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NOTA
INTRODUTÓRIA
Falar do Madeiro é associar quase automaticamente
a Penamacor. Trata-se de um ritual, que apesar de se
encontrar disperso pela Península Ibérica, está intrínsecamente ligado à identidade deste território.
Todos os jovens penamacorenses, inclusive os não
residentes mas com origens familiares no território,
anseiam pela chegada dos seus vinte anos para cumprirem o seu “dever cívico” a fim de participar activamente no seu Madeiro.
Parte da génese identitária dos jovens de Penamacor encontra-se diretamente ligada à tradição do Madeiro pois marca um ponto de viragem na formação
pessoal de cada indivíduo mas também no crescimento da ligação e/ou desenvolvimento interpessoal, dos
laços dentro da comunidade.
Nesta tomada de consciência, da importância deste
ritual, surge a origem do trabalho de levantamento
patrimonial no concelho de Penamacor.
O trabalho de campo decorreu de Setembro a Dezembro de 2021 e dele resultou a exposição “Madeiro: Património e Identidade”, patente inicialmente no
Museu Municipal de Penamacor, de Dezembro de 2021
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a Fevereiro de 2022, para posteriormente ser exposta nas restantes localidades do território de estudo,
partindo de uma concepção de Museu de Território,
criando uma ligação de proximidade entre o Museu e
as Pessoas.
Na exposição podem encontrar-se opiniões, de pessoas entrevistadas no decorrer do trabalho de campo,
que caracterizam, em cada caso, o que é o Madeiro e a
sua consequente importância no seio das comunidades
locais. António José Robalo, um dos entrevistados, chega
a referir que o Madeiro é “mais que [um] molho de paus”
no adro da igreja, com a finalidade de aquecer as pessoas à saída da Missa do Galo, na noite de Natal.
Trata-se do início de um estudo que visa a salvaguarda e divulgação desta manifestação cultural através de
investigação, levantamento e inventariação por entrevistas e consequente desenho etnográfico, levando ao
princípio básico de salvaguarda pelo registo, que se
encontra na Lei Base de Defesa do Património Cultural.
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
EM FORMATO DE VÍDEO DISPONÍVEL
ONLINE EM bit.ly/registodememorias
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CARACTERIZAÇÃO
GEOGRÁFICA DO
CAMPO DE ESTUDO
[01] Ambos os concelhos integram
a Sub-região das Beiras e Serra
da Estrela, fazendo parte da actual
Comunidade Intermunicipal das
Beiras e Serra da Estrela.
[02] O concelho de Idanha-a-Nova
e Penamacor fazem parte da actual
Comunidade Intermunicipal da
Beira Baixa.
[03] A Reserva Natural da Serra da
Malcata foi criada em 16 de Outubro
de 1981, por Decreto-Lei nº 294/81, de
16 de Outubro, tendo sido reforçado
pelo Decreto-Regulamentar nº 28/99
de 30 de Novembro, com o principal
objectivo de protecção e salvaguarda, especialmente do afamado
lince ibérico (Linx Pardinus), mas
também de toda a fauna e flora da
Serra Malcata. http://www2.icnf.pt/
portal/ap/r-nat/rnsm/class-carac
[consultado a 01-05-2021]
[04] https://www.cm-penamacor.
pt/o-concelho/caraterizacao
[consultado a 01-05-2021]
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O campo de estudo apresentado caracteriza-se pelo
concelho de Penamacor sendo ladeado, a norte pelo concelho do Sabugal, a poente pelo concelho do Fundão01, a
sul pelo concelho de Idanha-a-Nova02 e a nascente faz
fronteira com a Província da Estremadura espanhola.
Um concelho caracterizado pelas suas paisagens
rurais, nas quais cerca de um terço de todo o território encontra-se inserido na área da Reserva Natural
da Serra da Malcata03. Tem localização na passagem
da Meseta Central Ibérica para a superfície de Castelo
Branco, numa das encostas da cordilheira montanhosa conhecida como cordilheira central ibérica. Este
antiquíssimo acidente geomorfológico, de orientação
nordeste-sudoeste, estende-se ao longo da Península
Ibérica e rasga o território desde os picos de Guadarrama, passando pelas serras de Gredos e da Gata, em
território castelhano, e continuando pela Malcata, pela
Gardunha, até à Serra da Estrela, em território nacional,
assumindo uma posição central na raia portuguesa.
As paisagens deste território caracterizam-se a
norte por um panorama de carácter montanhoso,
opondo-se ao Sul mais plano, a abrir para as campinas
das Idanhas04, tendo como centralidade o afloramento
granítico cujo ponto mais elevado regista cerca de 600
metros acima do nível do mar, onde nasceu a Vila sede
de concelho conhecida como Penamacor.

