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I – Bom, então hoje é dia vinte e três de Julho, estou aqui na Ilha Graciosa, na residência do Padre 

José Simões e a gente vai falar então sobre os Rituais Tradicionais Açorianos. Padre Simões, 

então, a sua experiência com as Danças Tradicionais começa em que ocasião? Como que ela 

começa?  

*I – A minha experiência começou no seio da minha mãe. A minha mãe e o meu pai sempre foram 

animadores de bailes e de festas regionais na Ilha Terceira e, portanto reuniam-se em diversos 

lugares da freguesia e por vezes eram convidados também para irem abrilhantar outros bailes, 

outras freguesias. E assim aqueles que mais se distinguiam, ou pelo cantar ou pela, ou pelas 

_____ cantigas e improviso, que era muito importante nas modas regionais, esses eram 



convidados. Vinham pessoas de fora. E claro que no meio destas festas é que surgiam os 

namoros. E às vezes bailando e cantando, vinham quadras apropriadas para desafiar a noiva ou 

noivo. Eu recordo-me, por exemplo, que quando o meu pai estava enamorado já com a minha 

mãe, houve um baile no Cabo da Praia na freguesia, donde sou natural, e nesse baile vieram 

algumas raparigas da Praia da Vitória que se chamavam cantadeiras, que vinha também para a 

festa e cantavam as suas cantigas, não é. E minha mãe estava enamorada e notou que o meu pai 

estava a piscar o olho pra outra rapariga e a dirigir algumas cantigas. Mas o meu pai cantava bem, 

mas aprendia as quadras e tinha um irmão que improvisava e esse estava no baile também com a 

minha mãe e a minha mãe disse: - Ah Chico, ensina-me uma cantiga pra dizer aquela rapariga da 

praia. E então ele a ensinou uma cantiga. Era fácil de cantar-se porque quando o baile rodava 

dava as duas rimas e quando voltava de desfazer o baile apanhava a segunda rima. Portanto ela 

não apanhou a quadra de uma vez, apanhou por duas vezes, não é, e a quadra que a minha mãe 

dirigiu aquela que tentava namorar o meu pai foi esta: 

“Hei de jogar-te uma praga, 

Oxalá que ela te caiai, 

Podes ficar descansado 

Que o meu bem não vai para a praia”. 

O baile parou! Começaram a rir todos e a conversar, e o baile parou, não houve mais baile naquela 

moda, começaram outras modas não é, então a cantar e a bailar. Portanto eu fui embalado no 

meio das modas regionais. O meu pai cantava essas modas e a minha mãe também. A princípio, 

certamente para nos adormecerem, não é? e depois para nos entreter quando começávamos a 

ficar manhosos, e às vezes queríamos choramingar como se dizia naquele tempo, um choro 

sentido e impertinente, não é, ou quando a noite era preciso estar mais tempo fora e nos vinha o 

sono, e a mãe ainda não tinha a ceia preparada para nos dar de forma que precisava mais um 

espaçozinho, então, mexendo no tacho, rodando, rodando as papas ou fazendo a açorda ela ia 

cantando, não é?. O que mais tarde voltou a fazer no meu tempo de escola para nos ensinar a 

tabuada, e quem passava pela minha casa ouvia sair pela chaminé uma voz que perguntava: - 

Dois e dois? Quadro! E o aluno a responder, o filho a responder. Portanto, estas cantigas 

começaramos as aprender no colo materno. E o meu pai era um homem muito habilidoso, e _____ 

tinha muito jeito para os trabalhos manuais, ele fazia coisas, fazia panos não é, fazia naquele 

tempo para se agasalhar os bules de chá, fazia-se uma espécie de umas mitras que se colocavam 

em cima do bule para o chá não arrefecer, não é, e então ia cantando as cantigas mais antigas que 

conhecia, e dentre essas cantigas falava, falava muito em terras do Brasil e em terras africanas, 

cantando, por exemplo, quadras falando no pai Paulinho, já no tempo do pai Paulinho, pai João era 

assim também fazia maroscas na carroça do capim, contava trechos da vida do Brasil e 

certamente da nossa África, Cabo Verde, Guiné, certamente portanto a zona dos escravos, não é?, 

e eram cantadas essas modas pro carnaval e em forma de danças chamadas As Danças de 

Pretos. Mas então as regionais tinham tempos especiais. Se uma pessoa fazia uma função no 



Espírito Santo fazia festa, e a festa consistia sempre com um baile até que a própria Igreja e o 

Clero em dadas alturas começou a intervir e as pessoas em vez de bailarem na casa diante da 

Coroa do Espírito Santo, vinham bailar pras eiras, pra rua ou em outro quarto fora do Espírito 

Santo porque houve uma lei da nossa diocese assinada pelo bispo então, que proibia fazer as 

convenções nas casas das pessoas que faziam festa ao Espírito Santo que bailavam diante do 

Espírito Santo. Esquece-se, talvez, ou por um lado, que o Rei David bailou junto da Arca da 

Aliança, junto da Arca Santa com tanto empenho, continham as Tábuas da Lei, e esse canto de 

louvor e penso que continuam os anjos, ainda hoje, no céu a cantar e a bailar com louvor a Deus, 

pois estão colocados pra isto, não é. Os Querubins e os Serafins e essas diferentes ordens que 

estão no céu, também certamente estão para louvar a Deus e louvam cantando e bailando para 

próximo Deus. Tudo aquilo que fizermos se tivermos uma idéia e um pensamento é em honra e é 

em louvor de Deus que vamos fazer, portanto, ir pra uma festa, ir pra uma cantoria, divertir-se, 

distrair-se num baile numa festa não é pecado nenhum, não é falta nenhuma, portanto é o ato que 

o nosso corpo precisa, nosso corpo precisa também de ter um momento de reparação e descanso. 

