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TEXTOS/ EPISÓDIOS

CANTOS DE TRABALHO
[Data de transmissão: 1972. Janeiro. 24; 1974. Abril. 25]
Coimbra. Figueira da Foz, TAVAREDE
Coimbra. Pampilhosa da Serra, DORNELAS
CANTOS DE TRABALHO
[Data de transmissão: 1972. Fevereiro. 21]
Castelo Branco. Covilhã, TEIXOSO
Aveiro. Sever do Vouga, ROCAS DO VOUGA
Viseu. São Pedro do Sul, MANHOUCE
Castelo Branco. Fundão, ALDEIA DE JOANES
FRAGMENTOS DE UM INQUÉRITO EM ALCONGOSTA
[Não temos confirmação da sua transmissão]
Castelo Branco. Fundão, ALCONGOSTA
ROMARIA DE SÃO JOÃO NO ROSMANINHAL
[Data de transmissão: 1972. Junho. 12]
Castelo Branco.Idanha-a-Nova, ROSMANINHAL

OBSERVAÇÕES
1.
Editam-se, neste quarto volume, mais quatro episódios da série Povo que Canta.
Dois são sobre cantos de trabalho, um sobre a polifonia e um outro, o último, sobre uma
festa religiosa de uma aldeia do município de Idanha-a-Nova, Rosmaninhal.
Não é possível, infelizmente, traduzir todas as notas de terreno coligidas ao longo de
meses de deslocações pelos locais onde se filmaram os momentos que depois foram
montados nestes filmes.
A opção foi eleger alguns aspectos em detrimento de outros. Importou, neste respigar de
informações, dar conta de um aspecto que considerámos importante: o esforço de construção de uma paisagem sonora e visual à beira de uma transformação.
Michel Giacometti procura, em muitos locais, recuperar práticas musicais e agrícolas que
estavam em desaparecimento. Este seu esforço tinha por objectivo o seu arquivo.

2.
Estes episódios marcam a passagem algo definitiva do Alentejo para as Beiras. Não significa que nalguns momentos o Sul não volte a estar presente. Mas agora é um outro país.
A estratégia continua a ser mesma: percorrer Portugal pela fronteira, procurar a polifonia,
ver os cantos de trabalho, construir um discurso paralelo. E, por último, utilizar, de forma
clara, pessoas e instituições de oposição política, sem descurar aqueles que encimam o
poder nos locais.

3.
O primeiro episódio deste conjunto mostra dois exemplos de cantos de trabalho do centro
do País: Tavarede e Dornelas.
Em Tavarede grava-se a cava do bacelo: um conjunto de homens reinventa este trabalho
de movimentação de terras. A gravação faz-se num terreno nas costas da instituição a que
é dedicado o episódio. Alguns dos cavadores são também actores amadores. É o caso do
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mandador. A lâmina da enxada é privativa deste trabalho.
Era um trabalho brutal. Os homens dedicados à cava do bacelo só trabalhavam três a
quatro dias por semana. Não era possível pedir mais.
Em Dornelas do Zêzere é gravado um dos momentos mais emblemáticos da série: a mulher da roda. Isolada a filmagem desta mulher, em 1973, foi distinguido, em Florença, com
um grande prémio.
A imagem da grande roda sobre o rio é uma fotografia. A roda que é utilizada estava num
pequeno terreno agricultado. Todo o sistema hidráulico ainda lá está. Só a roda desapareceu. É um casal de emigrantes que explora essa parcela de terra.
Michel Giacometti já ali tinha estado, e gravado outra mulher. A notícia deste canto deve
ter-lhe chegado através de António Avelino Joyce, que em 1939 publicou uma informação
sobre ele, dentro de um conjunto de prospecções feitas no âmbito do concurso da Aldeia
mais Portuguesa de Portugal.
Não é possível saber como Apolinária de Jesus puxa a roda, mas os seus anos de vida
já não lho permitiriam, decerto. A única explicação é que estivesse um homem na parte
baixa da roda, algo que até era comum. Aliás, esta mulher apenas está na roda porque
canta bem, não porque o fizesse no passado.
Em Alcongosta, a equipa grava um conjunto de espécimes de canto polifónico. A polifonia
tradicional ocupará muita da atenção de Giacometti. Quarenta anos depois destas filmagens, este é do património mais impressionante e importante do seu legado – basta ter
em conta o perigo de extinção, assim como de uniformização, que ocorre nestas práticas
musicais, fora e dentro de Portugal.
Por fim, o Rosmaninhal. Aqui é gravada uma festa. Todo o episódio recolhe os diversos
momentos em diferentes dias. Sem contacto com o «alferes», Michel Giacometti chegou
à festa através do presidente de junta, também grande proprietário.

