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1. A evolução do trajo regional do Alto Minho no contexto das políticas de folclore

Rocha Peixoto, em 1907, ao abordar o trajo serrano e em particular o da mulher
de Castro Laboreiro comentando o escrito anteriormente por Fonseca Cardoso1
salientava que a castreja só se vestia nos lugares altos com capella de
palmilha, jaqueta e collete de saragoça, mandil de fuloado2, saia de riscadilho,
calçons de burel por cima das piucas, socos e o fateiro de baeta branca a
envolver a creança3.
Rematando o seu estudo, Rocha Peixoto, depois de salientar a influência das
antigas modas que da Ribeira subiam à montanha… apesar da multiplicidade
de causas que melhor mantinham o serrano alheio a intrusões e influências
exteriores, preconizava: agora a uniformização generaliza-se, todas as
aquisições de tam experimentado proveito se abandonam e com o acerto, a
sobriedade, as vantagens e a economia morrem também o carácter e o
pittoresco de seu trajar4.
O processo descaracterizador do trajo ocorreu de forma diversa consoante a
maior ou menor exposição das comunidades rurais a factores de influência
externa. Entre estes, Alfredo de Ataíde destacava o cosmopolismo que exerce,
através das modas, uma ditadura cega nas massas humanas e, conquanto não
seja verdade, qualquer moda nova é tida por progresso, quando no fim de
contas, se vêem aparecer modas novas que já foram usadas em épocas
passadas, mas que o público julga novas e progressivas pela razão de não ter
vivido nessas épocas em que elas fizeram furor5.
O trajo de Viana do Castelo constitui o melhor exemplo da introdução de
alterações para o tornar mais apelativo. Em artigo publicado em 1903 no jornal
‘Aurora do Lima’ escrevia-se :
As cidades e as villas de alguma importância adquirem uma tal uniformidade,
que o turista em vão procura os contrastes, a novidade e a emoção. O que era
typico, o que dava carácter e personalidade às cidades, vae desapparecendo
numa espécie de delírio modernista e egualitário, que quase tudo confunde.
Esta uniformidade monótona é contrária à arte, à estética, ao bom gosto, e
estende-se, graças á facilidade de communicações de pessoas e figurinos, até
às recônditas aldeias, de onde vae desapparecendo, infelizmente, as
pequenas indústrias, os lavores caseiros e característicos, os usos e costumes, o
traje, etc.(…) As camponezas querem vestir-se como as senhoritas e tricanas.
Mal sabem o que fazem!...6.
Contudo, o trajo de Viana não chegou á extinção completa pois na Meadela,
Santa Marta e Perre, as lavradeiras introduziram uma nova feição ao antigo
traje, até então muito grosseiro na questão de tecidos e enfeites, começando a
empregar linho fino nos fatos «da erva», a aplicar as lãs industriais nos aventais
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de «cadros», a empregar as mesmas lãs nas «tiras» dos fatos avergastados e a
bordar as camisas e as barras ou forro das saias com «silvas» de algodão7.
Esta reabilitação do trajo chamou a atenção da sociedade vianense e aí por
volta de 1910-1911, as senhoras de branco do Hotel Central, D. Margarida, D.
Etelvina, D. Gemeniana mandaram confeccionar para crianças da sua família
e visinhança mais chegada, uma série de fatos infantis, mas executados a
rigor. Foi este o «primeiro grupo folclórico» de Viana que chegou a ser filmado
tendo corrido mundo nas «Actualidades Gaumont»8.
Depois seguiu-se a fase da incorporação, inicialmente em toalhas,
guardanapos, reposteiros, aventais, etc. e mais tarde no trajo, dos bordados
que as camponesas aplicavam nas mangas, ombros, peitilhos e cabeções das
camisas em alvo linho9. Implementada por D. Gemeniana Branco, criou-se
uma pequena indústria empregando em 1917 cerca de 20 bordadeiras10.
Exposições no âmbito das Festas da Agonia e no estrangeiro (Barcelona e
Sevilha) contribuíram para a divulgação do bordado de Viana e a sua
comercialização. A concorrência surgiu com o aparecimento de quatro novas
casas produtoras e na década de 30 do séc. XX o bordado de Viana era
reconhecido e comercializado por todo o País11.
Porém, havia quem contestava as remodelações mais inovadoras surgidas no
trajo. Um artigo publicado em 1929 no jornal ‘Aurora do Lima’ alertava: As
vestes femininas, essencialmente, obedecendo aos caprichos da moda
autocrática, que de ano para ano apresenta as suas alterações de estilo e de
gosto, a pouco e pouco vem modificando os costumes regionais, introduzindolhes inovações que dão outro modo de ser, senão ao primitivo, ao
característico traje aldeão, que tanto realçava e punha em destaque as nossas
camponezas, dando-lhes aplicações e variantes exquisitas…’12.
E continuava o mesmo articulista assinando A.F.: Vemos assim os escarlates e
garridos vestuários campesinos, que só por festas e avisadamente ora
aparecem, quási substituídos ou intercalados por adições ou complementos
citadinos que analogia alguma revelam digna de menção ou de propriedade
com os atributos que lhe eram especificadamente originais.
A. F. também se referiu às modificações no trajo masculino: O mesmo sexo
forte, não pouco vencido pelo fraco, modificou também em absoluto as suas
andainas habituais, exibindo farpelas ou fatiotas irrepreensivelmente análogas
aos dos habitantes da cidade, pondo de parte as sédiças roupagens de briche
e de serguilha, associadas dos guarda-sois de varetas de baleia, dos clássicos
tamancos aligeirados, dos grosseiros chapéus de copa alta, da legendária
caroça, que deu vez aos impermeáveis da vária espécie e feitio, etc. etc.
Modernizados uns e outros, esses indivíduos não dão já uma pálida ideia dos
hábitos dos seus antepassados, que nós víamos aí a inculcar-se genuínos e
incorrigíveis trabalhadores do campo onde a época levou, como a toda a
parte, a transformação completa dos antigos vestuários regionais13.
Contudo, o trajo não pára no tempo.
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Já em 1907 Rocha Peixoto havia referido: há que banir a convicção ainda
admitida da persistência nos retiros montanhezes, de velhos padrões de traje
(…) De ordinário as peças que os velhos ainda conservam, ou já as não usam
ou as utilizam com roupas de outro corte14.
Cláudio Basto, em 1930, demarcou-se também dos folcloristas do
conservacionismo que defendiam a imutabilidade do trajo regional. Para ele, o
fato chamado de rigor é uma evolução; para trás passou o trajo por muitíssimas
fases diversas, e, se ele, hoje não é exactamente o que era ontem, é porque a
fase de ontem já passou, com todas as anteriores à história, e nova fase surge,
para amanhã dar lugar a outra15.
Cláudio Basto chamou a atenção para a necessidade de que a evolução do
trajo se faça nas calhas populares … não segundo a conveniência de
harmonizar grupos16.
Não o entendeu assim quem superintendia no folclore divulgado durante o
Estado Novo.
Criado em Dezembro de 1933 o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN)
renomeado em 1944 de Secretariado Nacional da Informação (SNI) com
António Ferro como dirigente máximo, procurou implementar, no domínio da
Etnografia, uma estratégia de esteticização da cultura popular (Alves, 1997:
238) tendo como principais veículos a Exposição do Mundo Português em 1940,
o Grupo de Bailados Verde Gaio,o Museu de Arte Popular (1948) e a promoção
de concursos de grupos folclóricos.
Pretendia-se desenvolver um trabalho de mudança da sensibilidade estética
dos portugueses pelo qual passavam muitas das práticas de teor etnográfico
então desenvolvidas e que se dirigia sobretudo às classes médias e altas. A
palavra de ordem era a modificação do gosto, que deveria integrar referências
da arte popular, ajudando a criar uma arte plástica e uma arte decorativa
portuguesas, mas de feição contemporânea17.