Portanto, então essas festas apareciam nos templos do Espírito Santo, mas haviam também 

casas, mas afamadas que faziam bailes em determinadas épocas do ano e então convidavam 

pessoas de fora da freguesia, aquelas que eram melhores bailadeiras e cantadeiras e havia muitas 

na Ilha Terceira, que eu conheci de perto, na Fonte “Bastarde”, Cabo da Praia, Lajes, Fontinhas, 

Praia da Vitória, gente muito afamada para estas festas e juntavam-se, claro que as pessoas mais 

ricas é que podiam fazer essa festa, sempre vinha o mata bicho, com uns figos passados e um 

bocadinho de água ardente pra brindar o pessoal. E os bailes, e os bailes agüentavam até de 

madrugada, porque conta-se que houve um senhor na minha freguesia que tinha duas filhas, foram 

para o baile e o pai não sabiam e o baile foi demorando, foi demorando não é, até que de 

madrugada a mãe acordou não viu as filhas em casa e sentiu um barulho na casa dos visinhos, foi 

lá elas estavam no baile e ela as dizia: -Pra casa! Pra casa! Disse: É só mais uma modinha, É só 

mais um charambão! Nem charambão, nem charambona! Pra casa, toca pra casa! E lá foram as 

duas, era já de madrugada, lá foram às raparigas pra casa porque ajudavam a fazer a festa, eram 

boas cantadeiras, boas bailadeiras. 

I – Essa interferência da Igreja proibindo essas atividades frente ao Divino Espírito Santo, o senhor 

tem uma idéia assim de que ano, mais ou menos, aconteceu? 

*I – A isso, isso foi _____ foi por volta do de mil oitocentos e pouco, mil oitocentos e pouco, não é 

_____ século, século, fim do século dezoito, começo do século dezenove, portanto as 

constituições, as constituições do bispado da diocese trazem estes testes, não é, no momento não 

posso precisar, eu tenho em minha casa o boletim eclesiástico dos Açores que se começou a 

publicar desde mil e oitocentos e sessenta pra cá, e já tem essas notas do meu boletim eclesiástico 

e logo, logo foi em meados daquele século que isso aconteceu, e eu ainda, ainda nos meus 

tempos de criança apanhei um sacerdote da freguesia vizinha que foi substituir o Pároco que me 

batizou que se chamava padre Serafim. Era natural da praia da Vitória e esteve no Cabo da praia à 



muitos anos, ele me batizou e talvez por ele é que eu hoje sou sacerdote, porque eu convivia de 

perto, o meu pai e eu também e naquele tempo não havia automóveis portanto tinha uma carroça, 

tinha, tinha o cavalo, não é, portanto precisava preparo para o cavalo e comida para o cavalo e eu 

era pequeno e o meu pai ajudava a missa, era sacristão, eu era pequeno e, e ia fazendo essas 

voltinhas, e habituei-me de perto a conviver com ele, e tanto que quando foi da sua morte (morreu 

num Domingo de Páscoa), não é, quando foi da sua morte já tínhamos feito um pedido para eu 

entrar no seminário, e portanto foi através dele que consegui entrar, portanto, o padre que foi 

substituir naquele tempo usava os seus foliões, os foliões de Porto Martim, um grupo belíssimo que 

eu conheci desde miúdo e, e tenho algumas gravações desse grupo não é, foram feitas pelo 

professor Artur Santos, quando passou na Terceira, na década de cinqüenta. _____ Os foliões 

vieram para Igreja e o Padre da Freguesia vizinha chamava Isaias Coelho Martins, não deixava os 

foliões irem pra Capela Mor, portanto os foliões entravam à porta da Igreja, porta principal e 

ficavam cá atrás nem iam pra Capela Mor quando antes estava habituado o meu Pároco Serafim, 

que tinha falecido, é que os foliões não tocavam na Igreja, mas iam até a Capela Mor, aliais a folia 

do Espírito Santo em princípio bailavam na própria capela no próprio altar as Igrejas ainda tem 

traços de que os foliões faziam o espetáculo dentro da Igreja, àquela parte mais alta que existe, os 

sobrados antes do altar não era só, não era só pra colocar o altar era também para a intervenção 

do ato de cultuo que os foliões faziam dentro da Igreja, consta também na história. 

I – Tinha, tinha alguma dança específica que eles dançavam? 

*I – A dança, epa! O folião deve ter nascido para ir a frente anunciar o cortejo, não esquecemos 

que no fim de Camões _____ onde se deu o episódio de camões, mais uma vez encontrou lá o 

seu, o seu amigo ou inimigo não é e armou uma luta na festa do Corpo de Deus, à frente vinham 

foliões cantando e bailando, a anunciar a toda gente que a procissão vinha passando ou vinha 

chegando, portanto a função de um folião a palavra foliar, é bailar, é bailar e em São Jorge eu 

conheço, conheci, vi de perto foliões bailando, bailando e os empreendedores os serventes com  

uma carne na cabeça acompanhávamos em linha e uns passos a frente, cinco seis metros para 

frente e depois recuavam voltava outra vez para levar a carta para o Império ou para levar a carta 

da casa do Imperador, portanto era uma função, folião quer dizer foliar, folia quer dizer movimento 

quer dizer dança, por isso eu sou da opinião de que eles na própria Igreja bailaram. 

I – Padre Simões, qual a sua data de nascimento, por favor? 

*I – Eu nasci em mil novecentos e vinte e oito, no dia quinze de março. 

I – Quinze de março! Obrigado. Então os seus pais já, já eram envolvidos com tradições de cantos 

e dança? 

*I – O meu pai, o meu pai nasceu em mil novecentos, mil oitocentos e noventa. 

I – Mil oitocentos e noventa. 