Um dos eixos preponderantes para a definição das
estruturas de povoamento deste território encontra-se
na extensa rede hidrográfica que possui. Com ribeiras
e riachos de pequeno caudal a confluir para rios de
maior envergadura, como o Erges (ou Río Eljas) e o
Ponsul. Esta rede é composta pelo Rio Torto, que delimita a actual fronteira, entre o concelho de Penamacor e Espanha, que se encontra com o Rio Bazágueda,
onde, por sua vez, alimenta o Erges. A ribeira da Meimoa que se estende até às imediações do Fundão e se
une com o Zêzere, ou a ribeira das Taliscas, nascendo a
sul de Penamacor vai desaguar ao rio Ponsul na barragem Marechal Carmona, já em território do concelho
de Idanha-a-Nova. Entre estes, pode ainda contar-se
com a Ribeira da Ceife, a Ribeira de Valdedra ou a
Ribeira da Senhora da Póvoa.
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METODOLOGIA
DE TRABALHO

[01] Jaime Lopes Dias, (1967),
Etnografia da Beira Vol. VI, Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, pp
115 a 133.
[02] Manuel Lopes Marcelo, (coord.),
(1986), Aranhas, ontem e hoje, Liga
dos Amigos de Aranhas, pp. 73 a 76.
[03] Adelino Cordeiro, (1936),
Etnografia da Beira, Costumes de
Penamacor, Tip. Com. “A Aurora do
Lima”, Viana, pp. 5 a 17.
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Todo o trabalho que aqui se materializa foi conseguido através de um desenho metodológico simples.
Consistindo inicialmente num levantamento bibliográfico de autores que durante sensivelmente todo
o século XX até à actualidade escreveram sobre a temática em questão, sendo que esta listagem apresenta-se no seguimento deste texto. Deste levantamento
conseguiu-se identificar cerca de dezoito entradas de
diversas tipologias em torno da tradição do Madeiro no
concelho de Penamacor, sendo que grande parte delas
são de autores do território e fazem parte de monografias editadas sobre as diversas freguesias. Deste facto
pode concluir-se que a temática do Madeiro, incluído,
de uma forma geral, dentro das tradições do Ciclo Natalício, teve desde cedo um papel considerável no seio
das definições identitárias dos autores deste concelho.
Nesta listagem encontram-se importantes registos
etnográficos desta actividade desde o primeiro momento onde se procura juntar os mancebos que irão
encetar a tarefa pretendida até ao dia de Reis, quando
termina este exercício, de figuras que desempenharam, a seu tempo um importante papel na defesa e

salvaguarda do património imaterial, no qual se insere este item de cultura popular portuguesa, nomes
como Jaime Lopes Dias01, Manuel Lopes Marcelo02 ou
Adelino Cordeiro03, encontram-se presentes nesta
listagem.
CABANAS, António, (2007), Meimoa de ontem e de hoje,
Artemágica, Penamacor, pp. 41 a 44;
CABANAS, António, (2008), EH! Madeiro! Símbolos e Tradições de Natal, Artemágica. Penamacor, pp. 159;
CALAMOTE; Albertino, (2009), Salvador barquinha d’oiro,
O tempo dos nossos avós, Edições Colibri, pp. 99 a 101;
CARVALHO, Álvaro, (2020), Da Raia Seca ao Pinhal,
Âncora Editora, Lisboa, pp 79 a 82;
CORDEIRO, Adelino, (1936), Etnografia da Beira, Costumes de Penamacor, Tip. Com. “A Aurora do Lima”, Viana, pp.
5 a 17;
CORREIA, Ana Maria, (2004), A aldeia da Bemposta,
Câmara Municipal de Penamacor, Penamacor, pp. 55;
DIAS, Jaime Lopes, (2003), Tradições e Costumes da
Beira, recolhas de Jaime Lopes Dias, Alma Azul, Castelo-Branco, pp. 115 a 118;
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DIAS, Jaime Lopes, (1967), Etnografia da Beira Vol. VI,
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, pp 115 a 133;
DOMINGUES, Zé, (1992), Aranhas e o Zé Domingues –
Folclores e Tradições, Gráfica União da Beira, LDA., Fundão, pp 69;
ELVAS, Fernando Manteigas Robalo, (2008), Benquerença, Monografia, Ciência Gráfica, Bobadela, pp. 51 a 53;
HENRIQUES, Hélder Manuel Guerra, (2008), Pedrogão
de S. Pedro, História, Tradição e Arte, Edições Colibri, pp. 120
e 121;
MARCELO, M. Lopes, (2018), À Lareira da Memória,

Numa segunda fase, definiu-se todo o trabalho
de campo, numa abordagem através de entrevistas
semi-estruturadas e semi-abertas, tendo sido previamente selecionada a área geográfica de estudo, prepararam-se os guiões de entrevista partindo-se para o
campo com o intuito de recolher alguma informação
que permite-se o desenho de uma etnografia que represente de forma geral o que é a tradição do Madeiro do concelho de Penamacor. Selecionando-se vinte
e quatro indivíduos que se encontram presentes no
decorrer deste trabalho.

