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I - Hoje é dia 30 de julho de 2007, estou aqui com a Margarida Pessoa, que é uma integrante do 

Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense e nós vamos fazer uma entrevista, falando dos 

rituais tradicionais açorianos. 

I - Margarida! Sabendo que, o trabalho de vocês na atuação que vocês fizeram, nesta semana, eu 

pude perceber que tens um conhecimento, não só das coreografias... Pode-se falar dos rituais 

onde antecedem estas coreografias. Poderia nos falar alguma coisa correlacionada a desfolhada 

do milho, como é que acontecia, como é que as pessoas se envolviam e como isso acabava em 

festa, como tu bem falaste aquele dia? 
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*I - Olha bem o povo terceirense é de fato um povo extremamente alegre, bem disposto e eu 

costumo dizer que as pessoas de qualquer coisa, fazem e faziam pretextos para estarem juntas 

pra fazerem festas. Pra, além disto, o espírito entre ajuda era muito grande e continua a ser ainda, 

sobretudo aparece muito ainda nas festas do Espírito Santo, nas desfolhas praticamente por ser o 

milho que se cultiva são pra dar ao gado. Já não é para se colocar na burra de milho, já não é pra 

moer, nem pra dar ao gado o grão como se dava antigamente. Bom! E com este espírito, entre 

ajuda e porque a desfolhada envolve as mulheres. _____ As mulheres que não trabalhavam no 

campo, mas que no verão ajudavam nas cobertas dos cereais, pois lá estavam às mulheres, e os 

homens, no trabalho que sem a cantiga, sem a música também, praticamente não acontecia e no 

meio da desfolhada vinha uma cantiga, dos mais novos, os mais arrojados, e, porque os rapazes 

aproveitavam também para namorar. Porque as mães eram mais benévolas, pois desfolhavam o 

milho se fazia roda e se dançava.   

I - Ta certo. E como era o ambiente onde se encontravam as pessoas? 

*I - Ora bem! Normalmente, o milho era colocado numa pilha ao meio e as mulheres sentavam-se a 

volta e normalmente os homens estavam mais junto à pilha. É porque depois das mulheres 

desfolharem, retirarem uma parte do milho, eram os homens que amarravam e faziam à 

cambalhota que depois era dependurada normalmente na rua. _____ Quando aparecia um grão 

vermelho, por exemplo, era motivo de um beijo ou de uma declaração, de uma brincadeira que se 

aproveitava assim para fazer, e, nesse despique de brincadeira às vezes mandavam um piropo.  

I - Piropo. O que seria?  

*I - piropo era assim um galanteio a uma rapariga. Por vez vinha uma cantiga, uma cantiga em 

despique em que ele dizia que ela era bonita ou que era arisca e ela dizia que ele não servia pra 

ela ou que não era o genro pra mãe. _____ Os homens conduzem isso, alias uma das peças que 

fazia parte do enxoval do homem era a viola, a viola da terra e nenhum homem praticamente se 

casava na ilha que não levasse sua viola e a viola era companheira e estava presente, sempre nos 

trabalhos, nas desfolhadas e assim acontecia de forma espontânea à dança também. 

I - Essas pessoas costumavam ser de uma mesma freguesia, ou eram convidados familiares. 

Quem eram essas pessoas? 

*I - Normalmente da mesma freguesia porque também os familiares normalmente não viviam não 

viviam distantes. Nas festas do Espírito Santo e no Terço aí é que os rapazes iam de uma 

freguesia pra outra por causa dos rumores também. 

I - Isso costumava ser dentro de casa? 

*I - Não, normalmente ou era na rua com lampiões ou então dentro dumas casas, as casas tinham 

normalmente na parte de baixo (uma peça), onde chamavam de loja. Era para guardar os cereais 

ou algumas máquinas. Ás vezes nas lojas ou no palheiro  numa casa a parte. Já não é do meu 

tempo coberta de palha, mas que no passado era e aí eles faziam as desfolhas.   

I - Em alguma vez isto culminava em dança, ou era mais em cantiga de despiques entre as 

pessoas? 



