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O Natal na Madeira 
Quando eu era estudante 
 

por Alberto Artur 
 
 
 
Há um livro escrito em inglês, no século passado, sobre a Madeira, contendo 

curiosas gravuras, uma das quais, e cópia de fotografia intencional, mesquinha e 

depreciativa, com a legenda que quer dizer: — Dia de Natal na Madeira. 

 

Dado o tempo que já tem, preciso se torna adivinhar o local focado, —  uma rua 

muito extensa, parecendo mais ainda, porque, ao fundo, se vê uma rampa aclivosa 

que a torna mais esguia e longa, e é nem mais nem menos — a Calcada de Quebra-

Costas, que teve esse nome, deixara de o ter, e agora o tem outra vez. 

 

Esta rua, esta ali, no livro, figurada completamente deserta, sem um único 

transeunte. Apenas, no primeiro piano, um bicho que deve ser cão, de focinho 

levantado, em atitude, de querer ladrar, ou farejar o tempo. 

 

A solidão patente apavorou o nosso visitante, fotografo amador, decerto, se julgava 

numa cidade abandonada. em que terrível epidemia houvesse rapado a população e 

quis assim, impressionar uma chapa patética. 

 

Era dia de Natal, dia de Festa, a grande festa do madeirense, por excelência, 

consagrada então, intimamente a família, em que se não encontrava vivalma nas 

ruas, e mais impressionante ainda, nas ruas, e mais impressionante ainda, quando 

o sol andava já alto, aquecendo os gatos pelos telhados, a se lamberem 

pachorrentamente. 

 

Cada terra tem seu uso e cada roca tem o seu fuso — diz o velho rifao. 

 

Os costumes, corridos aquém, têm-se modificado muito. A Festa perdeu o 

remansoso recato caseiro, assim como as rocas se dispersaram e sumiram, a maior 

parte delas. 
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Foram-se já as velhinhas de cabelos brancos, muito espertas, de olhos vivos, que 

mordinhavam a estôpa, fazendo correr entre seus dedos emurchecidos o fio 

cuspinhado que se ia torcendo, enronlante, no fuso bailador, e já se encontra aquele 

dançarino negrinho, luzidio, de madeira-til, pesada e rija, que tanto saracoteava 

numa espiral pulada, ao ritmo de uma canção dolente, até mesmo de noite, a 

candeia, de óleo de louro, pelos nossos campos de actividade. 

 

Das festas — as vésperas, também era uma verdade. E a véspera da Festa do 

Nascimento de Jesus, essa marcava o dia mais buligoso da nossa terra, mais 

visivelmente ainda no Funchal. 

 

Ante-alvorada, ap6s a ultima missa-do-parto, quase irreverentemente, no turbilhão 

do empurro ao sair da igreja, era uma azafama, um borborinho, em seguir a Praça, 

ao Mercado, ir as compras das flores, dos frutos, escolher as folhagens festivas, os 

baraços ornamentais para as lapinhas, afim de adornar o Menino, e trazer 

comezanas fartas para casa, para os dias da família reunida. 

 

O Mercado só, era pouco, em espaço, para conter a folia das mercas. Improvisados 

mercados se patenteavam, nos largos mais espaçosos, pelo tabuleiro das pontes, 

pelos muros das ribeiras... 

 

Chegavam produtos de toda a parte, da serra e do mar,— Camponeses com cestos 

de carga, barcos vinham da Costa de Cima, outros, da Costa de Baixo com variadas 

coisas. 

 

Não havia então automóveis, nem para lastro de carga, nem com gente arrumada e 

talvez mais gente aparecia nas compras e vendas, porque se tratava de bom negócio 

na cidade e a concorrência fazia baixar os preços, mais  ainda   ao entardecer, 

quando seguia debandada longa, pelos caminhos sem luz, só a do céu, na volta as 

moradas distantes. 