Painel Minho na Exposição do Mundo Português (1940)

Como exemplo dessa orientação pode citar-se o discurso de António Ferro na
inauguração do Centro Regional da Exposição do Mundo Português (1940):
No domínio das coisas do espírito, por exemplo, possuímos esta aspiração definida: A renovação
do gosto em Portugal (…) Para essa campanha vamos nós buscar precisamente, minhas senhoras
e meus senhores, à Arte popular as nossas melhores armas. É o povo, sempre o povo, o melhor
mestre na matéria. Pudéssemos nós trazer para a vida corrente, para a decoração dos nossos lares,

14 Rocha Peixoto – Trajo serrano (Norte de Portugal). Revista ‘Portugália’, sep. do tomo II, fasc.3, Porto, 1907,
pp. 28.
15 Cláudio Basto
16 Idem
17 Vera Alves – Camponeses estetas no Estado Novo. Tese de doutoramento, Cap. I, pp. 26

filtradas pela visão dos artistas, as linhas, as formas, as cores amadas pelo verdadeiro povo e
teríamos dado um grande passo na revolução do gosto em Portugal.18

Ou no argumento de António Ferro para o bailado Imagens da Terra e do Mar,
interpretado pelo Verde Gaio em 1943 :
Os figurinos de Paulo Ferreira para este bailado são, talvez, os mais imaginativos que alguma vez
desenhou, usando uma gama muito variada de cores vivas, todas se combinando na mais perfeita
harmonia, interpretando os motivos folclóricos com a maior liberdade, tirando um grande efeito
espectacular dos materiais que empregou, como fitas sobrepostaditadura anti-estéticas ou
bordados sobre bordados, criando um conjunto de uma grande beleza19.

