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Jornal Desafio Sénior 

Ser criança

           Ser criança é uma saudade 

           Da era das brincadeiras 

           Não ter preocupações com a idade 

                      Para jogar e pular nas cadeiras 

Andar na rua com os amigos 

Jogando às tampinhas nos passeios 

Sem ter noção dos perigos 

Felizes nas brincadeiras e sem anseios 

           Em criança era muito rabino 

           Nas partidas que pregava 

           Riamos muito sem tino 

                     Sem ter noção do mal que causava 

Fazíamos carrinhos de esferas 

Para deslizar nas ruas em velocidade 

Isso sim! Eram outras eras 

Que nos enchem de vaidade. 

Luiz Real

A Vida é um Desafio

Sempre em constante labuta 

No dia-a-dia do nosso porvir 

Não há prazeres mas sim luta 

Que já não nos deixa dormir 

 

São já bastantes os encargos 

Sempre em constante desafio 

Não temos medo dos embargos 

Lutamos sempre de fio a pavio

É assim esta vida amarga 

Que nos leva para mais além 

E vamos suportando a carga 

Que Deus nos deu para expiação 

Dos nossos pecados também 

Mas lutamos sempre com coração 

 Luiz Real 
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Nota de abertura 

…E mais uma vez fomos pesquisar, relembrar e partilhar… esta 

edição do Jornal Desafio Sénior é dedicada às Festas, Feiras e 

Romarias de Portugal. 

Esperamos que gostem desta edição e de todo o trabalho de 

pesquisa que revela não só interesse e curiosidade constante como 

boa disposição em todas as idades. 

Desde já, um muito obrigado a todos os que participaram quer nos 

encontros às quintas-feiras à tarde, quer com a contribuição de textos 

e fotografias, e onde a partilha e a boa disposição é presença 

constante. 

Assim, temos nesta edição vários e variados momentos: 

Começamos pela nossa capa com quadras da autoria de Luíz Real. 

A nossa amiga M.ª Luísa Tamegão nunca nos deixa sem um 

momento especial de reflexão! 

E é uma das participantes juntamente com Teresa Almeida, Irene 

Carneiro e M.ª Carolina Lopes dos Tesouros de Sabedoria Popular. 

Já não podemos imaginar o nosso Jornal sénior sem o Canto dos 

Poeras sempre brilhantemente representado pelo nosso amigo Luíz 

Real. 

Quando se entra no tema deste mês: As Festas, Feiras e Romarias 

de Portugal, mais uma vez os nossos colaboradores fiéis não 

desiludem e encantam-nos com histórias de tantas festas e romarias 

que contribuem para a riqueza cultural que marca a nossa cultura e 

nos distingue de tantos outros povos. 

 Festas de N.ª Sr.ª da Agonia, Viana do Castelo – M.ª Luisa 

Tamegão 

 Festas de Constância, Ferreira do Zêzere – Adelina Ramos 

 Romaria de N.ª Sr.ª dos Remédios, Lamego – Suzete Pinto 

 Feira de Artesanato e Cerâmica, Barcelos – Luíz Real 

 Festa dos Caretos, Podence – Luíz Real 

 Feira Medieval de Santa Maria da Feira – Luíz Real 

 Festa de Santa Luzia, Cova da Beira – M.ª Lourdes Barbosa 

 Festa de Nossa Senhora das Graças, Chaves – Irene Carneiro 

 Festa de Flôr, Madeira – Luíz Real 
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 Festas de S. João e S. Pedro, Évora – António Canhoto 

 Festa dos Tabuleiros, Tomar – Teresa Almeida 

 Festa das Cantarinhas, Bragança – M.ª Luisa Tamegão 

 Festa de São João, Porto – Teresa Correia 

 Festa Nossa Senhora das Brotas, Chaves – Irene Carneiro 

 Feira do Cavalo, Golegã – Luíz Real 

 Festa do Povo, Campo Maior – M.ª Eugénia Silva 

 Festa de N.ª Sr.ª de Mércules, Castelo Branco- M.ª Carolina Lopes 

 Festa do Santo Cristo, Ponta Delgada – M.ª Luisa Tamegão 

E terminamos como tem sido hábito, com o nosso Canto dos 

Sabores, desta vez a cargo de Teresa Almeida e Florinda Ventura; e 

com alguma diversão com adivinhas e anedotas com a ajuda de Irene 

Carneiro e M.ª Luísa Tamegão. 

Esperamos que gostem e que possam desfrutar de momentos 

agradáveis com a leitura do nosso Jornal Sénior. 

 

Esta edição do Jornal Sénior, deve um especial agradecimento a 

uma das suas fiéis colaboradoras: M.ª Luisa Tamegão. 

Foi com a sua ajuda que, tantos outros participantes puderam ver 

publicado no seu jornal as festas que recordam e gostam. 