*I – Mil oitocentos e noventa, e o meu pai sempre andaram nessas tradições, armavam os altares, 

não era qualquer pessoa que tinha jeito para armar o altar do Espírito Santo, não é, e o meu pai 

era convidado para ir armar o altar, não é, e enfeitar o altar, era armado, havia até algumas formas 



em madeira, começavam em semicírculos mais largos junto aos pés, ao ladrilho, ao ladrilho ao 

cimento porque naquela altura só algumas casas ricas é que tinham sobrados não é e, e vínhamos 

a idade ir subindo até ficar a parte mais alta e mais pequenina para se colocar a coroa e depois 

rezava-se o terço e cantava-se o terço, não é, era cantado também, e nessa altura iam buscar o 

cetro. O cetro é o símbolo do poder que veio pra criação, é o simbolismo, o simbolismo do 

comando, do comando, não é, a coroa, claro que conhece perfeitamente a origem da festa do 

Espírito Santo, não é, portanto, foi o próprio, o próprio rei e a rainha, teve um papel, teve um papel 

importantíssimo, a rainha Santa Isabel nesta, nesta afirmação das coroações e coroou um pobre e 

tirou a sua coroa, tirou a sua coroa, portanto, hoje encontramos várias coroas e costumo distinguir 

por causa dos ares há muita coroa modernas que tem seis ares e a coroa real, a coroa verdadeira 

tem só quatro ares. E nós encontramos em muitas igrejas aqui pelos Açores que tem o emblema 

real da Monarquia e é quatro ares na coroa, o rei a que se deu depois a seus nobres que 

pudessem em seguida fazer também a festa do Espírito Santo, dar esmolas aos pobres e 

autorizou, autorizou que fizessem uma coroa semelhante a sua mas estimada pela pomba, a 

pomba símbolo do Espírito Santo, não esquecemos que quando foi no rio Jordão, por altura  do 

batismo de Cristo que é o batismo especial, não é sacramento como nós que recebemos, porque 

Jesus é que instituiu os sacramentos e só mais tarde recomendou empregar e ensinar. Aquilo era 

apenas um sinal de purificação de limpeza, mais então ouviu-se a voz que dizia: -Esse é o meu 

filho! E apareceu o Espírito Santo em forma de pomba, é esse o símbolo que o rei autorizou para 

coroar, para colocar sobre a sua coroa, e o manto, o cetro, como chamam alguns lugares, eram os 

símbolos do poder e por isso hoje fazem a coroação com as duas insígnias. 

I – Interessante. No que diz respeito às Danças Tradicionais pelo seu conhecimento tinha ocasiões 

especiais para, pras pessoas bailar essas danças ou elas aconteciam como resultante de algum 

trabalho alguma coisa? 

*I – As danças aconteciam mais ou menos no tempo de festas, e, portanto, tanto se falar em festas 

tradicionais como nas festas de família. A matança de porco, a convenção do Espírito Santo, o 

imigrante que chegava, _____ os vizinhos juntavam-se e prestavam aquela homenagem através 

de uma festa através das modas que foram a pouco em pouco introduzidas. Nós sabemos que os 

primeiros colonizadores que vieram pra os Açores não eram poetas nem cantores, mas trouxeram 

as tradições consigo, à maneira que foram povoando as Ilhas e esses que eles trouxeram para nos 

ajudar a povoar as Ilhas e a progredir, nas próprias Ilhas, traziam as suas tradições, as suas 

cantigas e, portanto, eram com essas cantigas que começavam a animar e é isso que veio até nós, 

essas modas vieram até nós, mas não há dúvida que há algumas são criadas não é, portanto 

criadas e outras são recriadas. O povo canta e é capaz de evoluir a sua cantoria, não é, e sobre 

tudo isto tem acontecido na parte da poesia, da letra, porque, eu por mim, quanto mais antiga é a 

moda mais satisfeito me sinto. Eu recordo que quando comecei com o meu grupo, que vai fazer 

trinta anos, algumas pessoas diziam assim: - Ah, já o meu avô bailava daquela maneira, já a minha 

avó bailava assim! E eu dizia: - Era isso mesmo, estou no bom caminho! Porque quero é bailar 



tradicionalmente, não é, portanto não vinha trazer inovação, pra inovações tivemos a televisão veio 

trazer e a encher de tanta coisa canções tem música bonita sem dúvida, não é, bons artistas, mas 

as modas regionais são sempre regionais, não há nada que faça o lugar delas, e no continente 

elas continuam a existir ainda os fandangos, há os viras, as modas do Ribatejo, enfim, continuam a 

ter expressão, não é, embora, claro que seja mais difícil. A terra quanto mais isolada for, mais força 

terá de manter a tradição e é isso que estou fazendo já à tanto ano e peço sempre aqueles que me 

acompanham para que continuem com essas modas pois elas são maravilhosas.  

I – Padres Simões, poderiam falar agora, especificamente, então o senhor citou a matança do 

porco, a coroação do Divino Espírito Santo, a festa entre vizinhos, o trabalho, sobre a matança do 

porco o que poderia nos falar? 

*I – A matança, matança de porco, aqui na Ilha Graciosa, sabe que as matanças de porco são 

origens Árabes devem ter sido por tanto desses que vieram pra Penínsola Ibérica estiveram, na 

Penínsola Ibérica que começaram a fazer essas matanças, não é, e por tanto os outros, os iberos, 

copiaram essa tradição e começaram a fazer a matança de porco também. 

I – Como é que ela é feita assim à matança? Como é que era tradicionalmente? 

*I – Aqui, tradicionalmente na véspera do dia, hoje até mais cedo, não é, na véspera do dia vão 

picar a morcela e a cebola, portanto, que é para fazer ou o sarapatel, ou Debulho, ou então as 

próprias morcelas, não é, portanto picam essa cebola e depois, aqui na Graciosa, ela é 

cozida_____ enquanto se fazem as morcelas ela já foi cozida. Há outras Ilhas em que é feita cru, 

portanto picam a cebola, a morcela, por exemplo, picam a cebola e só é cozida quando as 

morcelas vão a cozer, depois a encher com o sangue não é. 