A saída de António Ferro do SNI, nos finais dos anos 40, verificou-se numa altura
em que a política folclórica do Estado Novo manifestava sinais de esgotamento
com o acumular de erros na orientação seguida até aí.
Hipólito Raposo, um dos fundadores do Integralismo Lusitano apontava os
delitos dos excessos, da falta de medidas das iniciativas, os efeitos da ausência
de gosto e sensibilidade dos órgãos oficiais que se incumbiram de deslumbrar
e de colher aplausos para a «propaganda», exercendo para tal fim
discricionária ditadura anti-estética, desde os livros e cartazes, às exposições e
dançarias20 .
Fernando Lopes Graça acentuou as suas críticas sobre os ranchos folclóricos a
que chamou congregações artificiais e artificiosas de cantores e dançadores
populares, cultivando um folclorismo de contrafacção, inimigo do verdadeiro e
espontâneo folclore21.
No seio de folcloristas do Alto Minho desenham-se duas tendências:
- a mais radical, de Pedro Homem de Mello defendendo que o folclore
enquanto exercício figurativo não pode deixar de ser «estilizado», porque a
figuração não é função do folclore enquanto prática costumeira 22. Para ele o
povo camponês no seu natural enquadramento é uma fonte de regeneração
das identidades pessoal e nacional. Mencionando o seu papel nas danças
não deixa de criticar que a folclorização das danças tradicionais tem como
efeito, neste domínio da prática, subtrair os camponeses à condição social
normal de agentes reduzindo-os à condição de actores23.
- a outra linha, defendida, entre outros, por Abel Viana e Sampayo Ribeiro,
advogava a estilização como condição de viabilidade comercial do folclore24.
Porém e relativamente ao trajo, Abel Viana propôs uma tipologia que o
privilegia como meio de aferir o grau de autenticidade dos agrupamentos
folclóricos25. Estabeleceu uma hierarquização dos grupos folclóricos em quatro
categorias – dos ranchos «autênticos» aos «inventados»26.
Da estilização do folclore resultou a regionalização de figuração folclórica quer
ao nível da indumentária, quer ao nível musical. Em consequência o folclore
minhoto ficou cristalizado no vira e no traje de festa que fora usado no começo
Idem-anexos, pp. 340-341
Vítor Pavão dos Santos (coord.), Verde Gaio: Uma Companhia Portuguesa de Bailado (1940-1950),
catálogo, Lisboa, Museu Nacional do Teatro/Instituto Português de Museus, 1999 (cit, Vera Alves Camponeses estetas no Estado Novo. Tese de doutoramento, Cap. I, pp. 45
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21 Idem, ibidem
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João Vasconcelos – Estéticas e políticas de folclore, ‘Análise Social’, vol. XXXVI, 2001, pp. 409
23 João Vasconcelos – Tempos remotos: a presença do passado na objectificação cultura local,
‘Etnográfica’, vol. I(2), 1997, pp 217-218.
24 Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
26 Idem, ibidem.
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do século XX pelas lavradeiras dos arrabaldes de Viana do Castelo –
consequente e correctamente designado por «traje regional»27.
Assistiu-se a uma tendência para a inspiração vianesa no feitura do trajo
minhoto. Entre os exemplos mais paradigmáticos, João Vasconcelos cita o
caso do trajo da Serra d’Arga, onde, segundo Cláudio Basto, por volta de 1900,
o garrido traje feminino de festa era totalmente estranho nestas paragens
agrestes28(…) A tipificação, a promoção e a regionalização da indumentária
festiva que fizeram com que ela subisse à serra e se entranhasse no gosto e
memória da população deveram-se largamente ao labor de eruditos como
Cláudio Basto – e, sobretudo, o seu conterrâneo Manuel Couto Viana -, que
moveram uma «campanha de ressurgimento» a princípio centrada em Viana
do Castelo, mas cedo transformada em verdadeira «epidemia regional»29.
E que se tornou numa autêntica ‘pandemia’ nacional a nível da divulgação do
‘trajo do Minho’ servindo também de ‘montra’ da região a quem a visitava:
Quantas vezes o Minho tem sido mostrado a estrangeiros como tipo de
felicidade rural e alfobre de inspirações folclóricas, atravez de meia dúzia de
meninas da sociedade elegante de Viana do Castelo ou Braga, a quem, por
desfastio, se manda vestir os trajes regionais, e carregadas de oiro verdadeiro e
falso, símbolo da riqueza, as mandam bambolear com artes de modelo de
casa de alta costura30.
Surgiram opiniões contestárias procurando também ‘separar o trigo do joio’.
Uma das primeiras foi a de José Rosa Araújo. Em 1953, depois de dividir o trajo
das lavradeiras nas duas categorias de trajes de FESTA, ou melhor de gala e
trajes de TRABALHO ou cotio insurgiu-se contra o facto de os primeiros serem
‘aqueles que o resto do País designa ainda hoje, por fatos à moda do Minho!31.
O director do Museu de Etnografia e História do Porto, Fernando de Castro Pires
de Lima, afirmava no programa da Festa do Traje de 1964: No sector
etnográfico, as coisas e os factos têm de ocupar necessariamente, os seus
devidos lugares, destrinçando-se, sempre que possível, na confusão geral, os
elementos de individualização. De entre os trajes característicos de Portugal,
sobressai como uma papoila entre trigais, o traje «à lavradeira», da região de
Viana do Castelo, e que anda para aí errada e genericamente baptizado de
de traje «à vianesa»32.
Jaime Cortesão, em ‘Portugal. A Terra e o Homem’, publicado pela primeira vez
em 1966, escreveu: Há quem se iluda com dois erros prosseiros: supor que há
um só típico traje «à moda do Minho»; e que as mulheres o envergam, como se
fosse de cotio nas horas de trabalho. Ora o trajo característico do Minho não é
um, mas múltiplo; conta-se por dezenas de obras primas de tafularia
requintada; e, como é lógico, usado apenas em dias de festa e romaria33.
Porém, Sant’Anna Dionísio, um ano depois, em 1967, na Introdução do ‘Guia de
Portugal’e no volume dedicado ao Minho ao abordar o tema ‘Vestuário’

Idem, ibidem.
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31 José Rosa Araújo – Sobre o trajar das lavradeiras, Agosto de 1953 (publicado em ‘A Falar de Viana’, Ed.
Comissão de Festas da Senhora da Agonia’, 2006, pp.37
32 Fernando de Castro Pires de Lima – Viana e a Festa do Traje, Programa da Festa do Traje F.N.A.T-1964
33 Jaime Cortesão – Portugal. A Terra e o Homem. Ed. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1987,
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apenas salienta como típico das mulheres do Minho’ o antigo vestuário, rústico
e feminino à vianesa, verdadeiro mimo de colorido34.
Jorge Dias procurou, no âmbito do projecto do Museu de Etnologia, reunir um
acervo da cultura portuguesa e dos povos das colónias. Seria um Museu do
Homem Português. Deparou-se-lhe então, no Continente, um ‘terreno’
etnográfico muito adulterado:
A pouco e pouco, os valores urbanos têm-se ido substituindo aos rurais. O
mundo rústico é invadido e destruído pela civilização moderna. (…) Nesta
conjuntura, quem é que pode exigir que os produtos do artesanato ou que as
danças e a música popular se conservassem puros na época do plástico? Em
vez das antigas rusgas, chulatas ou outros grupos que íam cantar e a dançar às
romarias, organizam os chamados ranchos folclóricos. Nalguns lugares, onde a
tradição ainda não morreu totalmente, os ranchos podem conservar um vago
sabor de autenticidade, outros, o grande número são meras criações artificiais,
puras fantasias, ensaiadas por qualquer senhor importante da terra.(… ) na era
do plástico, temos de aceitar que os produtos que se oferecem já não podem
ser inteiramente autênticos. Aliás, a característica do turista é a sua preferência
pela teatralidade, pelo falso. Se o turista não passa de uma fonte de receita ,
porque não se lhe há-de fornecer aquilo de que gosta?35.
Poder-se-á assim explicar a ausência quase total de investigação sobre o trajo
por Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira, Benjamim Pereira e Fernando
Galhano nos Trabalhos de Antropologia e Etnologia(S.P.A.E.) e na publicada
pelo Instituto de Alta Cultura e Instituto Nacional de Investigação CientíficaCentro de Estudos de Etnologia.
O traje regional ficou confinado às exibições dos ranchos folclóricos
promovidas pela FNAT segundo uma estratégia folclorista com um pendor
visualista e espectacular (Vasconcelos, 2001: 404) que subalternizou trabalhos
de pesquisa etnográfica (Alves, 1997: 238).
Desencantado escrevia Pedro Homem de Melo em 1971:
Todo esse mundo cujo perfil procurei nos livros que escrevi desapareceu
aparentemente. E assim como há grandes fidalgos que fingem de «grandes fidalgos»
e grandes poetas que fingem de «grandes poetas», o povo entre nós, hoje, em dia,
finge, oficialmente de povo. Melhor ou pior, representa o seu papel só em casas de
espectáculo, com entradas pagas. E já não é «Povo que lavas no Rio» esse cujas
confidências surpreendi, um dia, alheias a qualquer propósito de publicidade36.

