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I - Então Professora Teodora de Borba, Ilha da Graciosa, hoje a gente vai fazer mais uma 

entrevista então, para falar dos Rituais Tradicionais Coreográficos das Danças Açorianas. Então 

Dona Teodora é da Ilha, da Ilha de São Jorge? 

*I – São Jorge, da Freguesia de Norte Pequeno, Conselho da Calheta. Nasci dia 25 de Abril de 

1931. 

I – 1931. Então já tem uma história interessante de vida e de conhecimentos, ao longo desse 

tempo todo. 

*I – É verdade, é verdade, as vidas muito têm me ensinado muito em todos os aspectos. 

I – É interessante. 



*I – Muitos aspectos. 

I – Para falarmos sobre os Rituais Tradicionais, eu acho que poderíamos comentar então, com 

uma da Ilha de São Jorge (lá tem a Dança dos Pêssegos) o que, o que a Dona Teodora poderia 

falar para nós a respeito da Dança dos Pêssegos, que é lá da freguesia do Topo né? 

*I – É da freguesia Nossa Senhora do Rosário da Vila do Topo, ah____Eu quando era muito, muito 

“pequenita”, muito pequena ia muito ao Topo, porque minha mãe era natural dessa freguesia. E o 

meu pai ia lá muitas vezes visitar os meus avós e levava-me e eu gostava muito de lá estar, porque 

a minha irmã mais velha, quando eu nasci, ela tinha só 20 meses, e a minha avó quis levá-la pra lá 

pra lá pro topo, porque minha mãe que agora tinha-me muito pequenina, tinha muitos afazeres que 

não os podia deixar de fazer e eu tinha que ficar onde ficasse alguém de maior... E eu sentia uma 

necessidade enorme de brincar com minha irmã, estar com ela, gostava muito dela. Então todas as 

vezes que meu pai ia ao Topo, até eu entrar para a escola, ia sempre com meu pai, quer dizer, três 

vezes de três em três meses. 

I – A cada três meses. 

*I – Porque sabe, a viagem eram seis horas numa charretezinha puxada por um cavalo. Era de 

maneira que não se podia ir todos os dias, nem vir. A Serra do Topo longa, difícil, muito nevoeiro, 

muita coisa que meu pai tinha receios de me levar e me constipar ou adoecer, então eu ia menos 

vezes ao Topo, daquelas que eu gostaria. No entanto quando eu comecei a lembrar das vivências 

que tive no Topo. Até por acaso, já escrevi um conto de Natal sobre uma dessas vivências 

maravilhosa, me encantou. E, na Vila do Topo, casa dos meus avós, que era uma casa do século 

XVII muito boa e com meus primos que minha mãe tinha mais quatro irmãos, todos tinham uma 

prole mais ou menos numerosa. Nós juntávamos todos e aquilo era uma festa. Sei que numa 

dessas vezes que fomos a uma Matança do Porco, ao, ao Topo na casa dos meus avós, e, 

apareceram lá em casa, ___na sala grande, como nós chamávamos, que era um salão onde se 

reunia as visitas assim, apareceram uns homens a bailar, e a minha mãe é  claro que achava muita 

graça aquilo e uma tia que eu tinha chamada Carolina do Brasil achava muita graça e depois 

queria dançar conosco a Dança dos Pêssegos. Esses homens então dançavam então uns com os 

outros, e eu tenho a impressão agora é que a vivência já está muito distante, como uma névoa 

assim, mas é, mas que tinha certa influência dos Pauliteiros de Miranda, e eu penso assim... A 

Dança dos Pêssegos, já os viu dançar pelo Grupo Folclórico da Calheta de São Jorge ____, acho 

que é interessante, por que é muito diferente, por que é só na ilha de São Jorge, pelo menos por 

aquilo que eu tenho conhecimento, que se dançava essa, esse bailado essa dança, e na região do 

Topo, mais nada. Na minha Freguesia Norte Pequeno, nunca ouvi dançar a dança dos Pêssegos. 

I - E, era então dançada só por homens, aliás, a senhora lembra da coreografia, de alguns 

movimentos como eram feitos? 

*I – Eu não sei muito bem, eles entravam todos e depois passavam uns pra frente dos outros, 

faziam assim um movimento não sabe, mas realmente não posso descrever melhor, porque não 

me lembro, não me lembro. 



I - Certa dona Teodora tem uma coisa interessante que até agora não consegui descobrir, já falei 

sobre essa dança com outras pessoas, é o, a origem do nome, porque será a dança dos 

Pêssegos?  

*I - Sim, isso também é uma coisa que nunca me disseram. Não está escrita, e nunca li nada em 

lado nenhum. Ã, como à senhora lá em São Jorge, que é casa da com o senhor de São Jorge, mas 

que oriunda é minha colega até da Ilha Terceira Dona Regina Pires Tostes Tristão da Cunha. 

I - Há. Eu também a conheço. 

*I - Sim, essa senhora que fez uma investigação sobre isso. 

I - A, talvez ela pudesse informar então o porquê desse nome. 

*I - Ela talvez a Regina Tristão da Cunha ela chame-se assim. 

I - Ta certo, e porque essa correlação que a Senhora faz com os Pauliteiros de Miranda essa 

influência? 

*I - É porque eu achei graça, eu era pequenina e vi aquilo. Nunca tinha visto homens a dançar uns 

com os outros, e aquilo, assim chocou-me. Depois quando eu vejo os Pauliteiros de Miranda, que 

são também assim, porque vestem umas saias, entravam assim, isso olha, era ali que deveria ter 

sido a origem da dança dos Pêssegos, quer dizer gente que veio daquela zona que se estabeleceu 

em São Jorge e que trouxe aquela tradição pra ali, e aquilo não passou dali, sabe também a Serra 

do Topo era um muro, um muro, quase intransponível, havia gente que nascia, vivia e morria, que 

nunca tinha vindo a sede do Conselho da Calheta, porque no princípio a sede de conselho era no 

Topo. 