I– Certo, e a matança começa de que forma assim, a programação pra matar o porco como é que 

é feita? 

*I – Havia sempre um dia certo no fim de semana pra matar o porco. Sexta e Sábado eram os dias 

que é para a matança, não é, a matança de porca aqui dura a volta de três dias, portanto, isso sem 

contar com os mais próximos da família que vem ajudar de véspera, portanto, a matança de porco 

tem como matar esses dois dias. O primeiro dia é para matar o porco, para receber as visitas, os 

ranchos, não é. No segundo dia para desmancho de porco, salgar as carnes, guardar as carnes 

_____ fazer torresmos de toucinho, etc. E o terceiro dia normalmente na Terça-Feira os torresmos 

de vinhos e alhos, portanto são aqueles torresmos de cancelinhas, como se chama. 

I - Torresmo de? 

*I – Cancela. 

I – De cancela. 

*I – Chamavam de cancela, porque é similar de um pedacinho de carne e aquelas ripazinhas 

parecem ripas de uma cancela feita para tapar aí uma, uma entrada de uma casa ou entrada de 

uma terra, não é. E torresmos de vinho e alho, não é? E convidam-se a família, convidam-se os 

amigos, não é, os vizinhos e costumam aparecer os grupos de reis, agora menos. Antigamente, 

juntavam-se a três, eles chamavam três e quatro cambadas, portanto três e quatro grupos que 



vinham cantar reis, e havia uns que não gostavam de ser coroado, o ser coroado neste caso é 

cantar primeiro e vim um atrás não é, gostavam sempre de ficar por cima, mas havia outros 

também que andavam preparados, divididos em grupos, grupos reunidos uns com os outros e 

tentavam ir atrás deles pra fazer a coroa.  

I – Cantavam na porta da casa do matador. 

*I – Cantavam, cantava-se à porta da casa. E os reis são cantados primeiro, faz-se uma saudação, 

como que alertar as pessoas, toca o fado e diz as quatro ou cinco cantigas e depois começa a 

moda dos reis. A moda dos reis é _____ , varia, varia por tanto, é, não é moda fixa é uma moda 

que é preparada, que é que é estruturada, _____ eu fiz alguns, conheci alguns aqui e antigamente 

aproveitavam músicas que começavam a ouvir na rádio, não é, quando começaram a ouvir na 

rádio, eu recordo por exemplo da mulher rendeira que começaram a fazer reis com ela, corrida, a 

chamada corrida portanto é uma moda preparada. É feito uma quadra, cantam-se, a primeira e o 

segundo verso, o coro ajuda depois, a chamada corrida, portanto, é uma moda ligeira só, só 

tocada depois o cantador volta a computar a cantiga com os últimos dois versos para computar a 

quadra e volta novamente _____ a tocar só os próprios instrumentos, portanto a moda é ajudada. 

Eu, por exemplo, quero dizer: - Boa noite meus senhores, aqui estou para cantar. E digo esse 

verso e os meus acompanhantes repetem tudo o que disse. Quando acabei a orquestra ou as 

violas, os instrumentos tocam sozinhos e depois eu vou fazer a segunda parte da cantiga e assim 

sucessivamente. Portanto, os versos são cortados, são cortados. E depois começam cantando e a 

dada altura, vai fazendo referências “ao dono da casa, ao bom amigo, eu passei por aqui, vi carros 

parados, vi gente, sairão uma morcela, vejo, vejo, vejo tua luz acesa”. Começam assim com as 

quadras como quem, como quem está a descobrir o local. E depois não sei se queres me receber 

se não queres receber, vão perguntando sempre em quadras, não é, e uma dada altura o dono da 

casa abre a porta de vagarinho e deita para a rua, entrega para a rua ou a que está ao lado, ali, 

entrega um pedacinho de morcela, um pedacinho de pão ou um canado com vinho, como se 

chamam, ou jarro canado com vinho, água ardente ou uma boneca, qualquer, qualquer 

instrumentos que se lembre. E o cantador de reis vai fazer uma quadra a dizer que recebeu da 

mão dele aqueles instrumentos, não é: “recebi da tua mão, cá recebi, muito obrigado, etc, gostei do 

teu vinho, da água ardente”, sim pra fazer quadras não é, e numa dada altura, numa dada altura, o 

dono da casa abre a porta, a porta fica aberta e ainda, ainda diz uma quadra ou duas, e aí depois o 

dono da casa e ele fica obrigado, enfim a quadra (...) não é, e entram todos em casa. E agora 

começa o cantador a devolver os objetos recebidos, portanto, o garfo que foi pra fora, o canado 

que foi com o vinho, essas coisas. Ele começa sempre em cantigas, a devolver ao dono da casa e 

terminada esse agradecimento pede licença para parar e pára o grupo. Quase sempre é de joelhos 

de baixo da mesa sabe o que essa expressão quer dizer? 

I – Não 



*I – De joelhos de baixo da mesa quer dizer que a gente come também e depois volta a cantar e 

agradecer. Quando outras vezes, dão só os aperitivos algumas coisas e, não é, o bom, o bom é de 

joelhos de baixo da mesa. 

I – Joelhos de baixo da mesa. 

*I – Debaixo da mesa porque é comer o que está próximo à ceia que é sopa, sopa de couve, não é 

o guisado de galinha ou de cabrito depois vem às vezes vem os doces vem, vem uma sobremesa, 

não é assim, isso no dia da cantoria, portanto quando acabamos de comer vamos despedir do 

dono da casa, ah, mas, entretanto, entretanto fazem uma pequena demora e então cantam as 

modas regionais e convidam as pessoas da casa a cantarem também, eles fazem isso, não é. 