É da sua responsabilidade muitos dos textos desta edição e fotos 

escolhidas. 

Obrigada M.ª Luisa Tamegão, pela sua generosidade e amizade com 

que nos presenteia sempre. Bem haja. 
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Citações e Reflexões 

Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vele a 

pena ter nascido. 

 Fernando Pessoa 

A vida é maravilhosa quando não se tem medo dela. 

Charles Chaplin 

A vida é uma chama e vivemos seguros, graças a um sol que brilha 

dentro de nós. 

Sir Thomas Brown 

A felicidade consiste em nos conformarmos com a sorte. 

                                               Erasmo 

As recordações são os únicos belos astros que adornam a noite da 

velhice. 

                                       António Feliciano de Castilho  

Para mim ser criança é ser feliz, sentir o carinho dos pais, dos avós 

e de toda a família; é o melhor tempo da nossa vida, é não ter receio 

de dizer o que sente, portanto nunca deixe morrer a criança que há 

dentro de si. 

                                                     M.ª Luísa Tamegão 

Sinto saudades da infância. Do tempo em que sonhar era um modo 

de vida. 

Contribuição de M.ª Luísa Tamegão 
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Tesouros de Sabedoria Popular 

Cantiga 

“Eu hei-de ir, hei-de ir, e não hei-de mandar 

Eu não quero coisas armadas no ar. 

Armadas no ar, armadas no chão 

Eu hei-de ir, hei-de ir ao teu coração. 

Quatro quadradinhos formam todos um quadrado 

Este par é meu já o levo ao meu lado 

Já o levo ao meu lado, já cá vai à minha frente 

Quatro quadradinhos formam todos para sempre. 

Quebra, quebra, quebra meu raminho de oliveira 

Não há casamento sem haver alcoviteira. 

Sem haver alcoviteira, sem haver alcoviteira, 

Quebra, quebra, quebra, meu raminho de oliveira (…) 

Contribuição de Carolina Lopes 

 

Lenda de Santa Iria ou Irene 

Estando eu bordando 

Na minha almofada 

Passa um cavaleiro 

Que pede pousada, 

Meu pai lha negou  

Quanto me custava 

A um cavaleiro que pede pousada 

Senhor pai não digam 

Mal da nossa casa. 

Fui fazer-lhe a cama 
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Muito bem feitinha 

Por baixo lençóis de linho 

Por cima cambraia fina. 

Lá pela meia noite 

Quando eu acordava 

Com ele me levava 

Com a boca tapada. 

Andamos sete léguas 

Sem dizer palavra 

Ao fim de sete léguas 

Lá me perguntava: 

Eu na minha terra 

Como me chamava. 

Chamava-me Iria. 

Iria a fidalga, 

Por aqui agora 

Triste e desgraçada. 

Por essas palavras  

Serás degolada, 

Puxou por um alfange  

E ali me matava. 

Cobriu-me de mato  

E ali me deixava. 

Ao fim de sete anos 

Por ali passava 

E uma ermidinha 

Ali se encontrava. 
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Dizei-me pastores 

Que guardais o gado 

Que ermida é aquela 

Que alveja no prado. 

É a Santa Iria 

Que um traidor matou 

Cobriu-a de mato 

E ali a deixou. 

Perdoa-me Iria 

Meu amor primeiro 

Se me perdoares 

Serei teu romeiro. 

Como te hei-de perdoar 

Ladrão carniceiro 

Que me degolaste 

Como a um carneiro 

Veste-te de azul 

Que é a cor do céu 

Se o céu te perdoar 

Perdoo-te eu. 

Contribuição de Irene Carneiro 
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Provérbios 

Roupa suja lava-se em casa. 

Em sua casa cada qual é rei. 

Maus caminhos, maus encontros. 

Casa dos pais, escola dos filhos. 

Errando é que se aprende. 

Quem vê caras, não vê corações. 

Errar é humano, perdoar é divino. 

Os erros pagam-se caro. 

Quem sai aos seus não degenera. 

Mostarda à porta, médico à porta. 

Por cima do melão, vinho de tostão. 

Canta o melro em Janeiro, temos neve até ao rolheiro. 

Em Janeiro frio e molhado, enche a tulha e farta o gado. 

Trovão em Janeiro, nem bom prado nem bom palheiro. 

O Povo tem o governo que merece. 

O que é de gosto regala a vida. 

   Luísa Tamegão 

 

Quem se contenta com a sua sorte, é feliz até à morte. 

Teresa Almeida 

 

Maio come as cerejas ou borralho. 

Maio pardo e ventoso faz o ano formoso. 

Ruim é o Maio que não rompe uma croça (capa de palha). 

Chuva de Maio faz as moças formosas. 

Maio me molha, Maio me enxuga. 
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Vento de Maio e chuva de Abril fazem o campo florir. 

Junho ceitoura em punho. 