I - Certo. 

*I - Era era a Vila do Topo, só em mil oitocentos e setenta e tal, quando desapareceram certos 

conselhos nos Açores é que desapareceu o conselho no Topo. 

I - E a formação então do povoamento na Ilha de São Jorge, também tem povo que veio da 

Espanha e se instalou naquela Ilha pra viver? 

*I - Sim senhor. 

I - A, então tem sentido. 

*I - Naturalmente, e vieram muita gente da, Normandia, como Guilherme da Normandia que veio 

para povoar aquilo. Guilherme da Silveira, os Silveiras todos que existem no Topo, como minha 

mãe que é dessa origem isto, isso tudo, vem dessa descendência dos Guilhermes da Silveira que 

depois pouco tempo lá tiveram.  Por quê? Porque pouco tempo? Porque realmente é como eu 

acabei de dizer. A Serra do Topo era uma barreira para que eles não se estendessem, para o 

resto. Uma serra muito grande com cerca de 30 km, pra se passarem a pé, aquilo era por carreiros. 

Assim, era muito difícil e então eles foram localizar-se em Velas, porque as Velas eram muito mais 

favoráveis para que se embarcasse e desembarcasse lá. E, também na Ursulina que tinha um 

clima muito bom! Um clima muito bom. Mais a riqueza maior de São Jorge para a fixação dos 

primeiros povoadores era a água que era indispensável, e então havia muita água na zona norte 



da Ilha de São Jorge, e eles depois passaram-se pra cá, mas só mais tarde só, já no século XVI, 

fim do século XVI é que a parte norte da Ilha foi mais povoada. 

I – Há! 

*I - Que até ali, não. 

I - Ta certo, e nessa ocasião em que a sua prima viu a dança dos pêssegos e quis dançar junto, 

como é que foi. Era possível uma mulher fazer a dança dos Pêssegos? 

*I - Não, não, não, não porque os homens não queriam. 

I - Era fechado. 

*I - Aquilo era fechado, o que era dos homens, era dos homens, mas ninguém dançava aquilo, 

minha tia era uma pessoa que gostava muito e queria nos ensinar, nos ensinar. 

I – Há! Ta certo. E eles ____faziam a dança direto? eles cantavam antes? Como era feito o ritual, 

assim, pra começar o bailado? 

*I - Eu não sei bem. 

I - Não se lembra bem? 

*I - Não me lembro. 

I - Hum... A então ta bom. 

*I - Não eu concordo desse pormenor. Haverá no Topo gente que se recorda. 

I - Sim, sim. Me diz uma coisa senhora Teodora, professora Teodora Borba, em relação também 

ao ciclo do milho. O que a senhora poderia me falar assim a respeito depois da, da desfolharem, 

dos rituais? 

*I - Durante a desfolhada a primeira coisa, quando o milho ficava a modo de ser apanhado, na 

casa do dono da propriedade, preparavam-se as coisas não é. As coisas que eles preparavam-se, 

falavam-se a homens e as mulheres para irem ajudar a tirar a maçaroca, que seria a espigada 

cana do milho. Depois, a dona da casa preparava-se para um almoço para essas pessoas já antes 

de irem para o campo tinham que almoçar. Geralmente os almoços eram feijões guisado ___ Lá 

pros meus lados era assim, feijão guisado com lingüiça, com um toucinho de fumo porque não 

havia o bacon, nem nada disso, dessas coisas. Almoçavam bem, pra depois bebiam uma grande 

tigela de café com leite (o café era cevado com leite). Não havia vinho ____,e então iam, e aquilo 

demorava até geralmente até às 2h da tarde. Às 2h vinham jantar, chamávamos o jantar. O jantar 

a dona de casa preparava geralmente uma sopa, uma sopa de couve com toucinho, com carne de 

porco e com aquilo que tinham, e comiam assim. Também, que era uma época mais ou menos 

propícia a isso, havia já peixe seco o Congro, e então faziam. Arranjavam um Congro seco, que é 

muitíssimo saboroso, faziam uma grande cebolada e batatas cozidas, sem casca, e comiam aquilo 

e pão, e pronto e bebiam em cima, água, chá e outras coisas, não havia o vinho. 

I - Certo. 

*I - É porque to a contar da minha freguesia 

I - Certo certo. 



*I - É uma freguesia em que as vinhas são da fajãs, e as fajãs são pequenas e tem muitos 

proprietários. E o vinho que lá se produz é pouco, pouca quantidade. Geralmente não havia se 

quer lá aqueles que tinham uma vinha maior que se fizesse uma pipa vinho, era pouco vinho. 

I – Há! Tá certo. 

*I - De maneira que guardavam isto para um dia de festa, para a Matança do Porco, e não era 

assim para beber em qualquer ocasião. Muito bem depois o milho vinha pra casa, em grandes 

carros de bois, com uma ceve o carro de bois com os fueiros não é, e ali vinham, e as raparigas 

pra minha idade de 7, 8 e 9 anos vinham em cima do carro de bois a cantar, e com os chapéus na 

cabeça por causa do sol etc, etc. E lá chegava-se a sua casa e os homens descarregavam o milho  

e punham (lá na nossa casa era uma grande loja), que a  casa tinha tinha loja casa grande, depois 

faziam o que se chamava de uma serra de milho pois era ali um pedaço grande de milho, e então 

era depois necessário desfolhar, tirar a casca, não é do milho para então ele ser seco. Nessa 

altura, geralmente convidava-se as pessoas para fazerem isso a noite. A noite vinha um grupo de 

pessoas amigas, vizinhos e parentes e desfolhava-se e então era uma alegria muito grande 

quando se encontravam uma maçaroca rajada, isto é, com uns “figuinhos” vermelhos, nos grãos 

brancos ou havia então uma totalmente vermelha. Então era uma alegria, se era um rapaz solteiro 

ia abraçar aquela que ele gostava mais que geralmente era a namorada ou futura namorada. E 

muitos casamentos se fizeram a partir de uma desfolhada, e as rajadas então eram obrigados a 

dar um beijo em todas. Todas davam aquela volta. Era uma grande alegria, mas também havia o 

que é muito interessante! Havia quem contasse histórias. Os contadores de histórias, que 

contavam, iam trabalhando e desfolhando e eles iam contando histórias. A história do Gato de 