I – Dançar, eles não chegam a dançar? 

*I – Não chegam a dançar. _____ Pena, pena não poder apresentar um grupo de reis, eu tenho, 

mas no momento está tão rápido, que não posso fazer isso. 

I – Quem sabe outra noite. 

*I – Tenho entrado uma noite, tenho, tenho tirado uma noite, começado na rua e depois, às vezes 

vem mascarados à matança, vai lá para tomar uma pinga, para beliscar uma coisa, vem 

mascarados a matança, homens e mulheres não é, vem mascarados, mas de família, essa gente 

são todos  de família. 

I – Eles se identificam ou eles ficam a noite inteira no mistério? 

*I – Não, depois identificam-se, batiam à porta, faziam as suas, as suas peripécias e depois 

identificam-se, tiram as máscaras e identificam-se, é são sempre conhecidos, às vezes até algum 

parente e assim. E depois de cantarem e de comerem, vamos até lá agradecer e agradecem aquilo 

que ele nos deu pra gastar, diz o cantador e o improvisador que é o homem que tem que 

improvisar, isto é tudo improvisado não é, isso não é nada escrito, nada, nada estudado. Claro que 

o improvisador pensa, tem sua preparação remota, não é para depois chegar lá tem habilidade 

para fazer as quadras para depois fazer isso e a matança neste dia fica resumida, não é. No dia 

seguinte vão derreter uns torresmos e dão, dão ceia outra vez, e então na Terça-Feira vêm os 

torresmos de vinho e alhos ou torresmos dos pauzinhos ou torresmos de cancela porque são 

aqueles torresminhos muito saborosos, junto aos ossos do animal que faz o tal tipo de cancela, 

não é. É também nestes dias costumam receber reis também, é dias que costumam receber reis, 

nesse dia. 

I – Tá certo. Na Coroação do Divino Espírito Santo tem alguma _____ a dança das vacas, eu não 

sei se, acho que não é dançada aqui na Ilha Graciosa, mas tem alguma dança específica que se 

utilizava, assim por tradição? 

*I – Aqui na ilha usam, usam cantoria atrás da vaca e a vaca é enfeitada no local que tem de 

passar sempre pela Igreja. E quando passa na Igreja a vaca ajoelha, eles tentam por a vaca a 

ajoelhar. Eu conheci, na Terceira, improvisadores que diziam assim: 

“Ajoelha ó bezerrinho, 

Faz a tua oração, 



Aquele que te vai matar, 

Traz a chopa na mão”. 

Porque era o instrumento com que usavam matar os bois. Uns chamam de espeta, outros chamam 

chopa, que é colocado ali sobre a cabeça do animal naquele vazio, onde eles dizem que têm os 

miolos dos bichos, tocam ali uma pancada e animal desfalece, depois a sangrar, depois a sangrar, 

mas passam sempre junto à Igreja. 

I – Passa esse animal junto à Igreja então. Como é que é ela é morta então com uma pancada 

nessa região acima da cabeça? 

*I – Sim, é com uma, é com uma... a chopa é uma espécie de faca deve ter uns dez centímetros e 

um cabo curto e é colocado no meio, fica entre os chifres, logo por trás dos chifres ali no faziozinho 

ali atrás dos chifres. 

I – Sim. 

*I - ...é logo ali portanto, amarram pés e mãos curtos, não é, e metem a chopa e o animal vira. 

I – Metem a, como que é o nome do material? 

*I – Chopa. 

I – Chopa? 

I – Isso é uma espécie que parece com uma faca ou com alguma...? 

*I – É como uma faca, mas com os gumes para os dois lados e é curta e grossa, espessa, que é 

para poder tirar. Aquilo é parecido com a matança do touro _____ nas praças onde usam matar 

touros, vão depois lá com um instrumento sangrá-lo. 

I – Sim, sim. 

*I – Antes de arrastá-lo na praça, não é, portanto esse instrumento chama-se a chopa. 

I – Interessante. E a dança das vacas, aqui não tem tradição? 

*I – Aqui não tem tradição, a dança da vaca. Vão cantando o Pezinho, cantam o Pezinho, quase 

sempre, não é, quase todas às vezes, as pessoas, as pessoas que podem, _____ as mais, mais 

_____ protegidas da sorte com mais algum dinheiro costumam fazer a festa assim neste estilo, não 

é. As outras mais simples, pois, fazem o cortejo enfeitam e passam, não é. 

I – O Pezinho eles cantam e dançam ou é só cantado? 

* I– O Pezinho é só cantado. 

I – E é esse Pezinho tradicional que vocês fizeram na rua? 

*I – Não, não. O Pezinho dos bezerros é o Pezinho próprio, o Pezinho dos bezerros é diferente do 

Pezinho do baile. O Pezinho do bezerro usa-se, é uma toada que se usa a acompanhar os 

bezerros. 

I – Padre, Padre Simões sabe, sabe algum verso? 

*I – É uma moda lenta, é uma, uma, é uma moda lenta. 

I – O senhor lembra de algum verso ou não? 

*IP – Algum verso? Eu às vezes sei tantos, mas já outro que não, agora não me recorda. Ah, 

posso contar uma história? 



I – Sim, claro! 

*I – Posso contar uma história onde vai dar uma idéia disto. Um padre da minha Freguesia, um tal, 

que se chamava Serafim gostava muito de ver os pezinhos dos bezerros e quando os cantadores 

vinha, paravam junto a Igreja, faziam quadras, faziam cantigas. E havia um cantador chamado 

Bagatela, Bagatela, e, mas cantava e dizia as suas graças, não é, e depois perguntou ao 

companheiro como é que se chama o padre, e ele disse, chama-se Serafim. E ele fez a cantiga 

assim: - Dizem que no céu há serafins, e não digo que os não tem, mas são todos como vós,Deus 

com com poucos se mantem ). Portanto havia de fazer uma cantiga a saldar o padre e o outro 

cantador ao lado respondeu: 

“Meus senhores não se admirem, 

Do cantar do Bagatela, 

Com o andar da carruagem, 

Já se vê quem vai nela.” 