ETNOGRAFIA
DE UM MADEIRO

ADRACES, Penamacor, pp 62 e 63;
MARCELO, M. Lopes (coord.), (1986), Aranhas, ontem e
hoje, Liga dos Amigos de Aranhas, pp. 73 a 76;
NUNES, José Lopes, (2019), As estranhas e fantásticas
histórias de Jolon Vol. II, A.23 Edições, pp. 156 e 157;
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, (1984), Festividades Cíclicas em Portugal, Publicações Dom Quixote, Lisboa, pp. 207
a 210;
OLIVEIRINHA, André; SALVADO, Pedro (coord.) (2020),
Madeiro – fólios de poesia I, vários autores, Câmara Municipal de Penamacor, Penamacor;
REALINHO, António (dirc.), (2006), Cozinhados Lembrados – Tradições Gastronómicas da Beira Baixa, Penamacor,
ADRACES;
TOMÁS, Joaquim A., (2001), Meimão, do passado aos
nossos dias, Câmara Municipal de Penamacor, Penamacor,
pp. 47 e 48.
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[01] Um caso peculiar que
acontece nas diversas freguesias
do concelho de Penamacor e que
não se conseguiu dar resposta
a este facto comportando uma
das incógnitas que se pretende
responder nos futuros trabalhos
de campo a realizar, prende-se
com a idade a que se «ia ao
Madeiro», é certo que seriam os
rapazes que iam «às sortes»,
no entanto varia muito nas
diversas aldeias do concelho de
Penamacor
[02] Ou outra qualquer que seja
combinada entre o grupo.

Quando se aborda a temática do Madeiro não se
deve separá-lo daquilo que se designa como ciclo natalício e que de uma perspectiva dinâmica e aglomeradora se comporta com uma dimensão superior aos rituais
em torno do “molho de paus” no adro da igreja, o qual
é incendiado no dia 24 de Dezembro, à excepção de Penamacor, com o intuito de “aquecer o Menino Jesus no
dia do seu Nascimento”.
Certo é que tudo começa uns meses antes do dito ciclo, quando o grupo de mancebos de 18, 19 e em alguns
casos de 20 anos01, que de livre vontade pretendem
mostrar a sua valentia perante a população, se reúne
para definir uma série de assuntos directamente ligados com o preparar do Madeiro, como onde recolher as
árvores, que irão servir de combustível à fogueira, ou
quem serão os homens que ajudarão na árdua tarefa
de arranque, corte e transporte das árvores, ou ainda
de que forma é que se organizarão para esse fim.
Nesta instância identifica-se o primeiro momento
onde se assiste a existência de transmissão intergeracional. Todos os processos que devem ser realizados
são passados pelas gerações de homens mais velhos.
Em Penamacor, por volta 7 horas da manhã02 do dia
7 de Dezembro reúnem-se os rapazes do ano junto com
os homens que irão auxiliar nos trabalhos, tratoristas e
demais pessoas, afim de se deslocarem para o campo.

Durante todo o dia a fio trabalham juntos cortando,
arrancando e carregando toda madeira que vai alimentar a fogueira.
Os homens, actualmente, munidos de motosseras e
as máquinas fazem grande alarido no campo, apenas
parando para fazer as refeições do dia, bem como para
beber qualquer coisa. Importante registar que como
em diversos outros rituais sociais, a bebida tem neste
um papel preponderante.
Já no final do dia quando todos os reboques se encontram carregados, deslocam-se para o recinto da
Nossa Senhora do Incenso onde se inicia o convívio
que dura a noite toda. Esta reunião acontece neste recinto com o intuito de proteger, em termos de segurança, todos os envolvidos nas actividades. Desse convívio
salienta-se a presença de acordeonistas, de grupos
de pessoas que cantam e dançam ao som de alguns
instrumentos tradicionais.
No dia 8 de Dezembro tudo começa por volta das 13
horas, quando uma multidão de gente aguarda a chegada dos diversos tratores caregados com a madeira
recolhida. No momento em que se começa a ouvir o
búzio tocar avistam-se os primeiros tratores a chegar
ao Jardim Municipal. Observam-se os ramos de laranjeira no cimo de alguns tratores. Estes ramos de laranjeira carregados com laranjas, sendo fruta de época
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servem para enfeitar os carros de bois, no entanto talvez no passado tivesse tido um sentido simbólico que
não o simples acto de engalanar os tratores.
Além disso observa-se também a presença do “tocador”, acordeonista de tenra idade que do alto do trator
vai tocando modinhas para alegrar os transeuntes.
Durante a fase de entrevistas percebeu-se que a única
música que ainda é comum cantar-se ao longo do cortejo é o “Menino Jesus”, no entanto por questões ligadas
com a memória colectiva já não há quem cante as antigas quadras entoadas em tempos ao som do acordeão.
Ao chegar ao adro da igreja inicia-se o descarregar
das diversas peças de lenha, trabalho que dura a tarde
toda. Observa-se a presença de muita gente que acode
ao som das concertinas e dos acordeãos com a finalidade
de poder observar de perto o descarregar da lenha. O
processo de montagem do enorme monte que ali fica
até ao dia 23 de Dezembro é tarefa árdua e realizada
por experientes manobradores de máquinas.
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Nas restantes freguesias do concelho de Penamacor,
o acto que a seguir se pretende documentar apenas
ocorre no dia 24 de Dezembro, no entanto em Penamacor as pessoas reúnem-se à meia noite da noite de 23
para 24 de Dezembro com a finalidade de deitar o fogo
aquele que é neste momento o maior Madeiro de Portugal. Esta tarefa é levada a cabo pela “malta do ano”,
que assim termina um ciclo completo com o acender
do Madeiro.

Costume

Orgulho
Tradição

Obrigação

11

Mais
que tudo

Dever cívico
Coisa
importante

12

Convívio social
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MEMÓRIAS DO
TERRITÓRIO

No dia de Natal
estávamos
à espera da
moedinha
pequena
que éramos
obrigados a dar
na missa
do dia.

Nós é ramos
chamados de Vergas
e o pagamento era
um garrafão de
vinho.