No pós 25 de Abril de 74, a FNAT passou a INATEL com um Gabinete de
Etnografia e Folclore dirigido por Tomás Ribas que propôs a criação de um
instituto nacional do folclore, de uma companhia nacional de folclore e de um
conselho nacional de folclore (Vasconcelos, 2001: 404-n. 7).
Em 1975 o INATEL é reorganizado sendo a direcção do Gabinete de Etnografia
confiada a Michel Giacometti. Este etnógrafo desde 1959 vinha
implementando, com muitas dificuldades financeiras, um projecto de recolha
de música tradicional portuguesa que se consubstanciou na edição da
Antologia da Música Regional Portuguesa, inicialmente com 5 discos mas mais
tarde ampliada a 12 obras fonográficas. Entre 1960-1973 foi autor de programas
Sant’Anna Dionísio – Guia de Portugal, 4.º vol.-Entre Douro e Minho II-Minho, Ed. Fundação Calouste
Gulbenkian, 1965, pp.718.
35 Jorge Dias – O folclore na era do plástico, ‘Reflexões de um Antropólogo’, Cadernos de Etnografia, 2.ª
série, 6, Museu de Cerâmica Popular Portuguesa de Barcelos, pp. 37-41.
36 Pedro Homem de Mello – Folclore, Ed. Atica, Lisboa, 1971, pp. 271.
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radiofónicos sobre música tradicional e do programa ‘Povo que canta’
transmitido pela RTP entre 1970 e 1973.
Como membro da Comissão Cultural do Organismo de Estado-Fundo de Apoio
aos Organismos Juvenis (FAOJ) funda e dirige o Plano de Trabalho e CulturaServiço Cívico Estudantil que teve o apoio de entidades oficiais e particulares,
como o Ministério da Comunicação Social, INATEL, FAOJ, Câmaras Municipais,
Juntas Distritais e Fundação Calouste Gulbenkian.37 A colaboração voluntária
de jovens universitários, intensificou a recolha de norte a sul do país, tendo
resultado no levantamento de inúmeros documentos de literatura oral,
inquéritos sobre as condições de vida, de saúde e higiene públicas, colheramse fórmulas medicinais populares e cautelas supersticiosas, músicas, além da
recolha de alfaias agrícolas38.
Em entrevista a um jornal diário explicou o desenvolvimento do projecto: Em
1975 foram mobilizados 130 estudantes, por equipas de quatro, partindo para o
campo, depois de um pequeno curso. Cada um destes grupos ficou quase três
meses fora, a recolher material e, na verdade, conseguiram fazer um trabalho
extraordinário, não só no sentido etnográfico, como no apoio directo e didático
aos camponeses e populações. Pode dizer-se que os jovens ultrapassaram
tudo o que se esperava deles, em todos os campos. Basta dizer que o trabalho
que fizeram sobre medicina tradicional representa a abertura de um estudo
que eles iniciaram. De tal modo completo e científico que, seria possível, deste
trabalho, extrair matéria para uma dúzia de livros de mais de quinhentas
páginas cada um39.
Este enorme labor contudo veio a ser interrompido pela extinção em Maio de
1977 do Serviço Cívico e com as alterações na administração do INATEL.
Dispondo de um vasto acervo nos domínios da Etnografia e da Música Popular,
Michel Giacometti não foi devidamente apoiado pelos organismos oficiais para
a edição das suas recolhas e muito menos para a continuação do trabalho de
pesquisa que vinha realizando desde 1959 perdendo-se assim uma ocasião de
se ficar a conhecer aspectos pouco divulgados da nossa Cultura Popular.
Contudo ainda conseguiu ver editado, em colaboração com Fernando Lopes
Graça, o Cancioneiro Popular Português40.
1977 é também o ano da criação da Federação do Folclore Português a qual
em oposição ao «paradigma da estilização» vem contrapor um «paradigma da
reconstituição» como cânone disciplinar. As palavras de ordem são agora
«rigor, genuidade, autenticidade»41. Exige-se aos agrupamentos que acatem o
programa disciplinar federativo, o desenvolvimento de um trabalho que não
pode resumir-se à exibição de danças e cantares42 ou nas palavras de um seu
dirigente em comunicação apresentada ao I Congresso da Federação do
Folclore Português (vila do Conde, 27 de Maio de 1978):
Só aceito a existência de um grupo quando atrás dele e implantado ao nível
da terra ou região a que pertença, possa ficar a sua verdadeira autenticidade
representada pela total recolha de tudo aquilo que possa ter constituído motivo
do seu Folclore, Etnografia, Artesanato. (…) Em suma uma obra folclórica-
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Idem
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In ‘O Diário’ de 22 de Agosto de 1978
40 Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça – Cancioneiro Popular Português, ed. Círculo de Leitores, 1981
41
João Vasconcelos, Estéticas e políticas de folclore, ‘Análise Social’, vol. XXXVI, 2001, pp. 409.
42 Idem, pp. 414
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etnográfica vai mais além do simples grupo habitualmente visto em cima de
um estrado43.
Uma outra comunicação ao mesmo Congresso abordou a questão do trajo
propondo que se usem apenas os trajes que «ultrapassam ou igualem a
centena de anos», que se pesquise o património das «famílias da região», ou
em alternativa, se utilizem «as descrições verbais dos mais velhos» ou suportes
iconográficos coevos como a fotografia, o desenho, a pintura, a gravura e a
escultura44.
Mais recentemente, Henrique Rabaço, do Departamento de Etnologia e
Folclore do INATEL, realçou o papel do «património etnológico» das localidades
e regiões periféricas como «fonte de vantagens competitivas» no panorama
contemporâneo da «globalização económica» e de crescimento das indústrias
do turismo; e nesse sentido defendia uma estratégia de «reforço da identidade
local face aos modelos globais homogeneizados» como via para o
«desenvolvimento local» susceptível de envolver a actividade dos ranchos
folclóricos45.
Esta asserção poderá entender-se melhor com o afirmado por Alves Jana: os
grupos folclóricos ao envolverem a população local são expressões activas da
reconstituição da colectividade, actos colectivos de afirmação de existência,
que é o mesmo que dizer de recusa da morte. São iniciativas que visam,
enquanto tal, serem geradoras de vida. De vida social, evidentemente46.
Ainda, segundo ele, as iniciativas folclóricas abordadas exteriormente apenas
com exigências de cariz etnográfico e de credibilidade científica é situar
imediatamente tais grupos num plano em que não se reconhecem e em que
não são capazes de dar resposta47.
Propõe então que se estimule o interesse e se divulgue o correspondente
«saber fazer», que a crítica à inautenticidade figurativa se faça com propósitos
construtivos, edificantes e não com o propósito de exclusão48.
Ernesto Veiga de Oliveira, em 1964, no texto introdutório da 1.ª edição da sua
obra Instrumentos Musicais Populares Portugueses ao abordar a utilização dos
cordofones tradicionais (violas, cavaquinho, guitarras e rabecas) dizia:
Actualmente, por toda a parte, estes cordofones tradicionais, que tão bem exprimem a
música e o temperamento minhotos, vão sendo postos de parte, aparecendo a par
deles ou em seu lugar os mencionados aerofones de palhetas metálicas, as harmónicas
desde há já bastante tempo, modernamente os acordeões e concertinas. Na faixa
litoral do Alto Minho, por exemplo, pode-se mesmo dizer que o único instrumento que
hoje se ouve nas rusgas, bailes de terreiro, romarias e outras festas, é a concertina49.