Portanto, havia um cantador que quis fazer uma quadra, mas deu um toque, não é, e o outro veio e 

levantou: - O Pezinho vai cantar, na na na nada não... 

Assim, as modas também se faziam Pezinho em pedaços com instrumentos de sopro, violas e 

instrumentos de sopro e depois paravam os instrumentos e cantavam os cantadores, não é, em 

diversos lugares. Passavam por uma casa, via uma senhora na janela ou dizia aqui mora um 

senhor, senhor professor, não é. Junto à Igreja, dirigiam quadras à Igreja e à Padroeira e, e ao 

padre. 

I – Quais eram as freguesias que mais freqüente eles faziam? 

*I – Aqui, aqui em todas as freguesias. 

I – Em todas as freguesias aqui da Ilha? 

*I – Em todas as freguesias entoavam, entoavam o Pezinho, faziam o Pezinho, e _____ enfeitavam 

bezerros para o Espírito Santo, e ainda assim é feito. Mas agora já aparecem promessas e com, 

com outro ritmo mais simples, quer dizer, ao invés de terem o bezerro, fazem de santos. Gente 

mais pobre, com mais dificuldade, fazem santos, convidam, fazem coraoação e dão aos santos. Os 

santos vinham e portanto não fazem o cortejo, rezam o terço ao divino.. todos os dias o terço é 

rezado e o terço é cantado e há vestes próprias para usar no terço e por resto tenho alguns 

livrinhos com coisas destas. Porque já fui por duas vezes ao Continente fazer coroações à maneira 

da Graciosa. Uma vez fomos ao Porto, à casa dos Açores. E outra vez fomos à, ao Algarve onde 

fizemos uma coroação à maneira Graciosa e levamos no próprio rancho que eu tenho uma 

senhora que é cozinheira e é a que fez as sopas, foi pro restaurante lá e é a que fez as sopas para 

o Espírito Santo. 

I – Padre Simões em relação à colheita do milho, poderíamos falar um pouco sobre como é que 

era feita? 

*I – A colheita do milho, hoje, aqui na Ilha Graciosa já. 

I – Mas de uma forma, de uma forma mais antiga assim, como era feita antigamente? 



*I – Antigamente, portanto, o milho era semeado com os arados de bois, os bois a puxar, a terra 

era lavrada, bem regada, abria-se um camalhão  e depois semeava-se o milho e atrás voltava-se 

com o arado a cobrir o milho, não é, e o milho ficava ali até começar a vir, vir a subir, a crescer, a 

aparecer e depois, a partir de um certo tamanho começava a virem erva, usavam o sachar no 

milho. Primeiro o sachador, o sachador era puxado por uma vaca, vaca ou boi ou por, o mestre 

cavalar também. 

I – Como de chama o aparelho? 

*I – Sachador. 

I – Sachador! 

*I – Sachador. Aquilo é, são várias, várias enxadinhas, várias enchadas em baixo, tem uma à 

frente, depois tem duas aos lados mais abertos e vários dentes, de tal forma que passam aquilo 

são abertos, tem um parafuso que abre, aperta para ficar na largura do rego, do rego. E portanto, o 

sachador vai direto passando por cima da terra que está no rego e encostando, encostando com 

aquelas pazinhas e enxadinhas que leva preso, vai encostando a terra pro pé do milho, que é pro 

milho não ficar, não ficar sem raiz ou quebrado ou deitado à banda, não é. E depois, sachava-se à 

enxada, com a enxada, não é, depois de passar o sachador passava-se a enxada e desbastava-se 

também o milho, portanto, o milho era semeado à mão e, de forma que às vezes ficava mais de um 

pé, mais de um pé, dois pés juntos, é claro, pois iam, iam pra terra do milho e iam desbastar o 

milho. Se ele já estivesse grande, a dada altura, aqueles pés de milho que traziam deixávamos 

murchar e dávamos aos animais e se eram muito pequenos ficavam na própria terra. 

I – Depois a colheita? 

*I – Depois, depois da colheita do milho, havia dois processos ou de fazer a rama, de tirar a rama, 

o milheiro, ou então tirar a maçaroca e cortar os milheiros todos, não é. Portanto havia quem 

cortasse a rama, portanto era até o meio ficavam o cerrado de milho só com a maçaroca e tirava 

as folhas todas, as folhas todas do pé de milho e a parte de cima do cabeço, o cabeço e torcia por 

tanto o cabeço de pé e amarrava aquela rama e ficava o milho só com a maçaroca, andavam pelo 

serrado era só as maçaroca que viam. Este era um sistema, e haviam outro sistema que usavam, 

chamava de horta, horta portanto, o serrado ficava pra uma horta, isto quer dizer que tiravam o 

milho atiravam pra um monte e ficava um milheiro completo com as folhas todas, depois iam cortar 

esses milheiros e faziam “marosos” com eles, “marosos”, montes com eles e com os atilhos das 

abóboras e dos morangos que semeavam no meio do milho iam amarrando aqueles, aqueles 