Botas, a história da Branca Flor, a história ____deixa-me ver se vou me lembrar. Há! Uma muito 

interessante que até há nos Cancioneiros Portugueses. Lá vem...Coisas muito interessantes, então 

contavam isso tudo, e nós ficávamos suspensas nós as crianças, ficávamos suspensas daquilo até 

sonhávamos de noite com as histórias. E havia um senhor da minha terra que era de São Miguel, 

mas vivia no Topo, casou lá e lá teve seus filhos, muitos filhos e um desses filhos vieo para a casa 

dos meus pais. Quando a minha mãe se cansou, veio um desses rapazes que se chamava José 

Motta, veio pra casa dos meus pais, tinha 13 anos, e o pai dele vinha às vezes fazer-lhe uma visita. 

E se vinha na altura das desfolhadas era ele o contador de histórias, contava muito bem, muito 

bem essas histórias, e outras, outras também. Aquelas de pavor de medo, que era uma senhora 

que vivia uma velhota que vivia com o neto numa serra e, depois o ____muito engraçada a 

história. Sem graça! eu tinha um medo horrível depois, e essa senhora vivia com o neto lá em 

casa. Guardava sempre os ovos das galinhas, num cestinho debaixo da cama, uma noite, ela 

mandou o neto ir, em baixo de a cama buscar ovos para fazer a ceia. E ele foi e viu um homem lá 

escondido e tinha uma faca metida no casaco, e veio pra fora e disse a vó assim em segredo né. 

Ela disse ó filho! Isso, como estava mau tempo foi um pobre viajante que passou e sentou em 

baixo da cama com receio e não darmos abrigo a ele. Saia pra cá irmãozinho que nós vamos ceiar, 

vamos ceiar e o homem saiu de baixo da cama e sentou-se com eles na mesa... 



I - Muitas coisas relacionada com o imaginário né, que a pessoa criava aquela fantasia. 

*I - Era exatamente, assim, a história e outras muito interessantes, muito interessantes, a Branca 

de Neve, que ainda se conta e as crianças gostam tanto de ouvir, e outras, e também se contavam 

lendas. 

I - Tudo entremeado com o trabalho, ao mesmo tempo. 

*I - Ao mesmo tempo é, e aquilo que ia se trabalhando de pressa. Uns iam abrindo as folhas do 

triângulo do folheiro, outros partiam e atiravam as maçarocas para outro canto que era pra ficar ali 

um monte grande, para no outro dia se acenderem fornos, bem quentes, varrerem muito bem 

varridos e dentro e meter as socas do milho para secarem, para depois serem debulhados em 

máquinas que nós chamávamos de engenhos, que são originários da América. 

I – Esses engenhos eram tocados a mão? 

*I - A mão. 

I - A mão? 

*I - Uma pessoa ia metendo a sobra lá no, no recipiente, e outra ia andando sempre com o voante, 

que era como um volante tinha uns dentes, pode-se ver ainda hoje no museu da Graciosa na Ilha e 

na Ilha de São Jorge esses aparelhos. 

I - E debulhar com a mão, não usavam? 

*I - Também, porque quando saia a parte dentro a parte grossa que chamam de sabugo, trazia 

ainda muitos grãos e não se podia desperdiçar esses grãos. Depois tínhamos que tirar o resto dos 

grãos, e essa, era a parte que não servia para acender o forno no outro dia, para deitar dentro do 

forno. 

I – Aproveitava-se tudo. 

*I - Tudo era aproveitadíssimo. 

I - Dona Teodora dá pra chamar de um ritual de namoro isso que acontecia entre os rapazes e as 

raparigas em função da cor do grão do milho? 

*I – Sim! Aquilo era assim era interessante, dali saiam geralmente namoros. Namoros que davam 

em casamento, mas que eram muito feitos na clandestinidade. O rapaz aproximava da pequena, a 

única coisa que podia fazer era quando passava a frente da casa dela era dar um sinal, ou tossia 

ou atirava alguma pedrinha ou assim qualquer coisa, e depois se gostava dela e sabia escrever. 

Se sabia escrever! Escrevia um bilhetinho e deixava num buraco do muro, da parede e depois, se 

ela tinha resposta para lhe dar ia lá ao mesmo sítio e deixava o recado, e era assim. Não se 

namorava como agora, era muito diferente. Credo. Nem se quer gosto de fazer um paralelo entre 

uma coisa e outra é como ver a noite e o dia. Uma noite sem lua e sem estrelas e como o dia 

como, o dia e um sol brilhante, a diferença é essa. 

I - Interessante e, em algumas ocasiões, a senhora lembra se tinha dança, alguma coisa depois 

dessa, depois que encerravam esse? 

*I - Não, não, não se bailava. 

I - Não se bailavam? 



*I - Ás vezes havia um que deitava uma cantiga ou alguma coisa assim. Umas cantigas que 

andavam mais na moda na altura. Quais eram as cantigas ou as quadras que andavam mais na 

moda nessa altura? Geralmente durante as festas de verão, havia o que chamavam comédias, isto 

tudo referente a minha terra, São Jorge. 

I - Certo. 

*I - E, havia as comédias é que era um grupo de pessoas que se juntavam numa determinada 

freguesia e faziam teatro. Uma peça de teatro. Uma coisa engraçada, não é? Havia uma que era o 

Amor Fraternal o outro, havia as Ratas Sábias to pra lembrar de imensas comédias que vinham a 

minha freguesia. Mas depois havia também o ato de variedades que era o mais interessante, que 

então traziam uns bailaricos e com cantigas que arranjavam e com músicas que arranjavam, 

músicas que geralmente davam na rádio nessa altura quando se começou a ouvirem rádio. 