*I - Também se fazia a dança, mas era muito mais a cantiga em despique e os galanteios que se 

trocavam, no caso de desfolha. 

I - Em caso de dança, tu lembras assim qual a moda que costumavam dançar? 

*I - Dançava-se muito que era chamado de Fadinho. O Fadinho era uma moda que qualquer 

pessoa sabia dançar, nos dançamos no hotel, onde a cantiga normalmente na cantiga, cantava um 

homem depois cantava uma mulher e cantavam em despique. É porque a base do folclore 

terceirense era também um folclore muito lento. As pessoas começaram a sentir necessidade de 

apresar. Dona Francisca Bitencourt e Sr. Lauro.... que já morreram é que apresaram o ritmo das 

nossas danças. A Chamarrita era dançada também de forma espontânea nos terreiros, mas a mais 

fácil para toda a gente, que normalmente todas as pessoas dançavam, muito mais era o Fadinho. 

I - A chamarrita fazia parte da uma tradição então? 

*I - A Chamarrita fazia parte das danças do trabalho e na Eira também. _____ Não havia um 

tocador separado da roda, quem tocava dançava e cantava também. Daí elas eram as mais lentas. 

Houve então a necessidade de retirar a parte da música do bailho, com o ritmo mais apresado já 

não dava pra termos toda a gente lá dentro. 

I - A origem da Chamarrita, Margarida, tu atribuis a quem,. Assim de onde ela vem e onde ela 

nasce? 

*I - Nós fomos povoados por pessoas que vieram do continente português. Na Ilha Terceira a 

Chamarrita aparece em quase todas as ilhas. É uma moda comum, embora com ritmos diferentes 

e com melodias diferentes. No entanto, nós da Terceira fomos  povoados por gente do douro e 

Minho, na leva de povoadores e a Chamarrita tem, quanto a mim, um passo muito idêntico às 

danças do norte do Minho. Claro que depois com as adaptações, com todas as alterações duma 

mistura de portugueses, de todo o lado de Portugal Continental, mas eu creio que ela tem muito a 

ver com as danças do norte. 

I – Não tem uma dança, especificamente assim, que tu atribuis com a forma geral com as danças 

do norte? 

*I - Tem a ver com as danças do norte e tem um pouco a ver também com as danças de salão. Eu 

creio, eu acho que o povo copiava muito que se dançava na rua, o que se dançava nos salões. 

Portanto o passo que nós temos muito no nosso folclore é muito o passo de valsa e essa era uma 

dança de salão. Eu creio que as pessoas viam nos salões e copiavam e atribuíram a outros ritmos. 

I - A Chamarrita tem uma ocasião especial pra ser dançada ou é dançada comumente entre outros 

bailhos? 

*I - A Chamarrita faz parte daquilo que foi considerado um bailho direito (era uma série de modas 

que iam desde a Charamba, que era de cumprimento, e que terminava na Sapateia, que era a 

dança a moda da despedida). Esta era uma série de modas que se dançavam e que estavam mais 

no ouvido das pessoas. Entretanto com o desaparecimento das danças de forma espontânea e 

com o aparecimento dos Grupos de Folclore, e porque as pessoas querem evoluir tiveram 

necessidade de ir estudar e procurar outras modas, que eventualmente se dançavam e que já 



estavam um bocado perdidas, mas estas desde a Sapateia, passando pela Chamarrita, pelo 

Samacaio eram modas que se dançavam normalmente nos bailes, nas festas de verão, bem como 

nos ajuntamentos, nas desfolhadas, na matança do porco eram essas as modas que normalmente 

se dançavam. 

I - Falando na matança do porco, Margarida poderia comentar para nós, como era feito este ritual? 

Como as pessoas se encontravam? Como era feita à carneação? E o culminar dessa matança em 

ritmo de festa? 

*I - A matança do porco acontecia ou ocorria em janeiro e fevereiro. Normalmente as pessoas 

matavam dois porcos e era mais um motivo pra festa, era mais um motivo pra ajuntamento.  