 

Pelo falar se adivinhava a migração das freguesias; o nortenho molengão, o 

pesquito esganiçado. Ti-Marias, com capas adebruadas de biquinhos garridos, com 

saias de lã, listadas e vistosas. O Manel, de japona, botões de oiro filigranados, na 

gola da camisa grosseira de linho, sem a botoar, mostrando as claviculas herciileas 

e o pomo-de-Adão saliente na garganta; moçoi-las gordunchudas, rosadas, de polca 
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de chita florida, alegres, surpreendidas, cabelo escorrendo azeite, com trancinhas 

apertadas; e uns bada-mecos, pigmeus, figurados pelas calcas compridas e um 

chapéu de feltro manhoso, e carneira larga, que lhes bailava na cabeça, pois já 

estava apertado para o irmão mais velho. 

 

Havia na cidade um sussurro de vespeiro, por toda a parte, empurrão nas travessas, 

encontrões a entrada e saída das lojas, comprando mesmo o que não queriam, 

ajustando, resgate ando e levando por fim mais bem caro do que queriam. Recrutas 

basbaques andavam com gente e primas da sua freguesia e davam-se ares de 

ensinar o roteiro da cidade, as ruas novas, os lugares onde havia café barato e 

comerinho bem quente, para matar uma ânsia nas espeluncas duns compadres que 

já conheciam há meses, e jubilosos apresentavam a família que viera a cidade. 

 

O largo de S. Sebastião era calcado aos rectângulos contornados a pedrinhas 

brancas, com números ao centro, parecendo o pano duma mesa de roleta. 

Explorava, então a Senhora Câmbra (Municipal) por esse tempo, uma renda 

acessória, pelo Natal, para vendas ao ar livre: lá estavam galinhas e frangos de pés 

atados, estendidos num tabuleiro, de paliçada, abrindo o bico com sede e lá mesmo 

o chafariz, a brotar agua continua pelas beicudas carrancas; acocoradas velhas 

vendiam ovos; áreas continham pano de linho da terra; enormes chapéus de sol, de 

cobertura azul, ensombravam verduras borrifadas. para não emurchecer; vilões, 

com barretes de orelhas, ofereciam a venda bordões, resteas de alhos, cabos de 

cebolas, rosários de pimentas, da terra, bicudas. 

 

O  couves, ó nabos! maunças de agriões, violetas e junquilhos aos raminhos 

odorantes... 

 

Alinhados renques de bota chã, feita de pele de cabra, com ourelo vermelho, era 

esta acertada na escadaria do largo, puxado o cano a forca para encaixar o pé, 

entrando a custo, e dentro em pouco mordiam como cachorro nalgum cabo 

retrincado. O vendedor explicava que era falta do habito de quem anda descalço, 

mas era a medida certa e estava calhando muito bem. 

 

Nas lojas do ourives vendia-se e trocava-se cordões de ouro, bichinhas e arrecadas e 

sempre de lã saia um rel6gio e corrente de prata para um levadeiro consciencioso 

em repartir as &águas. 
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Quem reparasse bem, apercebia a passagem, em desusado movimento de garrafões, 

num oco gargalejar enxaguado em boléus, as costas de rapazes. Era vinho de 

ofertas, vinho de missas, de encomendas e vinho comprado para esses dias de 

Festa. 

 

Passavam tabuleiros com mil coisas em cima embrulhadas, e os portadores 

andavam agora mais depressa; criadas roliças. as que eram de banhas, derreavam-

se para abraçar os volumes, equilibrar os acafates e ainda poderem dar a mão a 

meninos guinchões e bringuentos que queriam ter já os brinquedos para os estragar 

depressa; senhoras madrinhas e tias, traziam pacotes médios, desacostumadas da 

carga, agora destinada a afilhadagem que lhes devia bater a porta, em breve. 

 

Em todas as residências, por este tempo, tinha havido excepcional escafeação em 

lavagens em limpeza de vidraças, aniquilamento de teias de aranha, daquelas 

pernaltas transparentes, inofensiveis, aos cantos da casa; toda a mobília espanada e 

passada a óleo, alguma, como se a higiene e o asseio tivessem acordado de repente. 