I - Interessante. E me diz uma coisa e, as Chamarritas? 

*I - Chamarrita, Ó Chamarrita quem ai a um baile e não bailava a Chamarrita, não era bailadeira. 

Não é?  

*I - Eu gostava imenso de bailar. Gostava imenso, imenso. Gosto imenso das modas regionais e 

uma das coisas que mais me agrada a ver é, um bom grupo folclórico a bailar as modas regionais 

como elas eram bailadas. Nada de muitas inovações. Eu acho que as coisas que se querem puras, 

que se querem como eram na origem (o meu pai cantava muito bem e tocava ____ e era 

convidado muito para ir aos bailes, ia, mas quando nós começamos a crescer, ele deixou de ir. Se 

eu morrer em casa, vocês já estão grandinhas e então eu perguntava também porque eu não ia, 

não ia e não levava á isso ainda não é para vocês, é muito cedo assim, era uma pessoa assim, 

muito recatada e as filhas pra ele, eram ciúme um bocado adoentado ou doentio não é?). E pronto 

era assim, mas então para as Festas de Espírito Santo e para a festa dos 15 de agosto, havia no, 

na, praça, à frente da Igreja. Havia a Igreja e depois o ladro e depois fora havia uma praça grande 

juntava-se todo o povo da freguesia, levavam as violas e os violinos e o violão e armavam o baile, 

faziam o baile. E então foi na praça, na minha freguesia que eu aprendi a bailar, e então meu pai 

vinha. Aquilo agente não se pode bailar com quer. Ora são os rapazes é que nos vem pedir, para 

nós irmos bailar com eles (então meu pai como sabia que eu gostava de aprender, vinha pedir 

para ir como ele e lá bailava com ele e depois os outros rapazes começavam a ver que já bailavam 

também), vinham pedir para eu bailar e pronto, e foi assim que comecei a bailar.  

Também nas festas de São Jorge, nas festas de São Jorge o povo da minha freguesia juntava-se, 

nem só da minha freguesia, das outras freguesias também, por exemplo, em Santo Antônio do 

Topo mesmo na vila na, no lugar chamado São Pedro, faziam lá essas festas e bailava-se sempre. 

E quando era pequena ia para os pastos ____, uma pessoa que tivesse uma, manada grande, ele 

convidava os outros para irem lanchar. Para depois levarem sua manada para o pasto e levava 

então muitas coisas para comer e até foguetes pra deitar. Ás vezes era um desafio quem é que 

acabava primeiro, por que na época havia vários grupos, e nessas festas bailava-se também, e o 

tapete era a erva do pasto, ora pouco não se acertava muito bem o passo. 



I - Essa, para além da Chamarrita, mas alguma moda ou era dançada? 

*I - Muitas outras modas. 

I – Muitas outras também. 

*I - As Chamarritas geralmente era quando havia já pouca gente em casa havia um baile, nas 

casas particulares, pois não havia sociedades, não havia nada nessas casas particulares havia um 

baile, uma casa que tivesse uma sala grande eles convidavam e ia para lá bailar, e então quando 

havia menos gente é que eles bailavam a Chamarrita, era no fim, porque a Chamarrita é de quatro 

pares. e engloba pouca gente, e as pessoas que não tão à bailar ficam a querer a dormir, e vão se 

embora. E desertam é por isso não. O baile começava sempre com uma Sapateia, com a Tirana, 

sei lá com tantas, tantas e acabava geralmente era com ____  a Sapateia (lá vem a Sapateia, para 

o baile se acabar. Menina com quem bailei bem me queira desculpar), ou meninas como quiser, é 

assim, acabava geralmente assim, era Chamarrita é muito bonita, é uma moda muito movimentada 

que precisa ter folego pra bailar e para mandar, por que não é qualquer pessoa que é mandador 

com a Chamarrita, É preciso uma pessoa que saiba muito bem, e que se, esteja muito dentro das 

coisas, para que todas aquelas passagens sejam coordenadas, sejam direitinhas, não é, primeira 

coisa é: Fecha a roda fecha; Depois diz assim: mãozinhas (dá-se as mãos); depois: o braço ao par; 

depois: transceia; depois: roda cheia; Depois: um par a diante; Depôs: quebra quebra é voltar outra 

vez atrás. Quer dizer esta era a forma a mandar a moda da Chamarrita. E ainda hoje em dia é 

mandado na minha terra assim. 

I - Ainda tem algum algum grupo que a senhora conheça que ainda dança ela de uma forma bem 

tradicional assim, ____ a Chamarrita? 

*I - Eu já há muitos anos que não vejo a Chamarrita da minha terra ____ não sei, _____ mas já 

penso que sim. Que nas freguesias do campo, ainda dançam a chamarrita como se dançava. 

I - Ainda se dança. 

*I - Na minha freguesia do Norte Pequeno, tenho lá uma prima chamada Esmeralda Motta, que ela 

dança muito bem, dança e canta, e ela sabe perfeitamente isso tudo. Há um outro rapaz que casou 

também com uma outra prima minha, que vive na Ilha Terceira, chamado Lionel, Almada. Não 

havia ninguém em São Jorge que mandasse a Chamarrita com ele. Era especial, e até era 

convidado pra ir pra aqui, pra colá para, pros bailes, bailar a Chamarrita. ____ e vários primos e 

tios cantavam muito bem e assim, a minha freguesia era uma terra de muitos cantadores, 

tocadores de violas e mandadores. E pessoas que mandavam e cantavam muito bem. Havia uns 

sujeitos que eles chamavam Os Mendes, no Norte Pequeno, todos eles tocavam viola, mandavam 

e cantavam, cantavam muito bem, e as irmãs da mesma maneira, tanto se é Albertina, como Maria 

Mendes, como ____ todas cantavam muito bem. Era assim. 

I - Que interessante. Quando o seu pai lhe ensinou a dançar a Chamarrita, mais ou menos com 

quantos anos ele, ele estava, isso era mais ou menos em que época? 