Ande o verão por onde andar no S. João há-de chegar. 

Junho floreiro paraíso verdadeiro. 

A 13 do mês de junho Santo António se resolve, 24 S. João, S. Pedro 

a 29. 

O sol de junho é madrugador. 

Irene Carneiro 

 

São os filhos a nossa vida 

Os netos nova esperança 

Com esta certeza querida 

A vida nunca nos cansa 

Nesta casa não se fia 

Foi promessa que se fez 

Já se tem experimentado 

Perde-se amigo e freguês

Tem metade do preciso 

Quem tem força de vontade 

E quem souber ter juízo 

Tem sempre a outra metade. 

Teresa Almeida 
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Canto dos Poetas 

 Até Quando 

Até quando, vou ter de esperar 

Que me venhas a compreender 

Até quando, me quererás amar 

Se por ti, eu tenho muito querer 

São longos os dias de espera 

E, nunca mais chegam ao fim 

E o meu coração já desespera 

Na falta de te chegares a mim 

Até quando, eu virei a ser feliz 

Para chegar o teu peito ao meu 

E junto a ti, como sempre quis 

Será, que virá a acontecer? 

Era uma alegria vir a ser teu 

Para toda a vida até morrer! 

                                           Luiz Real 

Sempre 

Sempre que eu te vejo 

Fico logo apaixonado 

Sinto em mim o desejo 

De amar e ser amado 

Sempre que penso em ti 

Penso que fui olvidado 

Nem sabes o que senti 

Por ter sido descuidado 

Sempre, sempre te desejei 
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Nesse teu jeito engraçado 

E por isso eu ainda não sei 

Se me tens em boa amizade 

E aguardo muito embaraçado 

Sempre com muita saudade 

Luiz Real 

A Idade da Inocência 

Idade da inocência, que saudade 

Não tinha nenhumas preocupações 

Vivia a vida sem alguma maldade 

E ninguém me criticava as acções 

Todos eles me acarinhavam 

Ninguém me olhava de lado 

O que pedia logo mo davam 

E depois, ficava logo babado 

Hoje, é um mundo de traições 

Onde se luta para ser alguém 

Até se despedaçam corações 

É diferença dos tempos idos 

E da nossa inocência também 

Será que estamos perdidos? 

 Luiz Real 

 

Ser Criança 

Ser criança… 

É viver a vida sem responsabilidade 

É uma lembrança da era das despreocupações… 

É brincar e poder fazer disparates. 
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“É tão bom ser pequenino 

Ter pai, ter mãe e ter avós, 

Ter esperança no destino 

E ter quem goste de nós”. 

Ser criança é ser feliz… 

E é tão bom estar junto dos netos 

E sentimo-nos tão crianças quanto eles! 

Ser criança é tão bom… 

É ser mimado… 

É ser despreocupado com a vida. 

É brincar às cinco pedrinhas, 

É brincar ao berlinde, 

Saltar à corda e ao elástico. 

Jogar às escondidas, ao arco, 

Ao toca e foge… 

E cantar… 

“…Que linda falua que lá vem lá vem, 

É uma falua que vem de Belém…” 

E no Natal…? 

É sentir a alegria 

De abrir os presentes na noite de Natal! 

É brincar às casinhas, fazer jantarinhos, 

E brincar às professoras… 

Ser criança, 

É brincar sem parar 

E ter esperança de ter pais a cuidar. 

Ouvir as histórias, 
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E ter sempre desculpa às partidas. 

E também é poder chorar 

Para que alguém nos faça a vontade. 

“Quando eu era pequenino 

Eu jogava o meu pião, 

E dizia às moças  

Que o deitassem na minha mão…

Trabalho realizado pelo grupo do Jornal Desafio Sénior: 

Adelina Ramos, António Canhoto, Florinda Ventura, Luíz Real, M.ª 

Ana Mascarenhas, M.ª Carolina Lopes, M.ª Eugénia Silva, M.ª Luísa 

Tamegão, M.ª Lourdes Barbosa, Teresa Almeida, Teresa Correia, 

Suzete Pinto 
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Festas, Feiras e Romarias de Portugal 

Festas de Nossa Senhora da Agonia – Viana do Castelo 

 

Realiza-se todos os anos em Agosto em Viana do Castelo; consta de 

procissão ao mar onde as ruas da ribeira são enfeitadas com tapetes 

floridos; a festa do traje onde se pode admirar os belos trajes de 

noiva, mordoma, e  lavadeira vestidos por lindas mulheres minhotas, 

repletos de jolas em filigrana em ouro; a festa continua  com bailarico 

ao som das concertinas e de bombos; à noite, a serenata, e o fogo-

de-artifício, não faltando os gigantones e os cabeçudos. 