Referindo-se às rusgas salientava:
Era em rusgas destas que, ainda nos primeiros decénios deste século, o povo
de Entre Douro e Minho acorria, a pé, às suas romarias, pequenas ou grandes,
próximas ou distantes: S. João de Arga, S. Bento de Seixas, Senhora da Agonia
em Viana do Castelo, as Cruzes, em Barcelos, S. Torcato, em Guimarães, S.
43 José Maria Marques – Recolhas e reconstituições. Comunicação apresentada ao I Congresso da
Federação do Folclore Português, Vila do Conde, 27 de Maio de 1978.
44 Manuel Chaves Castro – O trajo popular, Comunicação apresentada ao I Congresso da Federação do
Folclore Português, Vila do Conde, 27 de Maio de 1978.
45
Comunicação apresentada no VI Congresso do Folclore da Região do Ribatejo.
46 José Eduardo Alves Jana- Os grupos folclóricos como instrumento de animação social. Comunicação
apresentada ao II Congresso de Folclore do Ribatejo, 1989, pp. 91-95
47
Idem, ibidem,
48 Idem, ibidem.
49 Ernesto Veiga de Oliveira – Instrumentos Musicais Populares Portugueses. Ed. Fundação C. Gulbenkian

Bento da Porta Aberta, no Gerês, Senhora da Peneda, Senhora da Graça, em
Mondim de Basto, S. João de Braga, e muitas outras mais.(…) as mulheres no
Alto Minho com o seu belo traje de festa, noutras zonas muitas vezes descalças
e de saias ensacadas —, cantando e dançando ao toque da viola e do
cavaquinho, durante a caminhada, arrebanhando os conhecimentos que
agregavam ao rancho, com paragens em terreiros e lugares certos
consagrados — onde este era aguardado pelos romeiros de outras localidades
e onde merendavam —, desde a madrugada do dia e depois no arraial, pela
noite fora e a tarde inteira do regresso, no dia seguinte, incansavelmente50.
Na romaria da Senhora da Peneda durante a noite, aqui e ali, ouvia-se uma
concertina a tocar e grupos de rapazes e raparigas a dançar. Normalmente
dançavam a desgarrados (soltos).(…)Dançavam sobretudo as danças
tradicionais do Alto Minho, como o vira, a chula, o fandango e a cana verde.
Os galegos também tinham os grupos deles onde não faltava a gaita-de-foles
e dançavam a mazurca e a munhera51. Além disso, havia grupos a cantar ao
desafio. Muita gente gostava de ouvir estas canções de improviso,
acompanhados pelo homem da concertina, que apenas tocava as teclas de
baixo52. (…) Quem não tinha instrumento comprava lá. Não faltavam
pandeiretas, bombos e outros instrumentos para comprar53.
Os crastejos cantam e dançam ainda hoje a ‘canaverde’, o ‘saloio’, o ‘fado
ratuxo’, o ‘vira’ e a ‘chula’ nas festas do Rodeiro, da Senhora de Anamão, S.
Bento do Cando, Senhora da Guia, Senhora da Boa Vista e S. Bento de Várzea
Travessa. Nos Ribeiros, a população vai às festas do Soajo e da Peneda e
dançam em grupos acompanhados por concertinas. O seu ritmo é mais vivo
do que o que se dança na vila54.
Em Cristelo Covo, durante o ‘Lanço da Cruz’ assistímos a uma festa no areal do
rio Minho em que os povos das duas margens dançaram os viras e muiñeiras
ao som de bombos e gaitas de foles. Não havia trajos folclóricos mas vestes do
quotidiano.