*I - Olha vou lhe dizer. Bem, meu pai devia ter seus quarenta anos, quarenta e um, e eu devia ter 

dez. 



I - Lá por mil novecentos e quarenta e um mais ou menos? 

*I - Nove dez anos. Sim, mas ou menos quarenta e um. 

I - Interessante. E lembra assim dele ter aprendido com quem ele aprendeu a dançar, ele chegou a 

comentar? 

*I - A, pois eles aprendiam a dançar uns com os outros. Os, as famílias em casa. Por exemplo, eu 

aprendi a dançar foi com a minha mãe, lá em casa, meu pai tocava viola e minha mãe dançava 

conosco, na cozinha. 

I - Na cozinha. 

*I - Numa cozinha grande. 

I - E as pessoas dançavam por que, Dona Teodora Borba nessa época porque que? 

*I - Dançamos, porque a dança acho que é um ritmo que nasce dentro das pessoas. A vida, assim 

é muito mais interessante, não é? Eu acho que nós ouvindo a música, a pessoa que tem um 

bocadinho de ouvido e gosto, ouve uma música e fica inquieta é para a pessoa se movimentar o 

corpo faz uns jeitos da música. É assim e parece-me que isso ocorre realmente a maneira de nos 

levar a ser mais ou menos dançarinos. Por que, por exemplo: Tinha uma irmã, e a minha irmã mais 

velha foi criada lá com os meus avós, que não saíam que eram muito recatados e aquilo era uma 

coisa assim, que ela quando chegou à nossa casa e nos via assim dançar ela também queria 

dançar. Não tinha jeito, não tinha jeito, mas depois casou com um homem que era muito bailador e 

muito, mas ai aprendeu, mas quer dizer, foi fora da época, extemporâneo. Hahahaha, 

extemporâneo. 

I - Que interessante ouvi esse depoimento assim, porque a dança, né? Hoje em dia já tem sentidos 

de espetáculos, até de indústria pode se dizer. 

*I - É, é verdade. 

I - Por que é pra ser vendida pra turista, pra olho turista. 

*I - É verdade. 

I - Mas naquela época não. Então é uma coisa que tem outro significado. 

*I - Era uma coisa nata uma coisa que vinha uma coisa que a gente via. Até havia nos livros da 

escola que um poema que dizia assim: “o vento é bom bailador, baila, baila e assovia, baila, baila e 

rodopia e baila tudo ao redor” e eu acho que nós aprendemos com o vento a dançar. 

I – Há! Que bonito. Então é, deixa, me deixa ver uma coisa aqui, nós falamos sobre as 

Chamarritas, falamos sobre. Há. deixa eu lhe fazer mais uma pergunta em relação a essa, essa 

forma de dançar também na ocasião do Divino Espírito Santo frente aos impérios. 

*I - Sim, senhor. Isso foi proibido, pois pela Igreja. 

I - A foi proibido. 

*I - Foi proibido, hoje em dia não. 

I - Em meados de, de que ano mais ou menos? 

*I – É isto deve ter sido em 1950 mais ou menos, cinqüenta, cinqüenta e tal, foi com o senhor 

Bispo que chegou cá novo e achou que não se devia dançar nem bailar dentro das Igrejas. Eu 



acho que, aqueles bailes ali que não tinham nada a ver, que, eram muito interessantes, e que 

ainda se devia continuar porque os bailes de agora. O que fazem as escuras e tal que tem muito 

menos moral do que aqueles que nós fazíamos ali a vista de toda a gente. 

I - E, esses bailes aconteciam em função de que? Esse em frente ao Império? 

*I - Olha, havia a festa do Espírito Santo. 

I - Certo. 

*I - Em que iam distribuir a, as vésperas, e distribuir o doce, tudo aquilo e as pessoas estavam ali 

juntas, e gostavam, e as pessoas gostavam muito de ouvir, tocar viola e cantar, e por isso 

organizava-se logo ali. 

I - Ta certo. 

*I - Festa que não houvesse baile, não era festa! 

I - Hahahaha, e quais as danças mais costumeiramente que se usava dançar nesta época? 

*I - Bailar estas que eu já disse. 

I - Certo. 

*I - Havia sempre, havia a Sapateia, havia a Tirana, havia e o Samacaio que era muito usado e 

ainda é. Era isto sempre que se dançava e tocava. 

I - E aquela, tem uma dança que se chamam Vacas, essa dança tem alguma correlação entre a 

carne que é oferecida nas esmolas do Divino Espírito Santo com, com a festa tem alguma, da pra 

se fazer alguma correlação?  

*I – Pelo menos eu não sei. 

I – É?  

*I – Isto correlação nenhuma com esta não, porque nunca ouvi essa moda. 

I – A, ta certo. Não é que na Ilha do Pico né, numa entrevista. 

*I – A, mas isso então é um pouco diferente. 

I – É eu sei que muda bastante de uma freguesia, só para tentar associar.  

*I – Exatamente, exatamente. 

I – Mas então, Norte Pequeno isso não é? 

*I – Não, não, não. 

I – Isto não era costumeiro? 

*I – Isso não, não senhor. 

I – A Chamarrita, sim que dançavam também daí então? 

*I – Sim, então dançávamos. 

I – Em frente ao Império. É e era talvez uma manifestação de alegria do povo. 

*I – Alegria. 

I – Na adoração do Divino Espírito Santo. 

*I – Sentiam-se, sentiam-se felizes, sentiam-se felizes, as pessoas sentiam-se felizes assim. É 

muito importante ser feliz, não é? 

I – É claro. 



*I – Deus é felicidade, Deus é amigo do homem e gosta da alegria, da felicidade. Pra Deus a 

tristeza não devia existir! 

I – Seria talvez então uma forma de adoração ao Divino Espírito Santo... 

*I – Exatamente. 

I – E aquelas pessoas? 