Começava na véspera da matança com as mulheres que se juntavam para cozer o arroz, para 

picar a cebola, a salsa que depois seria utilizada na morcela no enchido do porco. De manhã 

chegavam os homens que vinham ajudar (porque as pessoas estavam dispostas sempre a ajudar). 

... O pequeno almoço era tomado na cozinha com pão de trigo ou pão alvo (chamavam pão alvo 

porque era mais branco que o pão de milho) com queijo de peso, ou queijo da ilha e com cevada. 

Depois os homens iam apanhar o porco, matavam, duas mulheres aparavam o sangue, 

começavam já a preparar a morcela e o sarapatel e o debulho que são feitos à base de sangue. 

I - Sarapatel o que seria? 

*I - Sarapatel é feito com o sangue do porco, leva também cebola, leva salsa, leva também arroz 

cozido e leva um bocadinho de fígado cozido. E o debulho é muito idêntico ao sarapatel, só que é 

mais líquido e depois esse caldo é colocado por cima de fatias de pão. 

I - Isto é cozido em uma panela preparada? 

*I - Em panelas de ferros (é preparada em panelas de ferro com o sangue do e com as especiarias 

das índias - as naus passavam por aqui e traziam as especiarias que estavam sempre muito 

presente em nossa cozinha). 

I - No processo, sangrava e elas aproveitavam o sangue para fazer a morcela, o sarapatel e daí? 

*I - Os homens enquanto chamuscavam o porco e o lavavam, eles matavam o bicho! Para os 

homens matar o bicho é tomar uma água ardente. E porque a água ardente era para aquecê-los. 

Os invernos eram de fato muito rigorosos. Depois do porco limpo as mulheres lavavam as tripas 

que serviam depois para se colocar na morcela e depois para no dia seguinte fazer a lingüiça. Os 

enchidos ficavam com o fígado também para fazer as iscas de fígado, para o jantar da noite. O 

porco era dependurado (o porco ou os porcos), na cozinha a espera dos amigos que visitavam o 

dono da matança. A noite vinham os homens então calculavam (sempre que chegavam a casa, 

iam à cozinha calcular as arrobas que cada porco tinha, porque a abundância duma casa também 

se via na gordura do porco). Viam quanto dedos de toucinho tinham o porco e alguns traziam uma 

cana e marcavam a altura do toucinho do porco (de forma espontânea também hoje 

desaparecida). Os homens cantavam, apareciam de surpresa com lampiões e cantavam. Eram 

chamadas às cantigas da matança quando ouviam os primeiros acordes da viola (eles vinham 

muito devagarinho), em casa apagavam-se as luzes e deixavam os homens cantarem a rua (nas 



chamadas modas da rua) e depois se abria a porta dançavam os homens algumas modas só 

dançadas por homens como as solteiras e a Campona e depois se armava o baile. Neste dia a 

noite era então de costume servir a morcela, o sarapatel, o debulho, as iscas de fígado e os 

lombinhos de porco. Fazia-se uma festa, fazia-se um jantar. As mulheres normalmente estavam na 

cozinha a discutir os temperos, os mais velhos jogavam as cartas e os mais novos dançavam. 

I - E as Solteiras poderia falar um pouco sobre esta moda? É a primeira pessoa a falar 

curiosamente essas modas? 

*I - As solteiras é uma cantiga só cantada por homens que fala de mulheres bonitas, de mulheres 

menos bonitas, de mulheres que nunca casaram, não é uma cantiga de escarneo, como são as 

velhas, mas é também uma cantiga que por vez punha ridículo as mulheres que não se casavam. 

I - Eles chegavam a dançar essas modas também?  

*I - Dançada ainda hoje através de Grupos folclóricos 

I - Coreograficamente ainda é possível a gente registrar algum grupo que dança, que tenha 

recolhido este moda?  

*I - Sim 

I - E a campona Margarida? 

*I - Campona também é muito marcada. Começa numa fila (é também só dançada por homens) 

vão batendo o pé, vão trocando o pé, vão batendo o pé, vão rodando até formarem a roda. É 

cantada também, e, é sobre tudo muito marcada pelo bater do pé do homem. 