NOME

João Ramos Borrego

NOME

José Afonso

IDADE

92 anos

IDADE

43 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Aranhas

LOCAL DE ENTREVISTA

Meimoa

Sou tractorista desde 1991.
É das poucas tradições que
Penamacor tem e não se
pode deixar acabar.

Antes de 1981,
ano em que foi
o primeiro, só
espreitava.

Gostava que o
nosso fosse maior,
ainda maior que o
de Penamacor.

(...) é das poucas tradições que
Penamacor tem e não se pode deixar
acabar.
NOME

Honorato Neves
IDADE

NOME

77 anos

Vitor Manuel Pinheiro (tractorista)

LOCAL DE ENTREVISTA

IDADE

Meimoa

Penamacor

Era costume haver
um garrafão de
cinco litros e ao
entrar na aldeia
davam os Vivas
para agradecer às
pessoas.
NOME

José Joaquim Costa Ribeiro
IDADE

80 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Aldeia de João Pires

NOMES

53 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

NOME

Luís Vaz
IDADE

59 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Aranhas
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Viva quem ofereceu o vinho
Viva tudo em geral
Viva quem ofereceu o cabrito
E Viva Portugal.

Flávio Miguel Morais Simão
Manuel Morais da Costa
IDADES

18 anos
96 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Salvador
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A tradição
não vai acabar,
nunca!!!
Todos os anos os
músicos da banda
filarmónica
correm as ruas
da aldeia na noite
de Natal a cantar
as Janeiras.

A tradição não
vai acabar,
nunca!!!
NOME

Paulo Tomé
IDADE

53 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Benquerença

Na noite de Natal
junto ao Madeiro
comia-se o novo
fumeiro da casa
das famílias.

(...) junto ao Madeiro
comia-se o novo
fumeiro da casa das
famílias.
NOME

Manuel Lopes
IDADE

61 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Aldeia de João Pires

NOME

Álvaro Leitão
IDADE

46 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Benquerença

18

19

Na noite de
consoada o cheiro
característico
da nossa aldeia
era a azeite
queimado, devido
às filhoses.

Gritavam-se os
Vivas em jeito
de agradecimento
ao proprietário
que ofereceu
o Madeiro.
NOME

Carlos Antunes
IDADE

72 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Bemposta

Pancada no
Madeiro que
ainda está
inteiro.

Gritavam-se os Vivas em jeito
de agradecimento ao proprietário
que ofereceu o Madeiro.

NOME

Luís Tomé
IDADE

58 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Bemposta

NOME

Luís Leitão Pinheiro
IDADE

86 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Benquerença

20

21

Os rapazes
que foram ao
Madeiro comigo
são como
família.
NOME

António Padez
IDADE

40 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Vale da Senhora da Póvoa

Após a missa
tocaram-se
os sinos a
rebate.
Henrique Matos
IDADE

22 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Pedrógão de S. Pedro

Antigamente
os madeiros
eram
roubados.
NOME

António Bogas
IDADE

71 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Vale da Senhora da Póvoa
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Os rapazes
que foram
ao Madeiro
comigo
são como
família.
NOME

23

Os
madeiros
eram
roubados.
Ó meu menino Jesus
Ó meu menino tão belo
Logo vieste nascer
Na noite do caramelo.
NOME

Albertina Gonçalves (†)
LOCAL DE ENTREVISTA

Os madeiros
eram
roubados.
NOMES

Cesár Pereira Vila Boa
Domingos Mendes Vaz (Pesetas)

Nunca
participei,
apenas assistia,
é uma coisa
importante.

Penamacor

IDADES

91 anos
100 anos (7 dez)

NOME

LOCAL DE ENTREVISTA

IDADE

Meimão

Ana Filipa Passarinha Fernandes
18 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Meimão

24

25

(...) há união
da comunidade
na freguesia.
O Madeiro é
muito mais que
um molho de
paus.

Achei bonito, o
senhor a tocar
em cima do
tractor, e decidi
experimentar.

Antes não
era assim,
só aparecia
no dia 24 de
Dezembro.

NOME

António José Marques Robalo
IDADE

29 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Aldeia do Bispo
NOME

Diogo José Costa Colela (tocador)
IDADE

20 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Penamacor

Nas Águas não
vai acabar,
há união da
comunidade na
freguesia.

Achei bonito, o
senhor a tocar em
cima do tractor (...)
NOME

João Pedro Marques Mendonça
IDADE

20 anos

LOCAL DE ENTREVISTA

Boas noites, boas noites
Boas noites d’alegria
Nos manda o Rei da Glória
Filho da Virgem Maria!
NOME

Alice Centúria Abreu (†)
LOCAL DE ENTREVISTA

Penamacor

NOME

Símbolo,
Bandeira,
União.

Joaquim Manuel Ventura Lourenço
IDADE

77 anos
LOCAL DE ENTREVISTA

Águas

Abra a porta Senhor António
Abra a porta com jeitinho
Venha-nos dar as Janeiras
Ou morcela ou toucinho!