Fotografia de Antero Leite

Lanço da Cruz (Cristelo Covo-Valença)

Idem, ibidem
José Joaquim da Ribeira – Melgaço. Minha Terra-Minha Gente, Ed. Câmara Municipal de Melgaço, 2006,
pp. 93.
52 Idem, ibidem.
53 Idem, ibidem
54 Segundo D. Elisabete de Sousa, de Castro Laboreio
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Em Orbacém (Caminha) ouvimos, na eira improvisada, cantares do linho
acompanhados por tocador de concertina durante o ripar e espadelar.

Fotografia de Antero Leite
O ripar o linho (Orbacém-Caminha)

fotografia de Antero Leite

O secar o linho (Nogueira - Vila Nova de Cerveira)

É este folclore sem estrado e carros alegóricos que se deve contrapor à
globalização homogeneizadora!

2. O trajo de Castro Laboreiro

Em carta datada de 26 de Setembro de 1791, Dom Frei Caetano Brandão
descrevia assim o traje das mulheres de Castro Laboreiro: Não há coisa mais
fêa que o (uniforme)do sexo feminino; huma manta de Çaragoça dobrada na
cabeça descendo da parte de diante até o peito muito cozida com o rosto; de
traz até quasi ao chão; hum avental da mesma, ou mantéo, sem género de
refego, nem prega, polainas de panno branco, e huns tamancos muito altos,
atados com diferentes corrêas; he o vestido geral de todas55.
A esta fealdade no trajar, Dom Frei Caetano Brandão acrescentou liminarmente
a sua apreciação sobre os rostos das crastejas: as caras são de tapuyas
tostadas e disformes56.
No ‘Minho Pitoresco’, cerca de um século depois, José Augusto Vieira exprimia
uma opinião diferente ao afirmar a crasteja com quem conversavamos, assim
como todas as que se relaccionaram comnosco, de tracto affável e simples,
modesta e com uma physionomia expressiva. Em todas encontrámos uma
regularidade de traços, formando um conjuncto agradável e sympathico57.
As peças mais originais do costume, ou trajo, que vestiam eram: a mantela,
espécie de lenço para a cabeça, o collete, o manteo largo deitado desde os
hombros até aos joelhos, as piugas e os tamancos que dão à crasteja a
pequenez do pé, como acontece na China com os borzeguins das altas
damas. Chamam-lhes na linguagem local «alabardeiros»58.
Alguns anos depois, em 1904, Leite de Vasconcellos e o Abade de Melgaço,
José Domingues, empreendem uma excursão a Castro Laboreiro montados em
mulas e acompanhados de duas mocetonas, calçadas de grossos çoques (i.é,
çocos ou socos), e com polainas de branqueta59.
Quando chegaram a Castro Laboreiro era dia de feira e o etnógrafo observou
‘muitos homens juntos: apresentavam-se geralmente de cara rapada, vestidos
de çaragoça (jaqueta, calças e collete), traziam chapéus de panno ou
carapuça, e varapau. Mulheres, por ser de gado a feira, não andavam lá
muitas. O trajo ordinário d’ellas é: camisa; faxa vermelha; collete; jaqueta; saia
branca; saiote; saia de cor, quási sempre,preta, feita de foloado «panno de lã
de ovelha ou de linho» que se fabrica em Castro; mandil, singuidalho, do
mesmo ou de outro panno; na cabeça capella, que pode ser substituída por
lenço; nas pernas calções e piúcas, meias sem pés, que se prendem com uma
liga ou baraça; e nos pés chancas.(…)No Inverno, tanto homens como
mulheres, se abrigam das neves, chuvas e friagens com o corucho, espécie de
capuz de burel que se traz na cabeça, e tem uma espécie de aba que se
prolonga pelas costas abaixo60.

55 A. Caetano de Amaral - Memória para a história da vida do Venerável Arcebispo de Braga, 2.ª ed, tomo 2,
Braga, Typografia dos Órphãos, 1857 (transc. de Alice Geraldes - Brandas e Inverneiras. Particularidades do
sistema agro-pastoril crastejo, ‘Cadernos Juriz/Xurez, n.º 2, ed. ICN/PNPG, Junho 1996, pp. 14).
56 Idem, ibidem.’Tapuia é um termo histórico utilizado ao longo dos séculos no Brasil para designar uma
classe de povos indígenas. Originalmente dividia-se os índios brasileiros em dois grandes grupos, um sendo
os tupi-guaranis (tupinambás) e outro denominado por tapuias que habitavam regiões mais interiores’
(pt.wikipedia.org/wiki/Tapuias) .
57 José Augusto Vieira – O Minho Pittoresco, vol. I, Liv. António Maria Cardoso, Lisboa, 1886, pp. 19.
58 Idem, ibidem.
59
José Leite de Vasconcellos – Uma excursão a Castro Laboreiro. Revista Lusitana. Volume XIX
Livraria Clássica Editora, Lisboa 1916, pp. 270-280.
60 Idem, ibidem.