A festa prolonga-se por 4 dias, com a feira de artesanato, espetáculo 

musical, Banda Filarmónica, Cortejo Etnográfico etc… Estas festas 

atraem milhares de visitantes á cidade de Viana do Castelo seguem 

umas fotografias para se ter  uma ideia da festa e para ver a beleza 

do traje, das filigranas  e  também  como são belas as minhotas… 

Como como são belas as minhotas. 

   

M.ª Luísa Tamegão 
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Festas de Constância e Ferreira do Zêzere 

 

 

Festejado todos os anos, mantendo seculares tradições ligadas aos 

rios e às fainas marítimas e como o ponto de encontro de milhares 

de pessoas do Vale do Tejo; a festa inclui o artesanato, a 

gastronomia, a parte desportiva, a música com artistas nacional e 

estrangeiro; a parte religiosa, em honra da Nossa Senhora da Boa 

Viagem que consta da missa solene e a procissão; as ruas da vila 

enfeitadas com lindos arranjos florais, tasquinhas com a gastronomia 

da região. 

  

           Adelina Ramos 
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Romaria de Nossa Senhora dos Remédios - Lamego 

 

Entre outras coisas, Lamego é conhecido pelo seu majestoso 

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e principalmente pelo 

altíssimo escadório de pedra de 686 degraus, tantas vezes usado 

para o cumprimento de promessas. 

Desde 1361 que aqui existia uma ermida de Santo Estevão, a qual 

atrai anualmente muitos peregrinos. 

Dois séculos mais tarde, e como a ermida ameaçasse ruir, foi erguido 

nas redondezas um outro templo onde foi colocada uma imagem 

vinda de Roma da Virgem Maria e do Menino, que rapidamente 

ganhou foros de milagreira. Com o passar do tempo, a fama de N.ª 

Sr.ª dos Remédios não parou de crescer. 

Depois da antiga ermida ter sido demolida, foi iniciada no final do 

século XVIII a construção do novo santuário de Nossa Senhora dos 

Remédios cujas obras se prolongaram por mais de um século, até 

1905. 

Todos os anos entre 6 e 8 de setembro realizam-se festas em honra 

da padroeira que atrai milhares de pessoas. Nesta festa religiosa há 

também a parte popular com jogos, comida e bebida, bailes e 

arraiais. 

 

Suzete Pinto 



 

17 

Feira de Artesanato e Cerâmica de Barcelos 

 

A Mostra de Artesanato e Cerâmica, é o maior evento anual da arte 

popular realizado em Barcelos, onde se reúnem praticamente todos 

os artesãos e artes locais. Realiza-se no último fim-de-semana de 

Julho e termina no primeiro de Agosto, no Parque da cidade. É uma 

das mais antigas mostras de artesanato de Portugal e seguramente 

aquela que melhor espelha a autenticidade e riqueza da arte popular 

portuguesa. 

Neste período, este espaço retrata toda a riqueza do trabalho manual 

em todo o seu esplendor, aqui poderá encontrar os mais importantes 

artesãos de cada sector do artesanato. Quando falamos em 

artesanato, os melhores mestres são de Barcelos e por isso este é o 

único palco anual onde se reúnem os mais afamados e conceituados 

artesãos deste concelho e país. Em termos de olaria e figurado, 

Barcelos é, sem dúvida, o concelho com a maior e melhor produção 

a este nível, não é por acaso que a cidade é conhecida como a 

“Capital do Artesanato”. No entanto, além da cerâmica, estão 

representadas neste certame as inúmeras artes e ofícios que 

sustentam este título, como são bom exemplo, a cestaria, os 

bordados, os bordados de crivo, as madeiras, o ferro e os seus 

derivados (cobre, estanho, latão, etc.), bem como o artesanato 

urbano. 

Para além do artesanato, a mostra assume também um programa de 

animação baseado na riqueza cultural e etnográfica do concelho, 

valorizando assim todo o trabalho desenvolvido pelos grupos 

folclóricos e etnográficos na preservação dos costumes, trajes, canto 

e tradições locais. É uma verdadeira festa minhota em pleno coração 

da cidade de Barcelos! 
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A gastronomia e os vinhos estão também presentes neste evento. 

Poderá aqui degustar as melhores iguarias do Minho, acompanhadas 

sempre pelo melhor vinho verde produzido no concelho que está 

representado no certame pelos produtores locais. Barcelos é um dos 

maiores produtores de vinho da região demarcada dos Vinhos 

Verdes. 

É, portanto, através deste ambiente de arte, cultura e tradição, que 

Barcelos dá a conhecer a sua identidade e autenticidade, no 

artesanato, na gastronomia, na animação e no vinho verde. 