I - São modas tradicionais aqui da Ilha Terceira? 

*I – Tradicionais da Ilha Terceira. 

I - Na ilha de São Jorge tem uma dança que chamam Pêssegos. Você já ouviu falar desta dança? 

Dança dos Pêssegos? 

        

*I - Não 

I - Então já falamos da Chamarrita. Gostaria que tu falasses um pouco sobre o Samacaio sobre 

essa moda… teria alguma influência em relação a uma viagem ao Brasil. Como se poderia falar? 

*I - Ora bem, os portugueses chegaram ao Brasil e quando saiam de Portugal Continental faziam 

rota pelas costas de África e tanto os portugueses como os espanhóis aventuraram-se pra um mar 

desconhecido... Normalmente regressavam fazendo a mesma rota as costas de África, perdiam ai 

muito tempo até que descobriram que havia uma corrente favorável, com ventos favoráveis que era 

chamada de volta às ilhas, ou rota dos cercados que traziam as naus até os Açores. Com essa 

vinda das naus para os Açores, Angra com as condições do porto natural, que tem abrigado os 

ventos predominantes. Era o porto de abrigo das naus bem como de abastecimento de água e de 

combustíveis. Com tal Angra tinha também o estaleiro naval que construía e reparava as naus, 

portanto a ligação entre o Brasil os Açores e Portugal. A ligação com Portugal nunca se faria, sem 

primeiro passar pelos Açores. Diz à lenda que o Samacaio foi um navio feito na Terceira que 

naufragou em praias brasileiras, claro que depois a imaginação do povo atribui, já quase que como 



uma figura, um ser humano ao barco que tantas lendas trouxeram. E a propósito, do Brasil e dos 

barcos, Angra tem _____ (é possível visita em um parque arqueológico subaquático, que tem um 

local de visita que é o Cemitério do Lidador). O Lidador era um navio que fazia a ligação entre o 

continente e o Brasil (o vento predominante na Bahia de Angra era noroeste, quando rodava e 

vinha de este atiravam as naus contra a rocha, era por isso chamado também o vento carpinteiro 

porque depois os carpinteiros aproveitavam a madeira dos naufrágios e o navio Lidador ao 

perceber-se que o vento tinha mudado tentou sair da Bahia e acabou por afundar era um navio que 

fazia já posterior as naus, mas era um navio que fazia a ligação com o Brasil e com os Açores e 

que hoje é possível visitar na Bahia de Angra. 

I - Tens mais ou menos idéias da época do ano?  

*I - Eu creio que o lidador é um navio do início do século XIX.  

I - Margarida a tua experiência em relação às danças tradicionais surgi em que época? 

*I - Eu sempre gostei muito de dançar e quando eu era miúda não havia muito para fazer e eu tive 

a possibilidade com doze anos de ser convidada para dançar num grupo de folclore onde estou até 

hoje. Eu me no meu grupo de folclore que é chamado Grupo de Baile da Canção Terceirense. A 

dança é uma paixão e o folclore também e não saio, só quando terminar. 

I - Teus pais costumavam dançar? 

*I - O meu pai não dançava não dançava muito, mas a minha mãe dançava e cantava muito bem 

também. 

I - Dança tradicional ou eram outras danças? 

*I - Eram danças tradicionais, dançadas de forma espontânea porque nos antigos, as crianças 

começavam de pequeninas a ver era aquilo que elas viam, mas também dançava as valsas, os 

tangos, os passos dobles, que eram também fora do tradicional, mas que se dançava nos salões. 

I - As danças tradicionais eram acostumadas a serem dançadas em que ocasião, falando de um 

tempo? 

*I - De forma natural, de forma natural elas aconteciam durante o ciclo de festas de verão. A partir 

das festas do Espírito Santos a partir dos bodos, até mais ou menos outubro depois voltavam com 

as matanças que estão fora de época, eu costumo dizer que a Ilha Terceira é uma Ilha de festa 

redonda. Tem festa todo o ano, de janeiro a dezembro. Festa que da volta ao ano. Portanto elas 

tinham de facto, eram mais consistentes e aconteciam muito mais no verão, mas ao longo do ano 

em diferentes épocas, em épocas festivas elas aconteciam de forma espontânea. 