Trajo de crasteja (1906)

Trajo de crasteja (1950)

Nota: O cesto para a merenda e costura ou a lã para fazer as meias com as espitas 61

Um outro visitante de Castro Laboreiro foi o jornalista alemão
Bruno Buchenbacher que percorreu o Alto Minho logo após
a implantação da República.
Referiu-se aos castrejos como trabalhadores incansáveis e
confessou a sua surpresa por ter encontrado na vila duas
fábricas de chocolate cuja qualidade elogiou.
Salientou ainda dois característicos notáveis: lindas cachopas
e formidáveis cães, ambos para recear…62
Das fotografias que tirou destaca-se a de uma castreja vestindo
trajo tradicional.
Crasteja.
Foto de Bruno Buchenbacher

Fernando Galhano na sua juventude e acompanhado
de dois seus irmãos visitaram Castro Laboreiro levados
pela imagem de uma terra medieval bárbara dada pelo
Minho Pitoresco’.(…) Lembro-me da partida de Melgaço
munidos da apresentação do Comando da Guarda
Fiscal para os postos da raia, da paragem junto do pouco
que resta do mosteiro gótico de Fiães, da chegada à
antiga vila. Mas, curiosamente, dessa estadia de duas ou
três semanas entre fragas e gende rude, guardo apenas
uma recordação muito vaga. Casas cobertas de colmo
no meio de uma paisagem agreste de calhaus, uma
igreja de granito tostado, de onde aos domingos saíam
mulheres embuçadas em capuchas escuras; (…) uma
mulher com o filhito ao peito atado no fateiro a lavrar
uma terra magras, para centeio; pedra e mais pedra.
Fotografia de Jorge Dias63

Segundo depoimento de D. Palmira Fernandes.
Bruno Buchenbacher – Como eu visitei Serras do Suajo e da Peneda. Revista ‘Illustração Portugueza’, n.º
284, 31 de Julho de 1911.
63 Jorge Dias - Maneiras das mulheres acartarem em Portugal, publicado em ‘Estudos de Antropologia’, vol.
II, Colecção Temas Portugueses, Ed. Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1993.
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Alice Geraldes no seu estudo Brandas e Inverneiras. Particularidades do sistema
agro-pastoril crastejo 64, editado em Junho de 1996, destaca uma distinção das
comunidades castrejas conforme a sua localização em relação à margem do
rio Laboreiro: os do Pedroso ou Camarros vivendo na margem esquerda; a
margem direita é chamada terra dos Gorriões, na qual se incluem além das
brandas, ainda 5 lugares fixos65.
Esta diferenciação veio a reflectir-se na atitude dos castrejos perante a
permanência no seu seio do modo de vida tradicional. Os da margem
esquerda (ou Camarros) eram considerados pelos da margem direita como
mais atrasados por manterem um certo vocabulário, roupas antigas e algumas
tradições66.
A mesma autora em Castro Laboreiro e Soajo – Habitação, vestuário e trabalho
da mulher refere que o primeiro casamento que se realizou na «Vila» com noiva
à moda da cidade, isto é, sem ser à moda da terra, data de cerca de 196767.
Em sua opinião entre os diversos factores que concorreram para as alterações
no vestir das mulheres castrejas salienta-se o da emigração dos homens
obrigando à mobilização total da mão de obra feminina para as tarefas do
campo fazendo cair em desuso, tanto as práticas artesanais da confecção de
tecidos, como a própria confecção manual dos modelos tradicionais68 (…) Por
tal razão tanto as tecedeiras como as «costureiras» da família não puderam
transmitir às gerações mais novas nem a arte de tecer, nem a arte de
confeccionar roupas69.
Porém quando realizou o seu levantamento, Alice Geraldes constatou que, no
lugar dos Camarros, na margem esquerda do rio Laboreiro, ainda se usavam
certas peças do vestuário feminino tradicional já desaparecidas do resto da
freguesia70. (…) Durante as estações frias a mulher de Castro Laboreiro veste,
como se vestiam as suas irmãs de há 50 anos atrás. Continua a pôr a capa
negra sobre a cabeça resguardada com um lenço, a usar «calçons» sobre as
meias altas de lã, a trazer a saia preta pregueada e sobre esta o «mandil»71.
Também verificou ser usado o fateiro com que as mães prendiam ao seu corpo
os filhos de tenra idade quando trabalhavam ou se deslocavam a cavalo.72
Ainda hoje a mulher crasteja usa, em certas ocasiões, a capa e o fateiro foi
recentemente utilizado por uma jovem mãe como nos referiu D. Elisabete
Sousa, de Castro Laboreiro.
Aponta-se o isolamento da comunidade como uma das razões da não
permeabilidade às modas. Contudo, este argumento é de relativa importância,
pois, os crastejos sempre estiveram em contacto com o mundo exterior, quer
quando comerciavam gado pela fronteira seca, quer nas trocas pela rota do
contrabando, quer ainda nas idas à feira em Melgaço ou quando desciam à
Ribeira para venderem carvão.
A melhoria das comunicações rodoviárias teve impacto sobretudo na
construção de novas habitações ao permitir o acesso à vila de camiões
Alice Geraldes – Brandas e Inverneiras. Particularidades do sistema agro-pastoril crastejo, Cadernos
Juriz/Xurés, ed. ICN/PNPG, 1996
65 Idem, pp. 45.
66 Idem, pp.46.
67 Alice Geraldes - Castro Laboreiro e Soajo – Habitação, vestuário e trabalho da mulher, ed. Serviço
Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, Lisboa, pp.41.
68 Idem, pp. 29.
69 Idem, pp. 30
70 Idem, pp. 31
71 Idem, pp.38
72
Idem, ibidem.
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carregados com diversos materiais. Foi também após a chegada, em 1947, da
estrada a Castro Laboreiro que alfaias agrícolas como as máquinas de malhar
e erguer o centeio vieram substituir o trabalho dos malhadores nas eiras 73.
O urbanismo na vila também se alterou com o alinhamento das casas ao longo
da nova estrada. Porém, nas brandas e inverneiras manteve-se o povoamento
concentrado e as novas construções erguidas com os réditos da emigração
continuaram a estruturar-se para servir de habitação no andar superior
reservando-se o piso térreo para corte de animais.
O trajo crastejo alterou-se, sim, com o desaparecimento de certos trabalhos e
a substituição de tecidos em lã e linho pelos de origem industrial. O uso do
singuidalho (ou mandil das velhas) acompanhou o declínio do pastoreio, do
corte do mato e da produção de carvão até se extinguir completamente74.
3. O trajo no Museu de Castro Laboreiro