É unanimemente conhecida como a mais autêntica Mostra de 

Artesanato de Portugal e como tal o momento alto da arte popular 

portuguesa. 

http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/artesanato/mostra-de-artesanato-e-

ceramica-de-barcelos 

contribuição de Luíz Real 

 

Festa dos Caretos - Podence  

 

A festa dos caretos faz parte de uma tradição milenar que é celebrada 

em Portugal no Entrudo. Em Trás-os-Montes é celebrado em várias 

aldeias dos concelhos de Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros 

(especialmente Podence) e Vimioso, e no Alto Douro em Lazarim no 

concelho de Lamego. 

Pensa-se que a tradição dos Caretos tenha raízes célticas, de um 

período pré-romano. Provavelmente, está relacionada com a 

http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/artesanato/mostra-de-artesanato-e-ceramica-de-barcelos
http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/artesanato/mostra-de-artesanato-e-ceramica-de-barcelos
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existência dos povos Galaicos (Gallaeci) e Brácaros (Bracari) na 

Galiza e no norte de Portugal. 

O careto usa fatos às riscas, com capuz, de cores garridas, feitos de 

colchas com franjas compridas de lã vermelha, verde e amarela. 

Carrega bandoleiras com campainhas e enfiadas de chocalhos à 

cintura. Da sua indumentária faz também parte um pau ou cacete. 

Os Caretos usam máscaras rudimentares, onde sobressai o nariz 

pontiagudo, feitas de couro, madeira ou de vulgar latão, pintadas de 

vermelho, preto, amarelo, ou verde. A cor é também um dos atributos 

mais visíveis das suas vestes: fatos de colchas franjados de lã 

vermelha, verde e amarela, com enfiadas de chocalhos à cintura e 

bandoleiras com campainhas. Da sua indumentária, faz também 

parte um pau que os apoia nas correrias e saltos. A rusticidade do 

ambiente é indissociável desta figura misteriosa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Careto 

contribuição de Luíz Real 

 

Feira Medieval de Santa Maria da Feira 

 

A Viagem Medieval (VM) é o maior evento de recriação histórica 

medieval do País. Realiza-se, anualmente, durante dez dias 

consecutivos, no centro histórico da cidade de Santa Maria da Feira, 

atraindo diariamente 50 mil visitantes. 

Com características únicas no país, este projecto diferencia-se pelo 

rigor histórico, dimensão (espacial e temporal) e envolvimento da 

população e associativismo local, reforçando uma vasta equipa de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Careto
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mais de mil pessoas de diversas áreas, das quais 250 em regime de 

voluntariado. 

Centrada na recriação de episódios e acontecimentos que marcaram 

a História local e nacional da Idade Média, a VM começou por 

realizar-se no Castelo, mas rapidamente se expandiu para todo o 

centro histórico e zona envolvente, ocupando actualmente uma área 

de 40 hectares. 

A Viagem Medieval foi recentemente distinguida com uma menção 

honrosa na terceira edição dos Prémios Turismo de Portugal, na 

categoria de "Animação". 

  

https://www.cm-feira.pt/portal/site/cm-feira/template. 

Contribuição de Luíz Real 

 

Festas de Santa Luzia – Castelejo, Fundão 

 

O Santuário de Santa Luzia fica no sopé da serra de Gardunha é a 

maior romaria da Cova da Beira; a população depois das últimas 

colheitas vão pagar as promessas; muitos pernoitam no Santuário, 

trazem merendas, que os alimenta durante esses dias, não podendo 

https://www.cm-feira.pt/portal/site/cm-feira/template
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faltar o peixinho da horta, o bacalhau frito, o chouriço com ovos, a 

chanfana com batatas cozidas, tudo isto regado com o vinho da 

região; para adoçar a boca, o arroz doce e a tigelada; na festa, não 

faltam carros de bois enfeitados com flores e palmas; os romeiros, 

com trajes tradicionais e com as suas castanholas e guizos, alegram 

os caminhos até á ermida; a festa inclui a procissão, a missa e o 

rancho folclórico dos romeiros de Santa Luzia que é advogada de 

quem sofre dos olhos; trás nas mãos numa bandeja um par de olhos; 

os devotos passam com um lenço branco por esses olhos e depois 

pelos próprios; a festa realiza-se no dia 13 de Dezembro. 

   

 M.ª Lourdes Barbosa 

 

Festa de Nossa Sr.ª das Graças, Chaves  

 

As festividades em honra de Nossa Senhora das Graças foram 

reativadas em 2005, depois de um interregno de cinco décadas e 

ocorrem no terceiro domingo do mês de setembro, no Jardim Público 

de Chaves. 
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As festividades são organizadas pelo município de Chaves, 

Paróquias e Juntas de freguesia. 

O programa tem início com a Missa Campal no Jardim Público, 

seguindo-se a tradicional e concorrida procissão pelas ruas e centro 

histórico de Chaves, com os padroeiros das paróquias do concelho, 

ao som das seis bandas filarmónicas, terminando na Praça de 

Camões. A encerrar, as bandas filarmónicas tocarão em conjunto a 

Marcha de Chaves. 