NOME

Tiago Silva Lúcio
IDADE

NOME

20 anos

Bárbara Centúrio (†)

LOCAL DE ENTREVISTA

LOCAL DE ENTREVISTA

Aldeia do Bispo

Penamacor

Águas

26
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SABORES
DE NATAL
NA MEMÓRIA COLECTIVA

FATIAS
DOURADAS

FILHÓS

ARANHAS E SALVADOR

INGREDIENTES

ARANHAS
Água / Canela em pau / Sumo de 3 laranjas / 18 ovos / ½ quartilho de azeite / 100 g de fermento inglês / Farinha (a necessária) / Sal / Vinho do
Porto / Azeite para a fritura (grande quantidade)

INGREDIENTES
Fatias de pão caseiro rijas / Ovos / Leite / Azeite / Açúcar

MODO DE PREPARAÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO
“Coloca-se numa tigela o leite e numa outra, à parte, colocam-se
os ovos inteiros batidos. Molham-se as fatias do pão no leite e
passam-se de seguida pelos ovos. Coloca-se uma frigideira ao
lume com azeite a aquecer e fritam-se as fatias embebidas no
leite e no ovo. Voltam-se as fatias, para ficarem loirinhas dos
dois lados e colocam-se num prato. No final, polvilham-se com
açúcar.”

ARGOLAS

“Disponha, por exemplo, de 10 kgs de farinha triga. Arranje a seguir,
um pouco de fermento, proporcional em cerca de 1% à quantidade
de farinha, ou compre na loja o chamado fermento inglês (cerca de
100 gramas). A seguir faz-se uma “crescentada”, juntado um quilo de
farinha com o fermento e água quente, misturando-os bem. Deixa-se
a “fintar” durante cerca de três horas (algumas vezes perto do lume o
que apressa o crescer da massa). Depois de a massa estar bem finta,
junta-se a restante farinha, com água quente e amassa-se. Enquanto
se amassa, mistura-se dúzia e meia de ovos batidos e que se amor-

necem, deita-se um pouco de sal e a água onde se cozeu um pau de
canela. Junta-se, ainda, um copinho de vinho do Porto e o sumo de três
tangerinas bem doces. Na parte final do amassar, mistura-se na massa
meio quartilho de azeite morno, sendo a massa apunhada e trabalhada
até que fique enxuta e sem se pegar às mãos. Depois fazem-se os pães
que se colocam no tabuleiro, envolvendo-os com um panal para que a
massa se não pegue e, por cima, coloca-se um cobertor, esperando-se
cerca de meia hora até começar a deitar as filhós no azeite do caldeiro
(que já antes tenha servido) e que se coloca ao lume, que deve ser forte
mas sempre certinha para as filhós não ficarem queimadas.”

ALDEIA DE JOÃO PIRES
INGREDIENTES
Massa de filhós (ver receita das filhós) / Ovos / 1 casca de laranja
raspada / Sumo de 2 ou 3 laranjas / Farinha (pouca) / Azeite /
Açúcar / Canela em pó

MODO DE PREPARAÇÃO
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“Aproveita-se alguma massa que possa ter eventualmente sobrado aquando da feitura das filhós, normalmente na época de
Natal. Utilizando a massa já finta, volta-se a amassar bem com
os punhos. Coloca-se num alguidar, adicionam-se primeiramente as gemas dos ovos batidas, a casca de laranja raspada e o
sumo das laranjas. Amassa-se tudo muito bem e adicionam-se
as claras dos ovos batidas em castelo. Volta-se a amassar e por
fim, acrescenta-se a farinha que achar necessário. Deve-se ter
o cuidado de ir amassando continuamente a massa enquanto
se adicionam os diferentes ingredientes. Após a massa estar
pronta tiram-se pequenas porções de massa, enrolam-se com
as mãos em pequenas tirinhas cilíndricas, fazem-se argolas e
fritam-se numa sertã em azeite bem quente. Depois de fritas,
retiram-se do lume, colocam-se num prato e polvilham-se com
açúcar e canela em pó.”
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ARROZ-DOCE

FILHÓS DE FORMA

BORRACHÕES

BEMPOSTA

PENAMACOR

SALVADOR

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Água / Sal / Arroz / Casca de laranja ou limão / Leite de cabra
/ Açúcar / Canela em pó

250 g de farinha / ½ quartilho de leite / 4 ovos / 1 colher de
fermento / Açúcar / Canela em pó / Azeite

1 medida de azeite / 1 medida de aguardente / Açúcar / Farinha (necessária) / Bicarbonato / 1 ovo para pincelar / Canela
em pó

MODO DE PREPARAÇÃO
“Previamente, lava-se muito bem o arroz. Coloca-se a cozer em
água temperada com sal. Quando estiver quase cozido, adiciona-se o leite aos poucos e mexe-se continuamente, para que
fique bem cremoso e não queime. Deixa-se apurar o arroz e
deita-se o açúcar. Mexe-se e deixa-se ferver mais um pouco.
Retira-se do lume, deita-se para taças e deixa-se arrefecer. No
final, enfeita-se com canela em pó.”

MODO DE PREPARAÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO

“Misturam-se os ingredientes e batem-se bem, até se formar
uma polme. Usa-se uma forma com formato de “floreta” (mais
usual), que deve molhar-se primeiramente no azeite bem
quente e posteriormente na polme preparada. Volta-se a colocar a forma molhada na polme no azeite bem quente, a massa
solta-se e frita, permanecendo com o formato de “floreta” (da
forma). Volta-se a filhó para que frite de igual modo dos dois
lados. Repete-se esta operação as vezes que forem necessárias
até se acabar a polme e se obterem as filhós de forma finais em
número suficiente. Depois de fritas, retiram-se do azeite e polvilham-se com açúcar e canela.”