*I – Era uma manifestação de alegria, contentamento de estarmos todos juntos, de partilharmos 

tudo, partilhávamos o pão, e o vinho, e as sopas e isto e aquilo, e a carne, também partilhávamos 

alegria. 

I – Que interessante que bonito isso. Ã, em relação aos dia 15 de agosto, qual é a tradição desse 

dia? 

*I - É o dia da Nossa Senhora da Extensão, Nossa Senhora ao Céu. É uma festa muito bonita na 

minha freguesia e não só, em Rosais e o Topo, porque são as três Igrejas. Nossa Senhora do 

Rosário é a freguesia da Nossa Senhora do Rosário. No Topo e, e também em Rosais> Nas 

pontas da Ilha e na minha freguesia também é Nossa Senhora do Rosário a festa, embora a festa 

do ... padroeiro seja São Lázaro que é no dia 17 de dezembro. 

I – Certo. 

*I – Mas nessa altura é sempre chuva e nevoeiro. Mal saem com o santo da igreja, porque tem 

procissão, geralmente nunca se faz porque está sempre com mau tempo. 

I – Em 15 de Agosto vocês costumavam a dançar também nos bailes? 

*I – Sim “Senhora”. Era uma alegria. 

I – Há, há, há. 

*I – E depois da Segunda-feira havia o fogo-preso e havia na Segunda-feira, não vinha a seguir no 

Teatro e havia as comédias que vinham, vinham do Norte Grande, que aquela gente era muito 

linda fazendo teatro. Os do Norte Grande faziam os teatros e vinham do Norte Grande. Vinham da 

Ribeira do Nabo, que fica perto da Urzelina, que Nosso Senhor chamava Albano, e era tempo 

muito amigo do meu pai, tinha muitas filhas, vinham todos, uns faziam teatro e faziam os atos de 

variedades. Muito interessantes muito bonitos. E as pequenas vinham bem vestidas, bem 

arranjadas e nós gostávamos de ver aquilo. E depois, no outro dia, fazíamos à mesma coisa, nós 

as pequenas (na casa do meu pai. ____ Havia um, um terraço grande e eu era um “diabrete” pode 

se ver, a distancia e começava a convidar as minhas amigas e amigos tudo ali, vamos pro terraço, 

pra casa do meu pai). Vamos fazer as comédias ____ e, eu ensinava as comédias todas, eu e eles 

que fixava-se mais ou menos aquele trecho todo, e dizia: olha tu vais ser Amelinha aquela é a 

Joana, aquela é a criada esta é a patroa, assim sabe. Vamos fazer aqui uma, fazer a comédia que 

nós fizer. É claro que não era “ipsi vérbis”, mas era, era mais ou menos aquilo. E depois então 

quando era o ato de variedades toda gente cantava e dançava aquilo, porque tínhamos aprendido, 

tínhamos aprendido, era muito bonito. E até tem graça, minha mãe que não achava graça 

nenhuma, porquê pra fazer o palco que era preciso ter mais umas coisas ia ao arquibanco. Você 

sabe o que é um arquibanco? 



I - Não sei. 

*I - É um móvel comprido feito com quatro tábuas, pois tem assim umas costas e dentro daquela 

arquibanco é que se põem as roupas brancas da casa. Minha mãe punha lá os lençóis, as toalhas 

de mesa etc etc e eu íamos buscar os lençóis para fazer as cortinas. 

I – As cortinas do teatro. 

*I – Minha mãe coitada, dizia: Pronto, sujaste tudo! Não havia máquinas vou lavar, era numa pia, 

ela ia lavar. Era numa pia, uma empregada que nós tínhamos que lavava aqui, coitada dela, Dona 

Maria dos Anjos, é muito, muito, pois sofreu, era muito “diabrete” para fazer estas coisas. Mas 

depois também tinha outras idéias, quando realmente queria fazer alguma coisa diferente, e 

procurava o meu pai que lia muito, uma pessoa que lia imenso e ia buscar livros (a primeira 

biblioteca que houve assim, que emprestava livros pra fora, era a Biblioteca da Ribeira Seca), ele 

ia lá à cavalo e trazia uma saca de livros no cavalo. E é claro que chegavam à casa e dizia: E 

estes vocês podem ler, e estes são meus, não pode. Eu vou ler primeiro estes livros e não sabia se 

devia ler ou não. E eu então pegava os livros que lia ia tirando notas daquilo, que era pra fazer 

uma comédia. ____ E lá íamos fazendo e ensinando como podíamos, e brincávamos assim. Mas 

foi uma velha infância, muito bonita, muito, muito enriquecedora até estas coisas.  

I – Sim, claro, desenvolvia a criatividade porque também não, já não existia uma outra forma das 

crianças se divertir. 

*I – Não existia, não. 

I - ... E ocupar a própria natureza de estar se movimentando e criando.  

*I – É, é. Fazíamos isto, as escolas não tinham nem jogos, nem nada disto, de forma que tínhamos 

que inventar. Eu acho piada porque às vezes ponho-me a pensar. Olha aquela ganhou as corridas, 

se fosse ao meu tempo eu talvez a tivesse ganhado, porque eu gostava imenso de correr e ele 

disse: Mas agora que fazem as corridas que existem os esportes e isto tudo. Mas no meu tempo se 

juntavam em frente à casa do meu pai, em uma rua larga, juntava aquela pequenada toda, com 

minhas colegas de escola e dizia: Vamos fazer uma corrida daqui até a Igreja, e quem chegar lá 

primeiro minha mãe vai dar caramelos. ____ Então falava com a mamãe e ela levava caramelos 

umas ... uns chocolate, alguma coisa que tinha em casa pra aquela que ganhava as corridas. E eu 

começava sempre muito bem, mas no fim perdia a força. 

I – Há, há, há. 

*I – E havia uma que ganhava quase sempre que era a Tereza, da minha idade, uma rapariga 

forte, muito interessante, coitada morreu louca. Mas ela ganhava sempre, ela era uma rapariga 

com uma força, uma coisa terrível, ela corria aqui num instante, e aquilo ainda é talvez sei lá, uns 

200 metros. 