“marosos” _____dos pés de milho pra, pra que o tempo não os deitassem em baixo e era comida, 

mais tarde, dado ao gado, não é, era comida pois, dada só ao gado. O milho era transportado para 

as casas e era desfolhado, desfolhado. Havia um que era deitado fora, mais forte, era deitado nos 

piões de milho, nos piões ou burras de milho, como se chamava, não é, e eram amarrados em (...), 

portanto juntavam uma certa (...) de maçaroca na mão depois viravam num capucho e davam ali 

um nó, ia uma argolazinha davam ali um nó, isso era amarrado com um espadano, espadana, e 

pegavam nele e iam colocar sobre, sobre os pinhões ou as burras de milho e outros também 



deitavam, algum em cima das casas, são tudo casas dos parentes. Algum daquele que era 

desfolhado em couro quer dizer tiravam a folha toda, uma maçaroca mais fraca e ficava só, só o 

milho, esses deitavam em cima, em pequenos “marosos” em pequenos montinhos, quatro ou cinco 

montinhos em cima das casas dos parentes, não é, pra ir secando mais facilmente, não é. E 

depois é que se debulhava, alguns tinham um engenho próprio, deitava a maçaroca e ela 

descascava o milho, descascava por si e outros debulhavam a mão, e iam pra, pra um moinho, 

moinho, mas agente aqui na Graciosa tínhamos moinho de vento, não é, ainda tem um ou dois que 

servem para turista ver, não é. Há o Moinho do Rei ali junto a Adega Copertina e há outro moinho 

que é da excursão e cultura que está nas fontes, pode ser visitado. 

I – Esse processo pra tirar a maçaroca era feito só entre a família, como é, como é que se 

costumava fazer, convidavam? 

*I – Ajudavam-se uns aos outros, ajudavam-se uns aos outros e alguns pagavam a trabalhadores 

para fazer. 

I – E o Padre já ouviu falar alguma coisa em relação aos grãos de milho, quando encontravam um 

grão de milho diferente, alguma coisa assim, tinha alguma tradição? 

*I – Quando de desfolhava o milho? 

I – Isso! 

*I – É quando se desfolhava o milho, se aparecia a maçaroca vermelha, se era, se era o rapaz que 

botava a maçaroca ia beijar as raparigas todas. Aquilo às vezes é engraçado porque mesmo os 

velhos davam um jeito e se conheciam por fora a cor do milho e atiravam diante de um diante de 

outro, porque havia alguns que eram mais desconfiados, que não gostavam de dar um beijo nas 

raparigas, não é, tinham sabe, tinham membros que estavam acanhados, é o termo, encontravam-

se acanhados e outros estavam na folia, não é, portanto era como se cortava a maçaroca estava a 

cantar, já era cantado no nosso continente e aqui também já cantei isso várias vezes. Quem tem o 

Milho Rei. Quem tem Quem Será? Qual a maçaroca que vou apanhar? cantava-se ao Milho rei, era 

uma canção que veio do Continente para aqui por causa das desfolhadas, nos tempos das 

desfolhadas. 

I – É uma, uma influência Continental ainda. 

*I – É, é uma influência Continental:  

“Quem tem Milho rei? 

Quem tem, quem será? 

Qual a maçaroca? 

Que eu vou apanhar?” 

I – Quem tem Milho Rei? 

*I – Quem tem, Quem será? 

I – Quem tem, Quem será? 

*I – Qual será a maçaroca, que eu vou apanhar? 



I – Qual será a maçaroca, que eu vou apanhar? Interessante. Padre Simões o senhor acha que a 

miscigenação interferiu nos rituais tradicionais aqui no arquipélago dos Açores? 

*I – Como é que perguntou? 

I – A miscigenação, assim, a influência de espanhóis e de outras etnias que contribuíram aqui pra, 

para o povoamento do arquipélago, ele interferiu ao longo do tempo nas tradições? 

*I - Aqui, aqui talvez não, aqui talvez não, é natural que na Ilha Terceira tivemos um influxo dos 

espanhóis ... 

I – Mil seiscentos e quarenta? 

*I – Sim, portanto vivia no castelo São João Batista, eles é que fizeram a fortaleza e, portanto há 

influências, ficaram influências mesmo no, no folclore. Exemplo, os modos em que, em que cantam 

algumas modas, os modos musicais com até influências da música Árabe-espanhola, Árabe, os 

Árabes estiveram na Península, estiveram na Península Ibérica, não é, e, portanto até o nosso 

contato português se tornaram independentes passaram vários Árabes por lá, e nós temos 

monumentos no Continente com arte Árabe. 

I – Ta certo, em relação a essas modas tradicionais ao longo do tempo, os grupos vão alterando as 

coreografias das danças, isso tem alguma... Nota-se alguma... Principalmente no grupo central de 

Ilhas, nota-se alguma alteração em relação ao que se dançava na Antigüidade e que se dança 

atualmente? 

*I – Eu, eu penso que, aqui na Graciosa não se dá isso, mas dá-me a idéia que algumas Ilhas já há 

alguma contradição, alguma contradição. Aqui como ele diz, um comentário que me faziam já o 

avô bailava assim, era este comentário que gostavam de ouvir e que procurei nas modas 

tradicionais, tal e qual. E tenho gravações de mil novecentos e cinqüenta, não é, e sessenta, com 

essas modas tocadas e mandadas da mesma forma, não é. E agora, dá-me a idéia que na 

Terceira, por exemplo, há alguns grupos para fazer diferente dos outros tem havido alguma 

contradição. Porque há muitas modas que cantam e acabaram que eram apenas cantadas e não 

eram guardadas, e já estão eu não sei, eu por mim desconhecia. Os bailes mais antigos que eu vi 

foi no Alto Tênis Club, eu ainda era seminarista e eu ordenei-me em cinqüenta e dois, eu vi bailar 

da maneira como eu bailo aqui, eu vi bailar da mesma maneira, os passos formando em duas 

fileiras, homens pra um lado mulheres pro outro, o mandador do baile era o homem da viola, claro 

pois, já não acontece isto, por causa dos microfones e das cantigas, não é, mas era o homem da 

frente do baile é que mandava porque acompanhava as modas e depois vinha o primeiro cantador 

e o segundo, geralmente de um lado os homens era o que ponteava as modas regionais, o que 

ponteava e depois seguiam por alí adiante, os homens de um lado e as mulheres do outro. Depois 

é de cantarem Charamba, que era a primeira moda, é que vinha a voz de trocar passos e 

começava a entrar, normalmente. Era o São Miguel, era São Miguel a segunda moda, tenho o São 

Miguel na memória: 

“Ao virar desse bailinho, 

Vira-se o meu coração, 



Vira-se o meu para o teu, 

Só o teu para o meu não. 