 

Nas cozinhas das casas ricas, — nem falar nisso e bom: — andava tudo no pó-do-

gato, numa confusão e tarefa complicada. em preparos culinários e recheios 

esturgidos e frituras, pondo em pratica o «Velho Guia Familiar», com manchas de 

gordura nas paginas predilectas das receitas, já anotadas, as que tinham dado bom 

resultado em anos transactos, embora tivessem sido indigestas. 

 

Lume na lareira, no fogão, lume na trempe e no forno, para andar mais depressa, 

em conjunto, era um inferno aberto com brasas ridentes de olheiras fundas e achas 

fumegantes a estalejar ao desafio de lenha verde. 

 

A casa ensurdecia num esganiçamento de gaitinhas que as crianças assopravam ate 

lhes secar a saliva; corridas de cavalinhos de pau e caminhos de ferro de corda, 

pelos corredores, onde tropeçava a criada esbafurida, rebentando as bolas, frágeis, 

assopradas, pisando uma bicharada fugida da Arca de Noé —rogavam pragas com 

tanto trabalho, e ainda por cima, a ouvir descompostura ritmada das patroas 

exigentes: 

 

— Falta isto, falta aquilo. Avie-se... ó forte moleza. Não tem préstimo para nada. (E 

ela calada). 

Cale a boca sua estúpida. Não admito observações. 
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O (reparando) coitada. Foi um talho num dedo) ? Tenha paciência. Vá buscar o 

frasco de arnica. Isso passa... Amarrelhe um trapo. 

 

O bom, disto, e que faziam-se as pazes, depressa, adentro da cozinha, donde saiam 

os pudins, os bolos, as rosquilhas, as broas, os fartes, para os armários da dispensa, 

ate ver o seu destino. 

 

Ninguém dormia nessa véspera de Festa, a espera da hora para todos irem a missa 

do galo, em compromisso certo. 

 

Pelas ruas escuras, a não ser quando houvesse lua, redonda, perpassavam vultos 

emantados por causa do frio, silenciosos, grupos de famílias juntas, a criadagem ao 

lado com meninos, enterrando-lhe os capuchos pelas cabeças abaixo. Iam quentes, 

sonolentos, resignados, na esperança de ver nascer o Jesus, a dentro-duma 

manjedoura, na Se, com muitos padres a cantar, andando de um lado para o 

outro—talmente, lhes explicavam, à mistura com um beliscão, para não pegarem no 

sono, em caminhada e não ficarem tão pesados, como era da teoria de quem os 

levava ao colo. 

 

A missa da meia noite era a missa predilecta, indispensável a devoção, por 

conveniência e aprazamento de encontros de gente amiga e conhecida, 

especialmente na Se. Ali se arrumavam como sardinha em lata, no calor oleoso do 

aperto e das mantilhas. Cadeiras alugadas do Asilo de Mendicidade, rangentes do 

serviço, trazidas pelos protegidos órfãos» de blusa azul, entupiam a circulação para 

as Capelas, onde quem mais cedo chegasse se aninhava, defendida pelas cancelas 

dos balaústres de til. 

 

Além do Coro Grande: que é já um remendo arquitect6nico, fora da traça primitiva, 

havia um coreto desajeitado cavalgando a entrada da capela-mor, com escada de 

acesso pelo corredor da sacristia. 

 

Por baixo lhes passavam os tonsurados e todo o préstito para os ofícios divinos; e 

por cima, irrompia a musica muitas vezes profana de uma marcha ou sinfonia 

preparatória para as funções divinas. Depois lá se engrenava o canto sério, com 

uma outra fífia de cantores paisanos, que haviam preparado a garganta com 

medicamento forte, apropriado contra as constipações. 
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Algumas devotas acordavam, subitamente, ao Glória vibrante, pelo tilintar das 

campainhas de prata, ao uníssono das vozes vergastadas pela batuta do mestre de 

capela, fremente. Ondas pelo ar se entrechocavam nesse ambiente esvoaçante, 

pétalas de rosas caiam picando reflexos de luz. tombadas do alto de uma rosácea 

aberta, multi-cor. 

 

Repicavam alegres os sinos ... O bronze, de noite, tangido, fala melhor em som, 

pelas camadas arrefecidas. 