13.º PROGRAMA
21 de Fevereiro de 1972
Não apresentado no dia 7 de Fevereiro de 1972

[Texto não editado]

Ao iniciar-se a segunda série de POVO QUE CANTA, os organizadores do programa querem esclarecer os telespectadores sobre alguns pontos:
Através das treze rubricas até hoje apresentadas, o telespectador terá tido a oportunidade
de ajuizar das características de um programa que visa essencialmente:
– Em primeiro lugar, apresentar documentos autênticos da vida musical das nossas
populações rurais – documentos que julgamos mais significativos por se inserirem numa
realidade em que exercem uma função bem definida;
– Em seguida, apresentar documentos que testemunhem uma realidade musical em vias
de extinção ou há pouco caída em desuso, e da qual sobrevivem raros fragmentos que, no
entanto, desempenham um papel social e cultural de certa importância;
– Finalmente, apresentar documentos onde se evidenciam manifestos processos de hibridação.
Em qualquer dos casos, estes documentos, recolhidos no próprio ambiente e apresentados com a humildade a que obriga a consciência da complexidade dos fenómenos
culturais, parece-nos contribuírem para a análise necessariamente rigorosa da sociedade
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em que vive e se exprime o nosso povo.
No que nos diz respeito, lamentamos não poder satisfazer as ambições dos que justificam
o seu interesse pelo povo mediante especulações estéreis ou visões eufóricas.
Queremos, portanto, limitar a nossa ambição ao confronto voluntário de estilos musicais
que apenas procuram na imagem filmada a transcrição fiel da realidade musical.
Versão por assim dizer sintetizada, de uma realidade apreendida na sua totalidade, o
nosso programa vem completar, no estrito plano do registo filmado – conforme as recomendações dos organismos internacionais especializados –, as recolhas e os estudos
iniciados desde 1960 por Fernando Lopes Graça e Michel Giacometti.
Evidencia-se no entanto uma dificuldade, senão mesmo uma contradição, ao querermos
apresentar em termos televisivos um programa que pretende constituir um arquivo para o
estudo de documentos científicos, forçosamente despidos de todo e qualquer apriorismo.
Quer-nos parecer que, no momento em que vivemos, estes objectivos devem e podem
conciliar-se, sem compromisso e aspectos circunstanciais ou anedóticos.
Neste sentido, cremos ainda ter evitado o perigo ou a facilidade de preferir sentenças que
mais uma vez viessem abrir caminho a conclusões apressadas.
O resultado – enquanto a práxis se manifesta para alguns em exercícios verbais – traduz-se em dados concretos assim resumidos: duas centenas de documentos filmados que
brevemente virão constituir o arquivo mais rico e mais variado, até hoje reunido num só
país, no que diz respeito à vida musical de um povo.

Conscientes da necessidade de prosseguir a nossa tarefa, vimos pedir a colaboração
directa dos telespectadores, agradecendo que nos informem sobre as cerimónias religiosas ou profanas em que intervêm músicas tradicionais, os cantos e as músicas que ainda
se cantam ou se tocam nas diversas ocasiões da vida colectiva e ainda sobre os cantores,
cantadeiras e instrumentistas populares.
Escreva-nos para: Rua dos Navegantes, 23 – Cascais.

13.º PROGRAMA
CANTOS DE TRABALHO [1.ª Parte]
24 de Janeiro de 1972

Este filme é também para a Sociedade de Instrução Tavaredense, que muito facilitou o
nosso trabalho.

1. Tavarede, concelho de Figueira da Foz, distrito de Coimbra.
2. A cava da manta para o plantio do Bacelo.
Uma célula de homens e o «mandador».
3. Função do «mandador»: encorajar os homens que a seu lado, e com ele, cavam a
terra dura; manter ou acelerar o ritmo do trabalho; fazer chegar ao proprietário, através do
canto, reivindicações de ordem colectiva.
4. O proprietário promove e facilita despiques entre «mandadores» ao seu serviço.

2.ª Parte
1. Uma ponta frágil no Rio Zêzere e... Dornelas, povoação isolada do concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra.
2. Rodas de madeira, nas margens do rio Zêzere, movidas pela corrente, desapareceram
quase por completo. Destinavam-se à irrigação das hortas, minúsculas, nas margens do rio.
3. Nas hortas subsiste uma ou outra roda, de diâmetro inferior às outras, aquelas que
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desapareceram das margens do rio. Rodas erguidas sobre poços e trabalhando sob a
pressão dos pés de um homem ou de uma mulher.
4. Uma mulher: a tocadora da roda.
Quantas horas para que bebam as hortas minúsculas!
– Em que pensa quando toca a roda?
– Em nada.