I – As crianças das freguesias se criavam então muito integradas pelo que dá para perceber.  

*I – Era, era, era muito, muito, e éramos todas amigas da minha freguesia, somos como irmãs, eu 

tenho lá muita gente da minha, da minha idade, é raríssimo o dia que eu não telefono a uma, pra 



ver se elas estão bem, se estão todos bem se assim e assado. Gosto muito, todos estão na Ilha 

Terceira, e também me telefono. Fomos criadas todas como irmãs.  

I – E os rapazes da, da mesma freguesia como é que é a ____ tinham ____ ocasiões que 

juntavam os rapazes e as raparigas para brincar? 

*I - Não. 

I – Não! 

*I – Os rapazes não brincavam lá. Os brinquedos das meninas não eram compatíveis com os dos 

meninos. Isto é o que diziam nossas mães, e a gente tinha que obedecer. Os rapazes jogavam o 

bilro sabe o que é? 

I – Bilro, não eu não sei como é que é. 

*I – É. dois paus altos em forma de cilindro e que em cima tinha uns cones, ou pirâmides. E eles 

com o grupo que tinha ganhado. É assim, todos jogam o bilro, era engraçado, nós soltávamos a 

corda, jogávamos a macaca, também que era engraçada. O avião também se chamava avião e 

isso era mais recente, era mais recente, mas as coisas eram assim, brincávamos muito com 

bonecas de trapos que fazíamos... 

I - Em que ocasião mais ou menos, com que idade mais ou menos, começavam a namorar nessa 

época os rapazes e as raparigas? 

*I - Sabe uma coisa, que isso então dependia muito porque nós nunca podíamos saber, porque 

dependia muito porque os namoros às vezes a gente dizia: a Amelinha vai se casar com fulano de 

tal de não sabíamos o dia que eles teriam se encontrado, como isto tinha se conduzido nem nada. 

Quase sempre na mesma freguesia. Eram raríssimas raparigas que casavam com rapazes de fora 

da, da freguesia. Era muito raro. Não, não havia, porque não havia transportes de um lado para o 

outro, os homens viviam na sua freguesia, namoravam as pequenas de sua freguesia e vice versa. 

E também quando um rapaz de outra freguesia vinha há freguesia da pequena que ele tinha 

imaginado que vinha a namorar, às vezes é corrido à pedra, e os outros não queriam saber que ele 

estivesse lá, não é? Costuma-se dizer: Onde está um galo de fama o que vem um pinto cá a fazer, 

não é? 

I - Que interessante. Muito interessante. Então acho que queria falar e São João, nas Festas de 

São João. 

*I - Pois já lhe disse que íamos dançar pros pastos geralmente. 

I - Sei, então é... 

*I – E beber leite. 

I - E tinha fogueiras também, faziam alguma coisa? 

*I - Fazíamos muitas fogueiras, e rompíamos os vestidos em buscar a lenha para as fogueiras... 

I - A, fogueira era construída de uma forma tradicional ou como é que é? 

*I - Não, nós dizemos: mato é urse. São Jorge chama assim, não agora vamos ao mato. É buscar 

urse e esse buscar urse nós juntávamos uma porção, queríamos por nossa fogueira, é a que 

durasse mais tempo e então havia sempre um despique entre a fogueira da minha casa e das 



minhas amigas. E havia a da canada da fajã do mel que era o fim da freguesia. Queríamos sempre 

ser as ultimas a acabar a nossa fogueira de maneira que escondíamos sempre mais um bocadinho 

de lenha pra por no fim pra ela ascender, garotices não faltavam. E, e depois os rapazes também 

iam buscar até em carros de bois loro que cheirava muito bem, e achávamos muita graça quando, 

no outro dia de manhã, quando pessoas, homens que iam para Calheta, que vinham do Santo 

Antônio, do Norte Grande... Precisavam ir para a Calheta porque vinha navio ou qualquer coisa e 

eles paravam e iam ascender os cigarros na fogueira que ainda tinha brasidos. 

I - E tinha tradição de pisar na brasa ou não? Cruzar a brasa? 

*I - Sim senhor, cruzar era saltar a fogueira e tinha uma cantiga que a gente cantava que era 

assim: meninas de saias aos ramos se não queres ficar solteira, dei-me cá a mão e vamos ambos 

saltar a fogueira. 

I - Interessante. 

*I - É. 

I - Tinham superstições, faziam também algumas... 

*I - Sim, tinham, haviam, tínhamos pra saber ã São João o que nos ia preparar, nós púnhamos, 

então um copo d’água. Dentro do copo d’água púnhamos uma clara de ovo e púnhamos a noite na 

janela, e de manhã antes do sol nascer, levantávamos pra ver o que que estava lá, lá feito. Às 

vezes a gente via imagens, coisas que, que talvez não tinha, sei lá, mas estavam no nosso 

espírito. Se víamos uma Igreja é porque ia haver um casamento, se visse um cemitério é porque ia 

haver uma morte, Se visse um navio é porque se ia embarcar, quer dizer, era tudo isso assim. 

Também com favas, eram três favas, é uma, nós tirávamos a casca branca, de outra tirava-se um 

pedaço e da outra se tirava toda. Punha-se debaixo da almofada assim, de manhã tirávamos uma. 

Se, se fosse que, que, que não que tinha a casca toda íamos ser ricas, se fosse meio remediada e 

se fosse a branca íamos ser muito pobres, era uma tristeza. E também outras, faziam uns 

bilhetinhos, papelinhos brancos, escrevíamos o nome de vários rapazes que a gente gostasse, e 

depois pegávamos naqueles bilhetinhos colocávamos nos copos d’água. Aquele que amanhecesse 

aberto seria o nosso marido. Tudo mentira, não dava nada certo.  

I - Não dava certo. 

*I – Só dava certa aquela que tinha a certeza já que ia ser assim. 