A' saída da catedral, no adro espaçoso, permutavam-se abraços e beijocas 

repenicadas, — beijos sem marca de contorno, nem da comissura sanguínea, 

moderna, tão de leve molhados, somente. 

 

— Boas Festas . . . muito boas festas . . . Algumas dessas saudades quebravam-se 

em bocejo mal contido. 

 

E todos seguiam a pé, para suas casas, muito bem abafados, onde era da praxe 

haver pronto o caldo das miudezas de galinha, esta, reservada, por6m, a corar-se no 

forno, de papo recheado, para o jantar. Vinha então o vinho, uma velha pinga,   

embora não  cristã, que nunca recebeu o baptismo na quartolinha honesta, relíquia 

conservada em posse dos antepassados: — era o Madeira Reserva que lambeava 

internamente o copo e rescendia um tal aroma suave, que apetecia mastigar, — o 

gosto e olfacto unidos, numa apetência sobreposta de sensação, só permitida 

apreciar em dias bem assinalados, como o do Nascimento de Jesus. 

 

A' missa conventual (dedicada ao povo) embora por obrigação celebrada nas 

freguesias, não aparecia quase ninguém, nesse dia de Natal, pois, na da noite, fora 

já cumprido o preceito, e o padre, olhando ao redor, parava a vista no sacristão, 

saudando-o com um Dominus vobíscum singular e tristonho. 

 

Os paroquianos estavam ainda na cama, acordando só de tarde, molemente, com 

destino a não saírem de casa, e alargar, com prudência, o cós das calcas, em 

aumento do espaço útil, para armazenar a moagem, domesticamente, em amplidão, 

ao ritmo de correia-sem-fim, accionando as maxilas e os dentes, e lubrificando a 

guela, para maior conforto individual. 

 

Era, em verdade, o dia destinado a carne de porco e correlativas artes de engordar, 

corrida a escala cromática das gulodices, desde a carne-de-vinho-e-alhos, ao 
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almoço, com fatias de pão, tisnadas em gordura, mal digeridas ainda, quande o 

gongo chamava para o jantar de lombo estufado com cebolinhas, e 

acompanhamento de cuscuz aromatizado de segurelha, sem fazer menção dos 

outros pratos, entradas e travessas, geleias e pudins, que davam, a farta, para 

empachar um batalhão, durante uma semana, pela metralha de recheios e doces, 

regados a bebidas finas, na alegria desusada dos brindes simples, sem preparo 

orat6rio, na conversa animada, chilreante, que tanto ajuda a digestão, intensificada 

pelas laranjas e tangerinas aos gomos, e o copinho de genebra para apaziguar 

ruídos, trazido na altura de servido o café. 

 

O jantar findava com arrastamento interminável de cadeiras, e novos 

cumprimentos, de pé saudações e bons desejos. Seguia-se para a sala, já iluminada 

a candelabros e castiçais com pendentes de cristal, espalhando refrangências e 

reflexos de prismas inquietos, com estremecimentos irisados pelas jarras e jarrões 

com flores muitas, em macissos sem ordem, excepto nos cântaros forrados a saiote 

de papel de cores, trazidos das estufas com orquídeas esquisitas e avencas frisadas, 

miudinhas. 

 

Jogava-se, recitava-se, tocava-se. — O piano, por vezes matracado a solo ou a 4 

mãos e mais um pé esquecido no pedal, espargia sobrepostas ondas em harmonias 

de fanfarra campestre e uma melodia engasgada. 

 

Bravos, aplausos, palmas, mais saudações ... 

Depois, dançar, bailar. A mobília era empurrada contra as paredes, donde muitos 

retratos em cartão, amarelecidos e sem aro, se despenhavam da saliência do   alisar, 

naquela confusão preparatória. 

 

Os velhotes e velhotas dançavam nesse dia, apenas, a abertura duma contradança 

cerimoniosa, evocadora duma mocidade que se escoou, transluzindo-lhes sorrisos 

ou espreitando uma lágrima nascente, enxugada, a pressa, ao canto de um olho, 

mesmo sem lenço denunciante. 