Alice Geraldes no seu estudo ao referir-se ao vestuário da mulher crasteja
salientou as alterações introduzidas em algumas das peças.
No caso das blusas, a mais antiga ( a ‘chambra’) era bastante simples e
utilizava como tecido o cotim e baeta e a castorina de cor azul, preta e
castanha75. Sucederam-se-lhe modelos com outros tecidos e cores, bordados
à mão e à maquina.
No Museu de Castro Laboreiro encontrámos algumas blusas que iremos passar
a descrever sucintamente.

António Bernardes – Ecos dos Montes Laboreiro, ed. do Autor, 2008, pp. 18.
Alice Geraldes - Castro Laboreiro e Soajo – Habitação, vestuário e trabalho da mulher, ed. Serviço
Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, Lisboa, pp. 32.
75
Alice Geraldes - Castro Laboreiro e Soajo – Habitação, vestuário e trabalho da mulher, ed. Serviço
Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, Lisboa, pp.32
73
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BLUSA

Descrição:

A ‘gola redonda’ rodeia o pescoço até ao limite da abertura da blusa; junto do
remate apresenta o único e simples bordado da blusa.
A frente divide-se em duas partes simétricas e aperta-se longitudinalmente no
centro com molas; não tem ‘casas’ para abotoar mas apresenta botões como
adorno.
As costuras (tipo ‘pinças’) que observámos no peito permitem cingir mais o
corpo na cintura dando folga na zona dos seios e da aba que vai cobrir a
anca.
As mangas são franzidas nas costuras que as ligam às ombreiras e aos punhos.
Estes são executados, com a técnica da costura, aplicando na manga (na
zona inferior) uma tira do mesmo tecido dobrada (cós) que aperta também
com uma mola para melhor cingir o pulso
Comparativamente a outras localidades, em Castro Laboreiro não verificámos
a preocupação destas peças de vestuário feminino apertarem à direita ou à
esquerda, isto é, como se usava tradicionalmente, a banda do lado direito
apertar sobre a do lado esquerdo.
Tratando-se de uma peça do trajo de trabalho em que muitas vezes surge a
necessidade de arregaçar as mangas cremos que por essa razão não
interessou alindar como a gola.

BLUSA

Descrição:

‘Gola de bicos’, rematada por ornamento tipo ‘fitilho’ e bordada à mão com
linha de seda em ‘ponto de galo’ e algumas lantejoulas, não cinge totalmente
o pescoço para dar espaço à tira de tecido verde de fantasia acetinado que
percorre o centro da frente até à cintura. De cada lado destacam-se pregas
que se tornam soltas na zona dos seios e na aba.
Junto da abertura da blusa aparecem bordado a lantejoulas e ‘ponto de galo’.
A manga liga-se à ombreira sem franzido e é rematada inferiormente por uma
bainha sobre a qual se destaca uma tira do mesmo tecido do adorno central.
Chamam-lhe ‘punho fechado’.
As costas muito folgadas ajustam-se com poucas pregas presas na cintura.

BLUSA

Descrição:

‘Gola redonda’ rodeia o pescoço até ao início da abertura da blusa; é
rematada por renda de cor azul e a realçá-la tem bordado a ‘ponto de galo’
(conhecido em zonas do Alto Minho por ponto ‘espinha’).
A frente dividida em duas partes simétricas mostra, pelo corte, a habilidade da
costureira na execução. O encaixe parte das ombreiras e prolonga-se até ao
remate da aba, todo bordado à mão com motivo floral; nas flores e folhas a
bordadeira aplicou o ponto ‘lançado’ e nas hastes o ponto ‘pé de flor’. Nele é
embutido o tecido que completa a frente exibindo ‘favos’ (‘favinhos’) na parte
superior; oferece esta técnica, além de beleza, o conforto com a folga
necessária na zona dos seios. Apresenta ainda três nervuras costuradas
longitudinalmente em cada uma das bandas.
A blusa aperta com molas e ainda é adornada com botões da cor do tecido.
O elástico, dentro de uma tira do mesmo tecido cosida pelo lado interior,
percorre a zona da cintura o que vai permitir cingi-la melhor quando apertada.
As mangas, franzidas junto das ombreiras e junto dos punhos, apertam com
uma mola.
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A blusa, de ‘gola quadrada’ (porque faz quatro pontas76), é debruada com
tecido preto e lantejoulas. Cinge-se ao pescoço não totalmente para dar
espaço à tira sobreposta na frente da blusa que se prolonga até a meio da
aba. Esta tira foi ornada com lantejoulas escondendo as molas que permitem
apertar a blusa. Em cada um dos lados quatro pregas partem do decote e
tornam-se soltas na zona dos seios e na aba permitindo desafogo ao corpo.
De ‘punho fechado’, as mangas compridas são rematadas com tecido negro
em tira sobreposta realçada com ’ponto de galo´ bordada à mão.
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Segundo depoimento de D. Palmira Fernandes

BLUSA

Descrição

Blusa bordada à máquina com grande perfeição. Os motivos florais são
emoldurados com fita de veludo azul escuro; aperta na frente com molas que
foram cosidas desde o decote até à zona da cintura. Os botões apenas têm a
função de adorno pois não foi aplicada a técnica de casear para abotoar.
Como algumas outras blusas, esta mostra também que em Castro Laboreiro é
indiferente apertar à direita ou à esquerda. Esta blusa aperta à esquerda
(sobrepondo a parte do lado esquerdo sobre o direito), o que não é habitual no
vestuário feminino de outras regiões.