I – Então ta certo. Me diz uma coisa, Dona Teodora, conhece alguma dança que de repente veio 

do Brasil ou alguma coisa assim nas danças tradicionais doa Açores? Conhece alguma possível 

influência? 

*I - Não, Também não conheço muito bem as danças tradicionais, as danças brasileiras, que se 

dançam lá.  

I – Sim. 

*I – Do que nós cá com as vossas. 

I – Ta certo. 



*I – E, no entanto, não quero dizer que não tenha havido também uma osmose nestas coisas já 

sempre, umas coisinhas que vem outras que vão e tudo. 

I – Ta certo. A Dança das Fitas, tu chegou alguma vez ver ser dançada, a Dança das Fitas aqui ou 

não? 

*I - Dança das Fitas não 

I – Ou Dança dos Cadarços? 

*I – Sim, sim, então aqui fazem a Dança dos Cadarços ainda hoje em dia se fazia, e nas fontes 

havia uma dança como o carnaval que era a Dança dos Cadarços. E em São Jorge também, 

também se fazia. 

I - Também se dançava, e lembra como era feita assim a coreografia? 

*I - Era um rapaz e uma rapariga, rapaz, rapariga, rapaz, rapariga, rapaz, rapariga cada um tinha 

sua fita e havia um mastro ao meio e depois eles iam passando, passando e embrulhavam a fita, e 

pra fazerem o contrário iam cantando também faziam o contrário e depois o mastro ficava sem 

fitas. 

I- Tinha uma música específica ou, não?  

*I - Se tinha eu não lembro. 

I - É, mas é semelhante ao que se faz ainda.  

*I - Lá no Brasil. 

I - É isso. 

*I - Isso deve ter vindo de lá. 

I - Pode ser. Então ta certo, olha muito obrigado pela contribuição. 

*I - De nada. Pelo amor de Deus e tenho muito gosto de dizer. É uma prova a dizer, mas se tivesse 

mais coisas até gostaria. No entanto sobre o que tu me perguntou foi isto que eu sei, não sei. 

I - Pois é não é de repente até Professora Teodora pode ficar à vontade. Se quiser falar sobre 

algum aspecto talvez que eu não tenha perguntado, mas que julgue importante contribuir para os 

rituais. 

*I - Não, eu acho que quanto às festas que mesmo assim, que as nossas festas e rituais eram 

assim. É claro que agora como houve, sempre houve muitas filarmônicas nos Açores, mas agora, 

há imensas não é? Toda a freguesia, eu quase que tenho a fila harmônica e sendo assim também 

as filarmônicas vão tomando o espaço das coisas tradicionais. Embora eu acho que a única coisa 

que agüentei isto ainda são os grupos folclóricos, porque se não hoje já não seria. É que em 

muitos bailes que se fazem aqui na Graciosa, é que aqui é a terra dos bailes, começa no, no dia do 

Natal e acaba na 5ª feira, na 3ª feira de entrudo e há sempre bailes, sempre bailes. E o que acho 

que dança-se, dança-se muito, mas bailar, muito pouco. Há uma outra sociedade que baila, mas 

somente os rapazes não querem ir para dança e não querem não querem aprender, nem as 

raparigas. Até se fogem da sala se vêem que vamos bailar as modas regionais. E é tão bonito, to 

sempre a entusiasmá-los. Aprendam, a aprender não ocupa lugar, o saber não ocupa lugar, e fica 

tão bem assim. O senhor Padre Simões tem um grupo folclórico interessante e, mas o Senhor 



padre Simões, como todos os mortais, não é eterno, e, se ele acabar não sei quem é que vai dar 

continuidade à ele. Eu achava que Graciosa precisava ter outro grupo folclórico não para disputar 

nem para rivalidades, mas para as coisas continuarem e se aprenderem e esta gente têm que 

saber, agora sabe que é muito difícil, sei que é muito difícil porque às vezes estão já estão 

ensaiados, já sabem e vão estudar e vão pra fora, vão pra fora e pronto acabou.  

I - Existe um grupo só folclórico, que na ilha Graciosa na atualidade. 

*I – Só o do padre Simões. 

I - Em relação em relação à terminologia mesmo do significado de folclore que se, que, que é uma 

espontânea de cumprimentos em relação ao que transmissão se faz nos grupos folclóricos que é 

essa, vontade de perpetuação de apresentar de trabalho. Como é que a senhor vê isso? 

*I – Eu vejo que às vezes há muitas modificações, já estão a imitar coisas que não são nossas não 

sou muito por isso. Eu acho que as coisas têm que ser mais bem feitas e que o padre Simões tem 

mantido muito bem as coisas por cá. 

I - Mas a grande maioria dos grupos não tem, não conseguem manter essa? 

*I - As pessoas querem mais bailar, querem mais pinchar e a nossa música é, como nós somos 

____, somos embalados pelo mar é, levinha, não é espampanante. Se agente cantar, por exemplo: 

Olhos Pretos, negros negros, são gentios, são gentios da guiné. Agente não pode pinchar, nem 

pode pautar, tem que ser lento com calma, etc. de maneira que tem que ser assim não pode sair 

do ritual nem do ritmo, que, se estabelece com a música não é, mas algumas Há alguns grupos 

que tem alimentado muito bem isso, outros que vêm na televisão tem outra visão que acho que já 

estão um pouquinho desvirtuados. Mas pronto isto é com eles. 

I - Essas influências podem ser ocasionadas por quê? 

*I - Como? 

I - Essas influências assim de, de, de alt, essas alterações que acontecem nos grupos folclóricos 

pode ser influência de que? 

*I - São, são, são influências de outros que vem de fora, e eles vêm, e que dizem também, dizem 

ah, os pares de açorianos estão muito lentos, estão muito mortos, eles não se mechem então 

assim, e eles querem dar movimento então, toca a correr. 

I - Acaba descaracterizando, na verdade a, a, a originalidade. 

*I – Exatamente. 

I – Olha obrigado então. 

*I – De nada, nada. 

 