 

A mocidade ria-se, não podendo compreender o que fossem recordações doutrora. 

 

Quem não tiver encontrado, na família, essas lúcidas e simpáticas velhanças do 

pretérito perfeito do verbo amar, em todas as pessoas conjugado, na intima 

fraseologia mirrada com o tempo, mas revivida no coração, a expressarem-se: — 0 
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menino bem sabe . . . lembra-se a menina decerto, . . . num eco longínquo, de 

conforto resignado, no pergaminho das rugas, a esfolhe ar a mente num romance 

indefinido, reeditado ali, na florida sucessão, patente de uma arvore geneal6-gica. 

— não, não adivinha o que seja a cristalização da bondade, adentro da residência de 

seus avos. 

 

Houve a pausa de um instante apenas, pois a mocidade tomou logo conta da sala, 

na efervescente turbulência da valsa a 2 tempos, em rodopio; da polca pulada, 

saltitante; da mazurca varredora, espanejando o pé; e o soalho palpitante também, 

obrigava os quadros antigos, suspensos nas paredes por ganchetes metálicos e 

cordões entrançados, a se cumprimentarem os avoengos empastados, a sorrir no 

óleo dos painéis, em vibração pendular. 

 

Era assim. nessas casas velhas, no interior das quintas. vivendas morgadias já 

gastas, ou de gente de teres progressivos que amoedou haveres, vindo-lhe a parar 

solares que não construíram mas compraram, e mais se usufanam em gastar, em 

grosso, e arrotar brasões de enxerto por algum antigo casamento necessário para 

evitar ruína, melhorando na raça o sangue de anil que se apurou nos cruzamentos 

da parentela pobre. 

 

E as  lapinhas  ressurgiam com mais esplendor e o Menino da Judeia, esquecido das 

palhinhas, aparecia de pé, triunfante, de brocado vestido, sandálias com aljofres, 

resplendor flamejante carregado de jóias e cordões de ouro, no realce majestoso 

dum principezinho oriental. 

 

Nestas circunstancias ostentosas, a lapinha era geralmente armada no quarto de 

costura, que servia também para quarto de engomar, reservado compartimento de 

trabalhos domésticos, desembaraçado dos denominadores usuais que durante todo 

o ano o pejavam, com os manequins e suspensões; a maquina de coser pelo esforço 

dos pés, a mesa de talhar, tesouras de alfaiate e fita métrica de polegadas; a vara e o 

côvado das medições antigas; a peca plana, em tábua de madeira forrada a 

cobertor, de lã e mais um pedaço de lençol velho, para almofadar o atrito do ferro 

bojudo, com proa de couraçado e focinho de fogão. respiradouro das brasas que 

continha no bucho, passando a roupa vinda da ribeira, para a alisar 

convenientemente, assoprado móvel pela parte traseira, para faulhar como um pote 

pirotécnico e se aquecer melhor, mas ficando demasiado na tempera, amaciado era 

 8 



na soleira com um pedaço de estearina oculta em trapo, provocando-lhe um 

fuminho que tresandava a cebo queimado. 

 

A taça da goma para os peitilhos, punhos e colarinhos. a esponja, a humedecer e 

descorar amarelecimentos na roupa, o ferro de encanudar cabeções, a tenaz dos 

frouxos, tudo isso girava para outra parte, escondido, muitas vezes apressa, onde 

era difícil dar-se com isso, depois da nova moradia esquecida. 

 

Aproveitava-se do mobiliário para o novo dispositivo da acomodação, atinente a 

lapinha: — a mesa grande, umas banquetas e o espelho de dobradiças que deveria 

fazer bom efeito. de asas abertas, na duplicação das imagens, suspendido numa 

parede, ao alto, levemente inclinado como docel de fantasia burguesa. 

 

Arrastado o que ficava para os lugares preconcebidos, preparava-se uma espécie de 

altar com rodapé de colcha adamascada e toalha de rendas caras, em barra 

pendente. 