“Misturam-se o azeite, a aguardente, o bicarbonato e o açúcar.
Depois de bem batidos, junta-se a farinha aos poucos e bate-se
muito bem. Estende-se a massa e corta-se em pequenas porções com um “carrinho”. Colocam-se numa forma untada com
azeite, pincelam-se com ovo e polvilham-se com açúcar misturado com um pouco de canela em pó. Leva-se a forma ao forno
e deixam-se cozer.”

BACALHAU
COM BATATAS
E COUVES
Coze-se as couves e as batatas. Coze-se o bacalhau. No
dia seguinte, partem-se as couves, as batatas e o bacalhau em pequenos pedaços, acrescentamos ovo cozido e
mistura-se tudo – roupa velha.
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ARROZ DE
BACALHAU COM
REPOLHO
BEMPOSTA
INGREDIENTES
Água / Arroz / Bacalhau / Cebola / Alho / Azeite / Repolho
/ Sal

MODO DE PREPARAÇÃO
“Pica-se a cebola e o alho e faz-se um refogado com o azeite. Deixa-se alourar um pouco e acrescenta-se o repolho migado e o
bacalhau previamente demolhado e desfeito às lascas. Deixa-se guisar o repolho com o bacalhau e, se necessário, acrescenta-se um pouco de água. Depois de estar bem apurado, junta-se
mais água para a cozedura do arroz. Quando estiver a ferver,
junta-se o arroz e termina de cozer.”

PUDIM SIMPLES
ALDEIA DO BISPO
INGREDIENTES
3 ovos / Canela em pó / Meia casca de limão ralada / 1 chávena
de leite / Açúcar (a gosto) / Manteiga (para untar)

MODO DE PREPARAÇÃO
“Misturam-se todos os ingredientes e batem-se muito bem.
Leva-se a mistura a cozer no forno numa forma untada com
manteiga.”
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ARROZ-DOCE
COM OVOS

BOLO DE ARROZ

FARÓFIAS

ALDEIA DE JOÃO PIRES

PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de farinha / 1 kg de açúcar / 12 ovos / 1 kg de arroz (medido às
colheres de sopa depois de cozido) / Leite / Água / Sal / Fermento

Ovos / Leite / Açúcar / Canela em pó

1 kg de arroz / 1 kg de açúcar / Leite / 1 casca de limão ou laranja
/ 2 ou 3 ovos (só gemas) / Sal

MODO DE PREPARAÇÃO

“Separam-se as gemas e as claras dos ovos. Batem-se as claras
em castelo e batem-se as gemas. Coloca-se o leite a aquecer,
com um pouco de açúcar. Neste mesmo leite, cozem-se as claras em castelo às porções e colocam-se numa terrina. No final,
pouco a pouco e com muito cuidado, adicionam-se as gemas
ao leite e mexe-se lentamente, até se obter um creme. Deita-se
este creme em cima das claras cozidas e polvilha-se com a canela em pó.”

MEIMOA

MODO DE PREPARAÇÃO
“Coloca-se o arroz a cozer em água temperada com sal e com a
casca do limão. Quando o arroz estiver meio cozido (“a abrir”)
acrescenta-se o leite pouco a pouco até o arroz ficar bem cozido e cremoso. No final, adiciona-se o açúcar, mexe-se, retira-se
do lume e acrescentam-se as gemas dos ovos bem batidas, com
muito cuidado.”

MODO DE PREPARAÇÃO

“Coze-se o arroz em água e sal e escorre-se. Numa bacia à parte,
batem-se os ovos inteiros com o açúcar e a farinha. Adiciona-se
o leite e o arroz previamente cozido. Batem-se bem todos os ingredientes, adiciona-se o fermento e amassa-se novamente. A
massa pode colocar-se a cozer no seu todo numa única forma ou
pode dividir-se em pequenas porções. Optando pela segunda hipótese, as pequenas porções de massa devem ser colocadas em
formas pequenas, com forma cilíndrica, que darão o formato
aos bolos. Pincelam-se com ovo batido, polvilha-se com açúcar
e levam-se ao forno para cozerem.”

CABRITO
INGREDIENTES
1 cabrito / Colorau / Azeite / Vinho branco ou tinto / Folha de
louro / Alho / Sal

MODO DE PREPARAÇÃO
Temperar o cabrito no dia anterior com o azeite, alho, vinho,
colorau, folha de louro e sal. Depois levar ao forno.
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POESIA
POPULAR DO
CICLO DE
NATAL

AS JANEIRAS
AS
JANEIRAS
INFORMANTES
Bárbara Centúrio, “Ti’Bárbara Espanhola” (N. em 1913 - F. em 1989), e Alice
Centúria Abreu, (N. a 12/12/1938 - F.
a 19/6/1994), ambas naturais e residentes em Penamacor e de 69 anos
e 44 anos de idade, respetivamente,
aquando da recolha – 1982

ABREU, Francisco (2021); Poesia
Popular na Raia Beirã, RVJ Editores,
Castelo Branco, pp 79 a 83.
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Levante-se lá senhora
Desse banco de cortiça
Venha-nos dar as Janeiras
Ou morcela ou chouriça!