I - Falando no Divino Espírito Santo. Tu conheces alguma dança que faz parte desse ritual? 

*I - Bom, as Festas do Espírito Santo são legados do povo açoriano. Quer nos Açores, quer nos 

nossos imigrantes, tem ritual. Por vezes condenavam-se pela igreja uns destes rituais, isso sem 

falar no rezar do terço todos os dias. A noite se reza o terço e se dançava antigamente ao som das 

nossas violas tradicionais as nossas modas tradicionais. Os jovens, os rapazes iam duma 

freguesia pra outra a casa do Imperador pra rezar o terço, mas também pra dançar porque se 

dançava e porque se fazia jogos como o da prendinha onde se deixava uma prenda no “regasso” 



de alguém que depois tentava adivinhar o dono dessa prenda. ...normalmente a prenda, já se 

sabia quem era o dono e de quem ele gostava e quem ela gostava, então normalmente era um 

beijo, uma declaração. Bom! Portanto as pessoas já com o rezar do terço juntavam-se e 

dançavam. Há hoje uma moda que os grupos de folclore dançam que é o Pezinho dos bezerros. 

…enquanto nós perdemos praticamente de forma espontânea não se faz, não se dança não se 

cantam as nossas modas tradicionais. O Pezinho dos bezerros repete-se de forma espontânea. 

Todos os anos acontecem nas festas do Espírito Santo. Portanto é um ritual que se faz com o 

gado que foi criado para ser abatido para ser transformado em esmolas em sopa do Espírito Santo 

e em alcatra, onde se leva o gado para uma extremidade da freguesia, enfeita-se com flores 

naturais chamadas buninas e com flores de papel desenha-se normalmente uma coroa que se 

coloca na testa do boi. 

I - Bunicas? 

*I - Sim! Buninas Amarelas (e o Imperador assim se chama o dono da festa que esta a pagar a 

promessa). No caso de império em Angra que são os mordomos tem os seus convidados e esse 

gado percorre as artérias principais da freguesia, é acompanhado por instrumentos de sopro e 

quando em andamento depois por instrumentos de corda quando param enfrente a casa dos 

criadores (são as pessoas que deixaram criar o gado nos seus pastos) e cantam de improviso 

(ainda hoje cantigas de improviso). Cantigas que agradecem ao Espírito Santo a graça que foi 

concedida e as pessoas que contribuíram para ajudar a festa. Param também junto à igreja, param 

junto ao império e quando chega à casa do imperador o gado é abençoado com o cetro e é abatido 

e nesse dia é servida uma refeição que é a refeição do pezinho dos bezerros que não é uma 

refeição única para toda a ilha, portanto cada freguesia tem um prato diferente pra esse dia. 

Não querendo perder talvez e porque enriquece o nosso folclore e as nossas tradições, quando 

nós saímos da ilha… os grupos de folclore passaram a dançar, a ter essa moda no seu repertório. 

Continua e nos grupos de folclore a ser cantada só por homens, dançada por homens e mulheres 

e depois a seguir junto ao pezinho de baile, que tem uma toada e um ritmo completamente 

diferente e que já não tem haver com o tema do Espírito Santo. 

I - A coreografia do Pezinho dos Bezerros ela surge de que forma então? Primeiro é uma forma de 

manifestação onde os homens cantavam em forma de agradecimento e a coreografia dessa dança 

ela surge de que forma?  

*I - A coreografia das nossas danças terceirenses, a exceção da charamba é uma dança em roda. 

E todas elas tem muito haver com o galanteio do homem pra mulher. Há sempre um contato visual 

há sempre qualquer coisa no olhar, ela tem talvez um movimento que possa dar a idéia daquela 

caminhada que se faz com o gado nomeadamente quando o homem ou a mulher um deles está 

parado e o outro se movimenta a volta, mas é sobre tudo. A dança é sobre tudo voltada para o 

galanteio, para o namoro sem ter muito haver com o tema ou com aquilo que a moda queira 

representar.  