 

 

Publicado originalmente na Revista “Das Artes e Da História 

Da Madeira”, Novembro-Dezembro , vol. 11, n.° 9, no ano 1951. 
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O Natal Madeirense 
Num auto de Gil Vicente 
   
 

por  Antonino Pestana 
 

 

Para bem compreender-se a etnografia do Natal madeirense, vamos primeiramente 

fazer algumas considerações de carácter litúrgico, cotejando a liturgia popular, para 

assim verificarmos o que ambas tem de comum e aquilo em que diferem. 

Seguidamente, descreveremos o Advento e a Missa do Natal madeirenses, para 

concluirmos, graças a leitura do Auto Pastoril Castelhano de Gil Vicente, que o 

Natal madeirense e o Natal português dos séculos da nossa idade clássica. 

 

A palavra Natal não significa apenas o nascimento de Jesus, o Messias prometido, 

mas também o conjunto das celebrações mais significativas, referente quer a longa 

expectativa do mundo antigo pela sua vinda, quer a sua infância. A primeira 

significação dá-nos a festa do Natal, ou o Natal no sentido restrito: a segunda dá-

nos o Ciclo do Natal, ou o Natal no sentido lato. 

 

Entrando de explicar o conteúdo do cicio do Natal, vemos que: 

A longa expectativa do mundo antigo pela vinda do Messias foi fixada pela liturgia 

da Igreja no chamado tempo do Advento, que abrange as quatro semanas 

anteriores ao dia 25 de Dezembro; portanto, 28 dias; os últimos 4 de Novembro e 

mais os primeiros 24 de Dezembro. E as celebrações litúrgicas,   com   que a  Igreja  

principalmente   recorda  a infância de Jesus, são: a) —A Circuncisão, no dia 1 de 

Janeiro, oito dias depois do nascimento; b) — A Epifania, no dia 6 de Janeiro, ou 

seja no dia em que Jesus se revelou ao mundo inteiro, não só ao mundo judaico, 

mas também ao mundo pagão, representado pelos três reis magos; c) — A fuga para 

o Egipto, no dia 17 de Fevereiro. Na liturgia da Igreja, portanto, o ciclo do Natal vai 

desde o dia 27 de Novembro ao dia 17 de Fevereiro. 

 

Cotejando este complexo litúrgico com o que se passa na liturgia popular, notamos 

que, de todas as celebrações da liturgia da Igreja, transitaram para a popular 
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apenas o Advento, embora com conteúdo totalmente diferente, e o Natal 

propriamente dito. Neste encorpara-se a festa dos Reis Magos, visto como, quer na 

composição do presépio, quer na poética, quer na musica, os coroados do Oriente 

s3o celebrados ao mesmo tempo que o Menino Jesus. 

 

O Advento, com a significação própria de expectativa dolorosa e amargurada da 

Humanidade pela vinda do Messias, desapareceu da memória do povo. E assim 

tinha de ser; pois, com a vinda do Messias, a trágica ansiedade de séculos ficara 

satisfeita, para perdurar apenas nas paginas imortais da literatura do Antigo 

Testamento. Foi assunto que ficou arrumado  nas gavetas da História. Os 

historiadores da especialidade registam e notam a circunstância muito significativa 

de, com o nascimento de Jesus Cristo, não mais povo algum da terra, com excepção 

do povo judaico, ter produzido uma só página com a velhíssima esperança do 

Messias Redentor. É que, concluem logicamente, o Messias Redentor era Jesus 

Cristo. 

 

É pena não se ouvir, nesta altura, aquela paráfrase de Isaias «Rorate coeli» na linda 

melodia gregoriana do século XVII. Há" na sua plangência lágrimas de 

arrependimento, de súplica e ansiedade. 

 

«Não te ires, Senhor, não te lembres mais das nossas iniquidades. Vê: A cidade 

santa esta" deserta; Jerusalém devastada — ela, a casa da tua santidade e da tua 

glória, onde os nossos antepassados entoavam os teus louvores». 

 

Esse Advento da liturgia da Igreja é substituído, na liturgia popular, por um outro 

advento; pelo tempo que vai do dia 16 ao dia 24 de Dezembro, durante o qual se 

celebram as nove missas do parto. E porquê assim? 