Irene Carneiro 

Festa de Flôr – Madeira 

 

A Festa da Flor é um evento cultural português e um dos principais 

cartazes turísticos da Madeira, atraindo à região milhares de turistas. 

Este evento, que ocorre anualmente na cidade do Funchal, celebra a 

chegada da primavera e dá a conhecer aspetos da cultura 

madeirense, como a construção de tapetes florais. 

O evento decorre ao longo de quatro dias, com cortejos, exposições 

de flores tropicais, tapetes florais e música. A parte mais conhecida 

é o Cortejo da Festa da Flor, que começa com o cortejo infantil, no 

sábado, e culmina com o cortejo principal, no domingo, onde 

centenas de dançarinos disfarçados de flores passam nos seus 

carros alegóricos decorados com flores pelas ruas do Funchal. Outro 

acontecimento desta celebração é a exposição de flores tropicais, 

que os produtores locais montam no Largo da Restauração. 

Recentemente, foi adicionado um novo elemento, o “Muro da 

Esperança”, que é um muro feito com flores e que simboliza a 

esperança de um mundo melhor, que se encontra no Largo do 

Município. 
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A origem da Festa da Flor remonta ao ano de 1954, quando se 

realizou no Ateneu Comercial do Funchal a Festa da Rosa. Nesta 

festa foram expostas flores e culminou com um prémio às melhores. 

O sucesso alcançado levou a que este evento se repetisse 

anualmente, sob a denominação de Festa da Flor. A partir de 1979, 

a organização deste evento passou a ser da responsabilidade da 

Direção Regional do Turismo. 

  

Luíz Real 

 

São Pedro e São João em Évora 

 

No sul, a cidade de Évora tem a particularidade de festejar os dois 

Santos populares, S. Pedro e S. João; S. Pedro é uma semana 

depois de S. João, ambos de gosto popular e as mais importantes do 

sul. 

Na festa de S. Pedro, vêm pessoas de Espanha, principalmente de 

Andaluzia, enquanto de S. João é preferido dos forasteiros; a festa 

estende-se desde Rossio de S. Brás e outros pontos da cidade com 
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pavilhões para acolher os visitantes, os palcos montados para a 

musica, barracas de comes e bebes, de entretimentos desportivos e 

artístico, bailaricos, etc... O povo aproveita para comprar nos 

feirantes, roupas e calçados mais em conta, assim como o 

artesanato, o vinho, o queijo, e o azeite, produtos da região e nas 

esplanadas experimentam a boa comida e os petiscos alentejanos. 

      

António Canhoto 

 

Festa dos Tabuleiros - Tomar 

 

É a celebração mais importante de Tomar; atrai milhares de visitantes 

e considerado um dos maiores festivais do mundo; o desfile dos 

tabuleiros representa freguesias do concelho, percorre as ruas de 

Tomar onde se vêem belas colchas colorinas nas janelas; os 
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tabuleiros são transportados por raparigas vestidas de branco e têm 

que ter a altura das mesmas e no topo são decorados com flores de 

papel de várias cores, com espigas de trigo, 30 pães de 400 gramas 

cada, enfiados em canas que saem dum cesto de vime envolvidos 

por um pano branco bordado e no cimo do tabuleiro está uma Cruz 

de Cristo com a Pomba de Espírito Santo; as ruas ornamentadas com 

tapetes de flores; no dia seguinte é a partilha do pão e carne para os 

mais necessitados. 

 

   

                                                   Teresa Almeida 

 

Festa das Cantarinhas - Bragança 

 

É das mais antigas de Bragança, remonta da época medieval, vai de 

1 a 3 de Maio; o motivo principal é o comércio de cantarinhas de 

barro; o significado da festa está relacionado com o ritual da 

sedução; um rapaz  que quisesse namorar  uma  moça, tinha que 

arranjar na feira, uma bonita cantarinha para oferecer a sua 

amada; se uma pessoa receber uma cantarinha de barro como 
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prenda, é sinal que terá sempre sorte na vida; além das cantarinhas 

há os feirantes a vender variedades de produtos como: a roupa, o 

calçado, a loiça, os produtos tradicionais, etc… No âmbito das 

cantarinhas, há a parte recreativa e cultural. 

  

M.ª Luísa Tamegão 

 

Festa de São João - Porto 

 

Realiza-se todos os anos de 23 a 24 de Junho; sendo oficialmente 

uma festa religiosa em que se celebra o nascimento de São João 

Baptista, também há a parte pagã cheia de tradições onde não faltam 

os alhos-porros para bater na cabeça das pessoas que passam; hoje 

em dia com a descoberta do plástico, passou a ser substituído por 

martelos feitos com essa matéria; vêm-se vasos de manjericos com 

versos populares, não faltando os saltos sobre fogueira, o fogo-de-

artifício e a música cantada por artistas populares; a festa sempre 

acompanhada com saborosos petiscos como as sardinhas assadas 

na brasa, grelhados de carne, cabrito etc.... tudo acompanhado com 

um bom vinho verde; a festa dura até às 4 ou 5 da madrugada para 

os folgazões; a maior parte das pessoas regressam às suas casas e 
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os mais resistentes percorrem a marginal desde a Ribeira até à Foz, 

onde ficam para ver o nascer do sol. 