I - É uma moda que é apresentada na ilha Terceira, ou tu conheces noutras ilhas também?  



*I - Pezinho dos Bezerros não, Pezinho de baile à maioria das ilhas tem. O Pezinho dos Bezerros é 

uma tradição. Não vou dizer que é a única da Ilha Terceira, mas que se perdeu nas outras ilhas. 

Porque as festas do Espírito Santo, aqui também são comemoradas de modo diferente e eu não 

conheço em nenhuma ilha, pelo menos nos dias, de hoje que se faça esse ritual do enfeitar do 

gado e do cantar do pezinho dos bezerros. 

I - De uma forma geral nessas modas açorianas, principalmente nas que nós falamos a 

Chamarrita, o Pezinho dos Bezerros, o Samacaio, o Fadinho, as Solteiras, a Campona com o 

passar do tempo tu percebes alguma mudança, alguma influência nessas modas? 

*I - Há algumas mudanças, porque há também quem defenda que o folclore tem de evoluir, assim 

como nós evoluímos, assim como antigamente. Antigamente qualquer pessoa cantava, cantava 

por vezes, não tava no ritmo certo. _____ Nós temos um cantador famoso que é o Zé da Lata que 

cantava solo e outras cantigas. Não tinha métrica porque faziam as quadras, as cantigas de 

improviso, muitas vezes nem tinham muita voz, era mais a mensagem que transmitiam, era mais a 

intensão do que propriamente voz ou métrica que era utilizada. Qualquer pessoa cantava e eu 

acho que assim como, se pode evoluir quando se toca viola, quando se toca um órgão, um 

instrumento musical qualquer, cada vez mais a sociedade (porque nós hoje representamos um 

pouco), representamos aquilo que era, mas com inovações e o folclore não fugiu a isso. O folclore 

tem inovações, o folclore terceirense era um folclore onde toda gente participava, pra ser dançado 

por toda gente e não pra ser visto como espetáculo, e pra ser visto como espetáculo e pra não ser 

monótono... Pra que se consiga prender as pessoas a que evoluir nas vozes, há que evoluir nas 

modas, há que também introduzir algumas inovações na coreografia mantendo sempre aquilo que 

era a primeira, a moda a charamba em duas filas e o bailho de roda. 

I - Tu achas que essa evolução, ela interfere também no comportamento do bailarino em nível de 

estímulo pra que ele continue a cultuar essa tradição?  

*I - Eu acho que sim, eu creio que quem vai dançar gosta. Quem vai pro folclore gosta de dançar. 

Evidente quando as pessoas vão não sabem, mas vão aprender e vão evoluir e a evolução e a 

perfeição e porque também o folclore, a dança possibilita o convívio e o conhecimento e o alargar 

de horizontes. Esse é um dos principais motivos pra que as pessoas continuam e porque os jovens 

estão hoje a aderir cada vez mais. 

I – Margarida! Fiz uma série de perguntas. De repente posso ter esquecido ou não ter perguntado 

algo que consideres relevante. Então fiques a vontade, se quiseres acrescentar alguma/ 

*I - No que diz respeito as nossas tradições. Pois nós temos muitas não são sós as religiosas, são 

todos que acontecem ao longo do ano, são os bailinhos de carnaval, que é outra tradição enorme 

nesta ilha (conjuga a dança, o canto, a representação também), são instrumentos musicais que 

movimenta muita gente cada vez mais jovem. De qualquer maneira eu se tivesse que falar desta 

ilha, se tivesse que falar dessas tradições, que são também minha paixão, nunca mais acabaria. 

Eu costumava a dizer de fato a dança e a musica une a cada vez mais as pessoas, une cada vez 



mais o povo e que se não fosse à música, se não fosse à dança, se não fosse o folclore nós não 

estávamos aqui. 

I - Ta certo. Obrigado pela tua colaboração Margarida 

*I - Obrigada eu. 

 