 

No dia 17 de Dezembro, a Igreja celebra a Festa de Nossa Senhora do O, assim 

denominada em virtude de começarem pelo vocativo O as lindíssimas antifonas que 

se rezam nas chamadas «Vésperas», desde esse dia ao dia 24: 

 

«Ó Sapientia, quae ex ore Altissimo prodiisti, 

«Ó Adonai et dux domus Israel, 

«Ó Radix Jesse, qui stas in signum populorum, 

«Ó clavis David, 

«Ó Oriens, splendor lucis aeternae, 
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«Ó rex Gentium, 

«Ó Emmanuel, Rex et legifer noster. 

 

A Igreja fixou na festa de Nossa Senhora do O a expectação da Virgem Santíssima 

pelo nascimento do seu divino Filho. Quer dizer: Nossa Senhora, no silêncio 

profundo do seu coração, desde que sentiu as primeiras vibrações intimas da 

Maternidade, não só bendizia a Deus pelo privilegio único de que fora alvo, mas 

parecia repetir as vozes ansiosas dos séculos, quando estes pediam aos céus que 

chovesse o Justo. «Rorate coeli desuper et nubes pluant Justum». Porém, o povo, 

que assenta os seus raciocínios e deduções nas realidades concretas, tangíveis, 

arranjou outra explicação para a designação ao da referida festa mariana. 

 

Como a rotundidade da letra O lembra o estado do ventre da mulher, nos últimos 

tempos da gravidez; e como a festa da Senhora do O se realiza mesmo a boca do 

Natal, apenas oito dias antes do dia 25 de Dezembro, o povo da nossa terra 

assentou em que nessa festa se celebrava a gravidez da Virgem Santíssima, mas 

gravidez manifesta, clara, visível aos olhos de toda a gente e da qual havia de sair o 

Messias, Jesus, o Redentor do Mundo. 

 

Por isso, também, o povo criou — e a Igreja madeirense celebra — desde a véspera 

da festa da Senhora do O (dia 16 de Dezembro) até a véspera da Natal as nove 

missas do parto, em honra da Virgem, pelo parto divino que Ela há-de ter, dentro 

de pouco; e será pela mesma razão que as missas do parto se rezam as horas 

recolhidas de madrugada, por, de certo modo, se parecerem com aquela hora única 

em que o Deus Menino nasceu numa gruta de Belém. 

 

As missas do parto da nossa terra, afinal, outra coisa não são do que as novenas do 

Menino Jesus, que em toda a parte se celebram, acrescentadas da missa, por vezes 

cantada, como as novenas; mas delas a sensibilidade popular abstrai a ideia do 

divino Nascituro, para concentrar-se apenas no culto a Santíssima Virgem, que e 

quem, ao tempo, está em causa. 

Não se vá pensar que a interpretação popular de Nossa Senhora do O seja exclusiva 

da etnografia madeirense, pois já no século XVII, o Padre António Vieira, num dos 

seus sermões, conhecido mesmo pela designação de «Sermão de Nossa Senhora do 

O», dito numa das Igrejas da Baia, no ano de 1640, a adoptou. 
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Teria o Padre Vieira encontrado na tradição popular portuguesa do seu tempo a 

interpretação física da designação — Senhora do O? Será de desprezar a hipótese de 

que tal tradição houvesse sido levada para as terras de Santa Cruz pelas ondas de 

emigrantes madeirenses, cuja presença ainda hoje se verifica no linguajar crioulo 

do Brasil, no vocabulário, na evolução fonética e até, um pouco, na sintaxe? Ou tal 

interpretação seria produto da sua fertilíssima imaginação? De qualquer maneira, 

são suas as seguintes palavras, bem características do seu temperamento oratório: 

«O título da festa e a Expectação do Parto e desejos da mesma Senhora debaixo do 

nome do O. E porque o O e um circulo e o ventre virginal outro circulo, o que 

pretendo demonstrar em um e outro e que assim como o circulo do Ventre Virginal 

na conceição do Verbo foi um O que compreendeu o imenso, assim o O dos desejos 

da Senhora na Expectação do parto foi outro circulo que compreendeu o Eterno». 