O povo português é fantástico, apesar das contrariedades da vida, 

nessas alturas esquecem tudo, para a frente é que é o caminho. 

   

Teresa Correia 

 

Festa de Nossa Senhora das Brotas 

 

As festividades em honra desta padroeira dos militares são uma 

tradição que a memória perdeu no tempo. 

Logo depois da Páscoa, a população flaviense presta homenagem a 

esta santa, numa autêntica manifestação e devoção de fé, no Forte 

de São Neutel, com um vasto programa recreativo e religioso, com 

especial destaque para duas missas em honra da padroeira. 

A Senhora das Brotas é a primeira festa do ano na cidade de Chaves. 

Irene Carneiro 
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Feira do Cavalo – Golegã 

 

A região da Golegã detinha uma das maiores riquezas: um solo fértil: 

A fama das suas terras chamou muito povo a si, como grandes 

agricultores e criadores de cavalos. Dos tempos mais remotos vêm 

alusões à região, à Quinta da Cardiga que em 1169 foi dada por D. 

Afonso I à ordem do Templo para arroteamento e cultivo.  

Já no século XVIII, e com o apoio dado pelo Marquês de Pombal, a 

feira começou a tomar um importante cariz competitivo, realizando-

se concursos hípicos e diversas competições de raças. Os melhores 

criadores de cavalos concentravam-se então na Golegã.  

Em meados do século XVIII, teve o seu começo a Feira da Golegã, 

chamada até 1972 Feira de São Martinho, data a partir da qual 

passou a denominar-se Feira Nacional do Cavalo. É a Feira Nacional 

do Cavalo a mais importante e mais castiça de todas as feiras que no 

seu género se realizam em Portugal e no mundo. Aqui se apresentam 

todos os criadores, com os seus belos exemplares, razão pela qual, 

se transaccionam na Golegã, os melhores puro-sangue, criados no 

País, que são vendidos para vários pontos do globo. 

A Golegã há muito que passou a ser a Capital do Cavalo. O dia de 

São Martinho, de feira que foi, passou ao mais belo e único 

espectáculo equestre público que se realiza a nível gratuito entre nós. 

Ralies, Raids, Jogos Equestres, Campeonatos, Maratona de 

Carruagens, Exibições, são alguns dos mais belos espectáculos que 

na Golegã se realizam na sua apresentação do mais belo animal do 
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mundo que é o cavalo. E para complemento da festa justificando o 

adágio popular que, “Pelo São Martinho prova o Vinho”, não faltarão 

a água-pé e as sempre apetecidas castanhas assadas. 

   

Luíz Real 

Festa do Povo, Campo Maior 

 

Estas festas são organizados quando o povo quer e remonta do 

século XlX, o padroeiro da cidade é S. João Batista, as ruas e as 

artérias transformam-se em alamedas floridas; a decoração é 

disputada entre os vizinhos, cada qual quer fazer melhor; há cânticos 

ao som das pandeiretas e com guizos enfeitados com fitas coloridas 

e não faltando a castanhola; fazem-se quadras simples, desgarradas 

de improviso; a população cheia de simpatia abre as suas casas aos 

visitantes; o Museu do Café, o maior da Europa, onde se vê o cafeeiro 

numa estufa e antigas máquinas de torrefação; a festa do povo, 

realiza-se às vezes com interregnos, é por isso, que esta festa é 

quando o povo quer. 
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                        Maria Eugénia Silva 

 

Festa de Nossa Senhora de Mércules – Castelo Branco 

 

O Santuário de Senhora de Mércules fica numa pequena elevação 

cercada por sobreiros, azinheiras, e por oliveiras; é aí que se celebra 

a festa da Senhora de Mércules; o dia oficial da festa é a terça -feira 

depois da Páscoa e dura 4 dias; há a missa seguida de procissão á 

volta do Santuário; no domingo e terça-feira, as festividades são mais 

importantes; depois da alvorada, há foguetes, e a banda filarmónica 

percorre as ruas de Castelo Branco; no início da tarde, tanto na terça 

como no domingo, celebra-se a Missa Campal, seguida de procissão, 

sempre acompanhada pela banda filarmónica; os fiéis cumprem as 

suas promessas através das velas. 