Venha-nos dar as Janeiras
Se as tem para nos dar
Somos daqui muito longe
Temos muito que andar!

A silva prendeu ao chão
Desde o chão à cantareira
A família desta casa
É uma linda roseira!

Levante-se lá senhora
Desse seu rico banquinho
Venha-nos dar as Janeiras
C’as badalhocas no cú!

‘Inda agora aqui cheguei
Logo pus o pé na escada
Logo meu coração disse
Aqui mora gente honrada!

A silva que nasce à porta
Vai beber à cantareira
Levante-se lá Senhora
Venha-nos dar a Janeira!

De quem é aquele chapéu
Qu’ali ‘stá dependurado
É do patrão desta casa
Que Deus o faça honrado!

Levante-se lá senhora
Desse banquinho de prata
Venha-nos dar as Janeiras
Qu’stá um frio que mata!

Deus lhes dê boas noites
À gente que ‘stá ao lar
Acompanhada dos anjos
Já qu’eu lá não posso ‘star!

De quem é aquele livro
Que ali ‘stá no corredor
É do senhor xxxxx
Que Deus o faça um doutor!

Levante-se lá senhora
Da sua banquinha torta
Venha-nos dar as Janeiras
Senão cagamos-lhe à porta!

As almas do Purgatório
Essas não podem cá vir
Temos nós a obrigação
De por elas vir pedir!

De quem é aquela saia
Que se ‘stá a engomar
É da senhora Maria
Que Deus lha deixe gozar!

Levante-se lá senhora
Desse seu rico banquinho
Venha-nos dar as Janeiras
Em louvor do Deus Menino!

As Janeiras não se cantam
Nem ao rei nem coroados
Mas nós vimo-las cantar
Por cem anos melhorados!

Já o sacrário ‘stá aberto
Já o Senhor ‘stá lá dentro
Quem devemos adorar?
O Divino Sacramento!

Levante-se lá senhora
Desse seu belo banquinho
Venha-nos dar as Janeiras
Ou morcela ou toucinho!

O toucinho é bem alto
A faca não quer cortar
Estes barbas de farelo
Não têm nada que nos dar!

‘Inda agora aqui cheguei
Já m’encostei ao batente
Logo o meu coração disse
Aqui mora boa gente!

Boas noites, boas noites
Boas noites d’alegria
Nos manda o Rei da Glória
Filho da Virgem Maria!

O Divino Sacramento
Companheiro e Senhor
Qu’acompanhe a nossa alma
Quando deste mundo se for!

Inda agora aqui cheguei
Logo pus o pé na escada
Logo meu coração disse
Aqui mora gente honrada!

Quando deste mundo for
Sabe Deus p’ra onde iremos
P’ró Céu ou Purgatório
Ou p’r´ó inferno ardente!

‘Inda agora aqui cheguei
Cheguei ‘inda mesmo agora
Venho dar as boas novas
Já nasceu o Rei da Glória!

S. Miguel pediu por nós
A Jesus nos altos céus
Dê esmolas p’las almas
Seja p’lo amor de Deus!

Este dia de Janeiro
É de grande merecimento
Por ser o primeiro dia
Qu’o Senhor passou tremendo!

De quem é aquele colete
Qu’ali ‘stá dependurado
É do senhor José
Qu’ele é um lindo cravo!

Acordai se ‘stais dormindo
Nesse santo auditório
À porta vos ‘stão pedindo
P’las almas do Purgatório!

‘Inda agora aqui cheguei
Logo pus o pé na escada
Logo meu coração disse
Aqui mora gente honrada!
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Menina que ‘stá
ao lume
Sentada no
preguiceiro
Corte lá uma
chouriça
À vara do seu
fumeiro!
S’o presunto ‘stá teso
E a faca não quer cortar
Faça-lhe ferrum, fum, fum
Nos beiços do alguidar!

Boas festas, boas festas
Boas festas vimos dar
P’r’ó dono da casa
E a todos neste lar!

A sua adega tem vinho
De beber nos pode dar
Tem porco na salgadeira
Já não falta que trincar!

Obrigado, obrigado
Obrigado meus senhores
Os senhores desta casa
São um canteiro de flores!

Senhora que ‘sta ao lume
A comer o pão caseiro
Corte lá uma chouriça
Da vara do seu fumeiro!

Menina que ‘stá ao lume
Sentada no preguiceiro
Corte lá uma chouriça
À vara do seu fumeiro!

A malta não é ‘squisita
Podem dar-nos pouc’chinho
Temos a garganta seca
Venha o garrafão do vinho!

Ano Novo, Ano Novo
Ano Novo, melhor ano
Vimos cantar as Janeiras
Com’é de lei cada ano!

De quem é aquele vestido
Qu’ali ’sta dependurado
É da patroa da casa
Que o tem muito estimado!

Ó minha rica senhora
Cumpr’a sua obrigação
Met’à mão à salgadeira
Puxe de lá um salpicão!

Venha cá senhora Maria
Desça abaixo devagarinho
Venha-nos dar as Janeiras
Em louvor do Deus Menino!

Ó que estrela tão brilhante
Vem dos lados do Fundão
Venha nos dar as Janeiras
Quer você queira, quer não!