14.º PROGRAMA
CANTOS DE TRABALHO
21 de Fevereiro de 1972

1. Programa dedicado ao Senhor Manuel Teixeira, de Teixoso, que muito auxiliou o nosso
trabalho.
2. Nas proximidades de Teixoso (Covilhã).
3. «Sachadeiras que sachais»: canto da sacha, do tipo de «canto de ar livre», de estrutura
melódica frequente na Beira Baixa.
4. «Nossa [Senhora] do Carmo»: canto de feição religiosa igualmente utilizado como canto
da sacha.
5. Acabamos de ouvir um outro canto religioso – «Avé Maria sem falta» –, utilizado funcionalmente, no trabalho de cardar, espadelar e fiar o linho. Nesta e noutras tarefas do
campo as mulheres mais idosas de Roscas de Vouga (Aveiro) entoam, ainda hoje, velhos
cantos a 3 e 4 vozes, as quais são designadas por: «encher», «fala fora», «voz alto» e
«guincho».
6. Manhouce (S. Pedro do Sul, Viseu).
7. Na condução de gado, dos rebanhos, as mulheres cantam uma espécie de lengalenga
de carácter quase infantil, intervaladas com falas dirigidas aos animais e gritos a imitar o
balido. É o que chamam «lerar o gado».
8. Ao cair da noite, o rebanho regressa à aldeia, sempre acompanhado da lengalenga.

60 |61

9. Aldeia de Joanes (Fundão, Castelo Branco). A ceifa.
10. Da ceifa nasce um canto – canto a 3 vozes, do tipo de outros cantos da Beira Baixa,
ligados às fainas agrícolas (sacha, apanha da azeitona).
11. O esforço exaspera o canto que, por vezes, se torna grito.
12. Os cantos de trabalho ¬– parte integrante e das mais significativas do nosso folclore
musical – testemunham a sobrevivência de velhas estruturas melódicas e harmónicas.
E testemunham a sobrevivência de formas de trabalho a que são directamente ligados.
Mais directamente ainda, os cantos polifónicos de trabalho, na sua expressão sempre
severa senão dramática, podem significar, no contexto das velhas comunidades rurais, a
necessária fraternidade dos que labutam lado a lado nas tarefas colectivas.

15.º PROGRAMA
A POLIFONIA POPULAR: FRAGMENTO DE UM INQUÉRITO EM ALCONGOSTA

1. Acabamos de ouvir uma «Encomendação das almas», registada em Alcongosta, localidade vizinha do Fundão, do distrito de Castelo Branco. Ouviremos a seguir mais cinco
cantos do repertório religioso tradicional, designados localmente por: «Martírios», «São
João», «Pão do Céu», «Paixão Nova» e «Bendito».
2. Os breves inquéritos inseridos neste programa são apresentados apenas como fragmentos de um inquérito extenso que visou, na altura da nossa recolha, completar os
inquéritos extensos levados a efeito por Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça junto
das mesmas intérpretes.
3. As mulheres aqui reunidas cantam naturalmente, a três e quatro vozes (e ao que
parece já cantaram a cinco vozes), velhos cantos do trabalho e cantos religiosos. Juntamse nas ocasiões próprias e, sem que ninguém as tenha ensinado, distribuem as vozes a
que chamam: «Baixão», «Voz grossa ou voz fina por baixo», «Voz alta» e «Voz fina por
cima». Nem sempre é preciso ensaiar. As vozes «acertam a primeira», como elas dizem,
e a polifonia nasce e desenvolve-se sem percalço de música.
4. A polifonia popular, que poderíamos classificar de polifonia instintiva, exerceu até
há pouco um papel social relevante na vida das nossas comunidades rurais, onde a
necessidade das tarefas colectivas mobilizava, por largos períodos do ano, grupos de
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homens e mulheres.
5. A estruturação polifónica pode ser considerada como a característica dominante do
nosso folclore musical. Do Baixo Alentejo à Beira Baixa, ao Alto Douro, Minho, Douro Litoral e Beira Litoral, existiram e sobrevivem ainda formas diversificadas de polifonia que, no
panorama de música folclórica ocidental, constituem como que uma raridade exemplar,
se exceptuarmos as ricas polifonias das Ilhas da Córsega e da Sardenha. Notaremos a
este propósito que a nossa vizinha Espanha não oferece qualquer exemplo, que seja
digno de referência, de música polifónica popular.