 

Eu já disse uma cantiga, 

Com esta fazem duas, 

Nada no mundo me mata, 

Se não saudade, saudades tuas.” 

Portanto, é o São Miguel. Ao virar do bailinho, ele era a moda que começava realmente com os 

outros todos. E agora ultimamente tem tido uma série de modas, que são bem modas novas 

porque eram cantadas por Zé da Lata e agora estão tentando com os (...). O Zé da Lata cantou 

muitas modas, há uma aculturação. Também é cultura. 

I – E as Chamarritas? 

*I – Sim? 

I – Açorianas o que poderia se falar a respeito das Chamarritas Açorianas? 

*I – As Chamarritas Açorianas, portanto, dá-se mesmo a ver que vieram do Continente, é dos viras, 

é o vira, viras lá pro Norte, não é, aqueles viras que eles usam, não é os Corridinhos do Allgarve, 

mas vem da origem dos viras, não é. E cada Ilha adotou a sua maneira, portanto, como não foi à 

mesma pessoa que trouxe em cada lugar que chegou um que conhecia uma Chamarrita ou coisa 

semelhante, foi adotando, e por isso eu na Graciosa tenho duas Chamarritas tenho A chamarrita 

Nova e a Chamarrita Velha. As duas são parecidas, mmas são cantadas diferentes. Diferente da 

Chamarrita da Terceira é diferente da Chamarrita do Pico, que é um dos lugares que bailam mais 

Chamarrita, as Flores também bailam muito bem a Chamarrita, o Faial também, aquelas Ilhas pra 

ali e mesmo São Jorge e aquelas Ilhas dali bailavam muitas Chamarritas, não é, portanto, ali deve 

ter estado gente mais voltada pra Chamarritas. As Chamarritas de cá começam, a nossa ligação 

era a Terceira, e a Terceira era através do serviço militar, os rapazes quando iam para a tropa, 

antes de irem para outro mar, levavam as violas e tocavam os de cá e os de lá e aquilo 

misturavam-se uns com os outros e quando chegavam cá traziam tonalidades diferentes, e 

estamos todos aqui a bailar a mesma Chamarrita, mas cada um da sua forma, da sua maneira, não 

é, portanto cada Ilha, cada terra com o seu uso e cada roda com seu fuso, não é. As ilhas, cada 

uma tem a sua chamarrita, à sua maneira, em todas elas ela é viva. 

I – Ela pode ser considerada como um ritual, a Chamarrita? 

*I – Sim.  

I – Pode ser? 

*I – Pode ser considerada! 

I – Ah, e outra coisa que eu queria lhe perguntar, a Dança dos Pêssegos que é dançada na 

freguesia do Topo, na Ilha de São Jorge, o Padre Simões sabe... Eu não consegui ainda uma 

pessoa que falasse o porquê da origem desse nome, Pêssegos pra essa dança? 



*I – Os Pêssegos. Isso aí é uma dança feita só por homens, e é feita em alusão à matança, a 

matança de porco, só que quando iam cantar às matanças, nas matanças de porco é que os 

homens bailavam essa moda, não é, o que na Terceira se chama a Campoina ou a campona. O 

meu pai também, também cantava essas modas, não é, que eram bailadas só por homens:  

“Essa moda da Capoina, 

Que faz cordas com as tripas, 

Inda hoje fui à cidade 

Passei por Porto de Pipas” 

Eram as quadras que os homens... 

I – Como é que é essa moda...? 

*I – Ainda hoje fui à cidade... 

I – A ta, essa moda, no início, essa moda campoina, como é que é? 

*I – Campoina! 

I – Essa moda da Campoina pode repetir, por favor, Padre, só pra ver se eu consegui...? 

*I – Inda hoje fui à cidade passei por Porto de Pipas,  

Essa moda da Campoina é que faz cordar com as tripas... 

I – Há, isso é uma moda dançada só por homens também? 

*I – Cantadas só por homens também. 

I – Há, essa, e não é dançada? 

*I – E é, dançavam, faziam uma dança... 

I – Na Ilha Terceira? 

*I – Faziam duas fileiras na Ilha Terceira, na Ilha Terceira. 

I – E também na matança de porco? 

*I – Os homens quando iam cantar nos reis da Matança de Porco. É que os Pêssegos de São 

Jorge é a mesma coisa que essa Campoina, por tanto, os homens quando iam cantar os reis de 

matança tinham uma moda que cantavam e que bailavam sozinhos, por isso é que tem essa 

moda. Mas essa moda dizem, dizem que é do, do, do topo de São Jorge. 

I – Sim. 

*I – Mas eu conheci, eu tive em São Jorge cinco anos, eu conheci de perto e eu tinha um grupo 

coral, um grupo de teatro e uma orquestra regional com instrumentos, com violas e têm várias, 

várias emissoras de rádio na voz da força aérea portuguesa no atlântico com gravações de modas 

regionais de São Jorge e o Manuel Lemos, que hoje já é falecido, não é, mas tem um filho à frente 

de um conjunto que se chama Os Tributos, Tributo, que salvo o erro deve estar a bailar agora em 

Santa Maria, no dia de hoje, esse senhor tocava essa moda várias vezes, essa moda várias vezes. 

 