Durante a festa, à volta do Santuário, há o artesanato regional, doces 

típicos da terra, tasquinhas de comes e bebes, não faltando as 

sardinhas e o bacalhau assado, e claro está, o folclore para animar. 
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                 M.ª Carolina Lopes 

 

Festa do Santo Cristo – Ponta Delgada 

 

É a maior festa religiosa dos Açores; realiza-se no quarto Domingo 

depois da Páscoa na ilha de São Miguel; o seu culto teve início no 

século XVll pelos milagres obtidos por intervenção do Senhor Santo 

Cristo; a festividade começa com a bênção do pão e da carne para 

ser distribuído pelos mais necessitados; há duas procissões que 

ainda hoje seguem o mesmo itinerário; é uma procissão de 

promessas, os fiéis são aos milhares o que torna muito morosa e 

muitos fazem o percurso descalços, de joelhos e com enormes velas 

e no Domingo a procissão percorre a grande parte de Ponta Delgada 
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com dezenas de milhares de fiéis incluindo os imigrantes espalhados 

pelo mundo; é tudo muito bem organizado: são os estudantes com 

as suas capas e batinas, bandas filarmónicas, os escuteiros, 

finalizando com os bombeiros; quando a procissão chega ao 

convento da Esperança recolhe a imagem, ficando no adro; as ruas 

por onde passa a procissão são decoradas com tapetes de flores; há 

fogo-de-artifício; a parte pagã com diversas barracas de comes e 

bebes como o chouriço, as iscas, os pipis, litros de cervejas e do 

vinho verde; resumindo, durante sete dias a Ponta Delgada torna-se 

uma cidade cheia de cor e de animação. 

    

M.ª Luísa Tamegão 
 

 

Canto dos Sabores 

Frango estufado no forno 

Ingredientes: 1 frango do campo, 2 cebolas, 2 cenouras, 2 alhos, 50 

gr. de margarina, 50 gr. de manteiga, 1 colher de sopa de farinha, 2 

dl. de vinho branco, 1 dl de vinho do Porto, 1 dl de conhaque (pode 

ser brandy), 1 cravinho, sal, agua, pimenta, caril e noz-moscada 

quanto baste. 

Lava-se e corta-se o frango em pedaços. Enxuga-se, tempera-se 

com sal e os alhos espremidos e coloca-se num tacho que possa ir 

ao forno e salteia-se com as gorduras até alourar. 

Depois de salteado, polvilha-se com farinha, junta-se as cenouras às 

rodelas e as cebolas picadas, a pimenta, o caril, o cravinho e a noz-

moscada. 
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Mexe-se bem, deixa-se estufar por alguns minutos e adicionam-se os 

vinhos diluídos em 1 dl. de água. Tapa-se e vai ao forno previamente 

aquecido até ficar tenro. Destapar, deixar alourar e servir.  

Se não tiver um tacho que possa ir ao forno, pode ser feito num 

tabuleiro de preferência de barro tapado com papel de prata. 

Teresa Almeida 

Leite Creme 

Coloque num tacho uma colher de sobremesa de farinha, uma colher 

de sopa de maizena, 245g de açúcar, 1 dl de leite e 8 ovos. Misturar 

muito bem. 

Leve 9dl de leite ao lume com uma casca de limão. Quando estiver 

quente verta o leite sobre a outra mistura e leve tudo ao lume até 

engrossar mas sem ferver. Coloque numa taça e polvilhe com 

bastante açúcar e queime. 

Florinda Ventura 

Adivinhas 

1. O que é que está no exército, na vassoura e no mapa? 

2. Qual é a coisa qual é ela que não tem mãos mas bate-te na 

cara, empurra-te e não o consegues ver? 

3. Qual é a coisa qual é ela que dá muitas voltas e nunca, nunca 

sai do lugar? 

4. Qual é a coisa qual é ela que todo o nariz tem na ponta? 

Anedotas 

- Ontem matei sete moscas; três machos e quatro fêmeas. 

- Como é que soubeste o sexo delas? 

- Os machos estavam pousados na garrafa da cerveja e as quatro 

fêmeas estavam pousadas no telefone. 

 

Conversa entre dois homens: 

- Qual é o teu partido? 

- É o MDMT 

- Nunca ouvi falar... Este partido é novo? 
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- É mas tem aderentes. 

- E o que quer dizer MDMT? 

-Mais dinheiro menos trabalho! 

 

- Sabes o que o fósforo disse para a caixa de fósforo? 

- Não. 

- Por ti perdi a cabeça! 

 

- Qual é o cúmulo da paciência? 

- É encher um balde furado numa torneira entupida 

 

 

Diz o chefe para o empregado: 

- Zé acreditas na vida depois da morte? 

- Claro que não, não existem provas disso. 

- Pois, agora existem: depois de teres saído para o funeral do teu tio, 

ele veio aqui à tua procura. 

                         Contribuição de M.ª Luísa Tamegão 

 

Soluções das Adivinhas: 

1. Cabo 

2. Vento 

3. Relógio 

4. Letra Z 