PROGRAMA 18 DE 12.6.72
O S. JOÃO NO ROSMANINHAL (Castelo Branco)
[a tinta: Apresentado em 12/6/76]

– As festas de S. João no Rosmaninhal – localidade raiana do distrito de Castelo Branco
com cerca de 2000 habitantes – podiam ser consideradas, até há pouco, das mais características da região, por terem preservado ao longo dos séculos fórmulas originais e práticas exemplares de cultos e liturgias antigas.
– Hoje em dia, sobrevivem ainda as formas essenciais do passado, mas contaminadas por
elementos exóticos, não assimilados, com que forçosamente coexistem.
No momento crucial em que se processa de modo tão violento – violência que não
impede, contudo, uma certa maneira de coexistência pacífica – a dissolução das velhas
formas do viver e conviver das nossas populações rurais, o registo integral das festas de S.
João no Rosmaninhal pareceu-nos tão necessário como urgente.
Neste programa – cuja duração não pode ultrapassar os vinte minutos – apresentaremos
tão só as fases mais significativas das festas.
– As festas iniciam-se na tarde do dia 23 de Junho com a chegada da banda. Pela noite, a
«cavalhada», composta por cerca de 80 bestas de carga montadas por homens e rapazes,
percorre as ruas da localidade.
À frente, o «alferes», com a bandeira de S. João e rodeado de dois padrinhos. Nas encruzilhadas acendem-se fogueiras de rosmaninho e alecrim.
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Depois da «cavalhada», a primeira distribuição, quase que ritual, de tremoços, enquanto
começa o arraial, frente à casa do «alferes».
No baile e na vizinhança entrechocam-se imagens de passado com imagens difusas da
chamada civilização industrial. Notaremos, por exemplo, a presença dos adufes a acompanhar músicas actuais de um certo repertório urbano.
Às duas da manhã, o fogo posto, com que acaba o primeiro dia das festas. Dança-se e
canta-se o S. João pelas ruas.
– Manhã do dia 24. A procissão. De manhãzinha, a banda tocou a «Alvorada» e a seguir
houve missa na capela de S. João.
Na procissão incorpora-se a imagem da Senhora do Rosário, que saiu da igreja matriz.
Das janelas é lançado arroz e trigo.
A imagem da senhora é coberta por notas de banco, outras tantas promessas devotas.
– Conseguimos reunir três mulheres que vão cantar o S. João tradicional, bem diferente do
S. João tocado pela banda, que os mais novos – e não apenas esses – cantam e dançam
pelas ruas.
– A preparação do bodo para ser servido a cerca de 200 pessoas.
– O bodo, que se prolongará até ao meio-dia da tarde, exerce na festa uma função como
que ritual (como acontecia, aliás, com os bodos da festa do Espírito Santo). Lembramos
a este propósito que D. Manuel I, para reprimir abusos, proibiu todas os bodos, com
excepção, precisamente, do bodo do Espírito Santo.
Todas as despesas da festa estão a cargo do «alferes», o qual é escolhido, com os seus
padrinhos, por aqueles em quem recaiu a escolha no ano anterior. Acontece também ser
o cargo atribuído a quem haja feito promessa, como sucede neste caso: um rapaz ferido
em Angola, que prometeu assumir a função se voltasse com vida.
Nesta festa, o «alferes» gastou cerca de 17$000 escudos. Foram abatidas 27 rezes, além
de dezenas de galinhas e patos, tendo sido servidos mais de 300 litros de vinho.
A seguir ao bodo, nova «cavalhada» e nova distribuição de tremoços, assim como de
broas.
A distribuição das broas: duas para os cavalheiros montados em bestas grandes, uma
para os cavalheiros montados em bestas pequenas. Dentro em pouco, a função de «tirar

o galo», espécie de prova equestre em que se afirma a destreza dos cavalheiros.
– O «tirar do galo». Os cavalheiros tentam enfiar uma vara numa argola de junco. Quando
afrouxa o galope, a corda é bruscamente levantada. A recompensa é um galo.
Ao fim da tarde, uma última «cavalhada» e ajuntamento do povo frente à casa do novo
«alferes».
O «alferes» velho, rodeado pelos seus padrinhos, entrega a bandeira de S. João ao «alferes» novo. Os «alferes» e os respectivos padrinhos abraçam-se. O povo grita «viva o alferes
novo, que o velho não vale um corno».
Distribuição de vinho do Porto e bolachas pela família do «alferes» novo e cortejo final,
desta vez com o «alferes» novo e padrinhos à frente. A festa acaba com a entrega, à
mulher do «alferes» novo, da bandeira de S. João, para que seja exposta à janela. O alferes
deposto oferece, por fim, doces e vinho ao seu sucessor.
Resumindo: a festa do S. João assinala a coexistência de elementos estranhos à tradição
com práticas de origem remota – algumas possivelmente pré-cristãs. Sublinhemos, por
fim, quais os seus traços mais significativos: o cargo de «alferes» e o apadrinhamento, a
transmissão de poderes, o bodo e as distribuições colectivas, as «cavalhadas», as danças
rituais e as fogueiras.