Abra a porta Senhor António
Abra a porta com jeitinho
Venha-nos dar as Janeiras
Ou morcela ou toucinho!
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QUADRAS
DE NATAL
QUADRAS
DE NATAL
INFORMANTE
Albertina Gonçalves, nascida a 25 de
Abril de 1913 e registada a 25
de Janeiro de 1914 e de 73 anos de
idade aquando da recolha – 1985/86.
Aranhas e o Zé Domingues – Folclores
e Tradições, Zé Domingues

ABREU, Francisco (2021); Poesia
Popular na Raia Beirã, RVJ Editores,
Castelo Branco, pp. 137 e 138.

S. João é carpinteiro
Da nova carpintaria
Fez um berço ao Menino
Qu’na igreja sozinho se mexia!

Alegre-se o céu e a terra
Cantemos com alegria
Qu’já nasceu o Deus Menino
Filho da Virgem Maria!

Duas noites há no ano
Que me dão toda a paixão
É a noite de Natal
E a noite de S. João!

Entrai pastores, entrai
Por esse portal sagrado
Vinde a’dorar o Menino
Numas palhinhas deitado!

D’quem é a camisinha branca
Que ‘stá na relva a corar?
É do meu Menino Jesus
P’r’á noite de Natal!

Entrai pastores, entrai
Por esse portal adentro
Vinde a’dorar o Menino
No seu santo nascimento!

Ó meu Menino Jesus
Convosco é qu’eu ‘stou bem
Nada no mundo mais quero
Nada mais me parece bem

Da vara nasceu a vara
Da vara nasceu a flor
Da flor nasceu Maria
De Maria o Redentor!

Ó meu Menino Jesus
Vinde ao meio da igreja
Que Vos quero dar um beijo
Onde toda a gente veja

Não há festas mais alegres
Do que são as do Natal
Cantam anjos e arcanjos
Cantam todos em geral!

Levante-se lá S. José
A’cender o fogareiro
Qu’stá a Virgem de parto
Quer nascer o Deus verdadeiro.

É a festa do Natal
Não há outra como ela
Vamos beijar o Menino
Qu’stá à nossa espera!

S. José mai’a Virgem
Já lá vão p’ra Belém
Levam Jesus nos braços
Levam tod’o nosso bem!
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Ó meu
Menino Jesus
Amar-Vos é
um regalo
Nascestes
Vós à meia
noite
Ao primeiro
cantar do
galo!
QUADRAS
A UM
MENINO
CHAMADO
JESUS
INFORMANTE
Albertina Gonçalves, natural
e residente em Penamacor,
nascida a 25 de Abril de 1913 e
registada a 25 de Janeiro de 1914,
e de 73 anos de idade aquando
da recolha – 1985/86

ABREU, Francisco (2021); Poesia
Popular na Raia Beirã, RVJ Editores, Castelo Branco, 139.

Ó meu Menino Jesus
Boquinha de requeijão
Dai-me da Vossa merenda
Qu’a m’nha mãe não tem pão!
Eu hei-de dar ao Menino
O que outros lhe não dão
Uma espada e um cavalo
Um boné e um cinturão!
Ó meu Menino Jesus
Ó meu baguinho de passa
O que vem da vossa mão
Tudo vem cheio de graça!
Um pastor vindo de longe
À nossa porta bateu
Trouxe recado que diz
“O Deus Menino nasceu!”
Ó meu Menino Jesus
Amar-Vos é um regalo
Nascestes Vós à meia noite
Ao primeiro cantar do galo!
Ó meu Menino Jesus
Quem Vos pudera valer
Com sopinhas na panela
Sem Vossa Mãe saber!
Ai que formoso Menino
Ai que tanta graça tem
Ai que tanto se parece
Com sua Senhora Mãe!
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QUADRA
DE
NATAL

QUADRA DE
NATAL

Natal, Natal.
Natal, Natal,
Filhós com vinho
Não fazem mal.
Não fazem mal
Não fazem não
Filhós na caldeira
Vinho no garrafão.
Natal, Natal.
Natal alegre
Filhós com vinho
Arroz com lebre.
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CANÇÃO
DE
NATAL

CANÇÃO
DE NATAL
MARCELO, M. Lopes
(2018), À Lareira da
Memória, ADRACES,
Penamacor, pp. 62 e 63.

Em Belém à Meia-noite
É a Noite de Natal
Nasceu Jesus num Presépio
Maravilha sem igual
REFRÃO
Cantam, cantam, os anjos
A Deus um Hino
Cantem, cantem os homens
Ao Deus menino
Cantem, cantem todos
Ao Rei Divino.
Em Belém à Meia-noite
Noite de paz e alegria
Nasceu Jesus num Presépio
Filho de Virgem Maria
Refrão

ÚLTIMO
POEMA
ÚLTIMO
POEMA
CABANAS, António,
EH! Madeiro! Símbolos
e Tradições de Natal,
artemágica. Penamacor,
pp. 159.

É Natal, nunca estive tão só.
Nem sequer neva como nos versos
do Pessoa ou nos bosques
da Nova Inglaterra.
Deixo os olhos correr
entre o fulgor dos cravos
e os dióspiros ardendo na sombra.
Quem assim tem o verão
dentro de casa
não devia queixar-se de estar só,
não devia.
(Eugénio de Andrade, Rente ao Dizer)
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