente deitava aquela casca pra uma roda e tocava a bailar. 

Casa grande. 

I - E quando encontravam uma maçaroca de milho vermelho o que faziam?   

*I – Há! Isso era uma alegria! Ia dar um abraço às raparigas... 

I – Não podia se dar um beijinho? 

*I – Não se dava nada pra isto. 

I – Não dava uns namoros de vez enquanto? 



*I – Há! Isso dava lá uns rapazes que namoravam as raparigas e tavam juntos e abraçavam os 

outros. 

I – e se as raparigas gostassem dos abraços o que elas faziam? 

*I -  Eu então não sei. 

I – se tinha um namoro. Vocês podiam namorar directo ou tinham que falar com seus pais. Como 

vocês faziam naquele tempo? 

*I – Aquilo falava-se com a rapariga primeiro e namorava-se ali uns dias até que chegava ao ponto 

de pedida aos pais. 

I – mas podia se namorar sem falar com os pais? 

*I -  Podia. Primeiro namorava e depois pedia aos pais. 

I – Em que época do ano vocês faziam a desfolhada? 

*I – Quando calhava. 

I – O milho. Como vocês faziam para armazenar o milho naquela época? 

*I  - Era seco num forno de lenha, depois era debulhado e depois vinha para uns caixões de 

madeira ...(caixão de milho). 

I – E quando vinha da roça pra casa. Vocês colocavam aonde? 

*I – Em casa. Naquele tempo não havia garagem, não havia nada e então deitavam em casa, 

depois desfolhava, depois a maçaroca era escolhida e tiravam algum podre, aquele podre antes de 

ir pro forno. Depois era seco no forno e depois debulhado e “juerada” e depois é que ia pros 

caixões. 

I – Certo. Então terminava em festa depois no abraço e depois na Chamarrita... pra dançar a 

Chamarrita como é que faziam? 

*I – Depois de desfolhar o milho é que agente fazia a Chamarrita. Agente já levava a viola (12 

cordas) junto. ... depois de tempo é que veio pra ai uns bandolins, umas rabecas ...na Chamarrita, 

não dançava com a viola. Ficava a viola fora e os outros dançavam...bailava-se o Rema, Pezinho, 

Eu cá sei, a Sapateia, o Samacaio, A Lira, A Saudade. Na Matança do Porco, fazia-se Os 

Pêssegos e ficava lá até as duas ou três horas da manhã...Eu não ouvi dizer que bailavam os 

Pêssegos noutras ilhas. 

I – Por que o senhor acha, que mesmo fazendo um trabalho pesado como a Desfolhada do milho 

ou a Matança do Porco as pessoas dançavam. 

*I - Porque gostavam e era um convívio que agente tinha nesta altura. 

I – Certo. Uma maneira de se festejar alguma coisa. 

*I – É porque naquela altura não havia televisão, não havia rádio, não havia nada. Agente passava 

o tempo era com aquilo... 

I – Vocês não se deslocavam muito para ir dançar de um ponto da ilha para outro. Como é que 

era? 

*I-  Eu cheguei a ir a outra freguesia a pé...Fui a uma Matança de Porco que iam matar num 

domingo...comemos, inhames e vinho. Tudo a pé...porque essa agente agora andam a fazer 



ginástica e terapias? É porque não andam, se entrevam. Eu me lembro, numa noite, eu mais o 

meu irmão. Um senhor aqui de baixo fez uma matança e fez um baile, mas faziam uns bailes 

valentes com gente bastante, havia vinho pra gente beber e agente foi bebendo e quando chegou 

a seis da manhã, agente chegou a a casa e foi só tirar o sapato do pé e ir trabalhar direito. 

I - Pra dançar  Os Pêssegos vocês usavam a mesma roupa, ou trocavam de roupa? 

*I – Ora não era a roupa de trabalho que agente usava. Levava outra limpinha. Levava-se também 

um cachecol por causa do frio na garganta. Naquele tempo agente todos usava uns barretes. 

Andava sempre com barrete ou chapéu de palha por causa do calor. 

 