 

É com a primeira missa do parto que começa o advento do Natal madeirense, 

advento que já não e ansiedade, mas certeza; não clamor, mas o primeiro jacto da 

alegria da Festa. 

 

A primeira missa do parto na Madeira e o Natal a vista; e a prelibação da Festa. Por 

isso, nas manhas frias desse Dezembro pre-natalício, nos coros das Igrejas da nossa 

terra, já ressoam cantos festivos e devotados a Senhora e os altares engalanam-se 

de verduras e flores, que nem no mais rigoroso Inverno falecem a Primavera 

perene, que e a nossa Ilha. Nalgumas freguesias do campo, os povos acorrem a 

igreja acompanhados de música — rabeca, harmónica, machete, flauta e 

castanholas — como se já fosse a noite do Natal. 

 

Ao sair da missa, os fieis trazem no coração e no rosto uma alegria sem panos, que 

lhes durará o dia inteiro, e o rapazio ca fora faz saltar bombas inocentes e 

triptrapes. 

E que mais se faz nesse advento do Natal madeirense? 

Prepara-se a Festa — termo este que lá, como no Minho, significa o tempo do Natal. 

Festas há muitas, mas a Festa e uma só — a do Natal. Prepara-se a Festa; alinda-se 

a casa, lavam-se e engomam-se as roupas, refaz-se a área, prepara-se a amassadura, 

compram-se os condimentos para a carne de Vinho e alhos, cozem-se os bolos de 

mel, redobram-se as rações do porco e das galinhas, que para o grande dia querem-

se gordos e anafados, compram-se os presentes, com que o Menino Jesus há-de 

contemplar os miúdos da família, e prepara-se o presépio, mais conhecido pelo 

nome de «lapinha». 
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Vai-se, então, ao sótão, a ver em que estado esta o esqueleto da lapinha do ano 

anterior — se precisa dumas achegas de papelão ou de madeira. Sacode-se do pó 

toda a população das lapinhas dos outros anos — o vilão de barrete d'orelhas e a 

viloa de capinha de riscas encarnadas, os músicos de retesadas bochechas a 

soprarem instrumento, os bombeiros com escadas as costas, as enfermeiras de bata 

branca e cruz vermelha na brac/adeira, as lavadeiras de joelhos, debruçadas sobre a 

agua espelhante da ribeira, os meninos-do-coro de batina Vermelha e roquete 

branco de renda, o padre e o sacristao, o policia de ousados bigodes, o soldado de 

barreta com o numero do regimento, o marinheiro de farda azul debruada de 

branco. Depois, os moinhos com as velas, as serrações de madeira, os carrinhos do 

Monte a descerem, as casas de palha, o porco e a vaca, a bananeira de folha larga e 

cacho a sair, a cana de açúcar de folhagem verde- sujo... Verificadas as baixas, toca 

a repor o activo sem demora. 

 

Não pode esquecer o alegra-campo, que há-de fazer de docel à lapinha, e as 

cabrinhas que hão-de pender nas extremidades da mesa, onde ela vai assentar. 

Agora a gruta. Cuidado! 

 

Há que ver se precisam renovadas as tintas. É necessário que sobressaia a imagem 

do Menino com o bracinho levantado e a de São José de barbas brancas e vara 

florida na dextra e a da Virgem e mais a dos Senhores Reis Magos, de ricos trajes 

vistosos, e ainda a dos animais, que coitadinhos, hão-de com o seu bafo aquecer o 

Menino, em tão fria noite. 

 

Para a última hora reservam-se as frutas: as laranjas vermelhas, os peros de cor 

beije e verde, as bananas ouro-velho, as nozes e as castanhas. Que linda que a 

lapinha vai ficar! Que sinfonia de cores e de formas! Como todas elas se vão casar 

bem, sob o olhar de comando do outro Menino. Aquele que preside a lapinha, lá em 

riba, de coroa de prata na sagrada cabeça e o mundo redondo na mão e uma cruz no 

cimo do mundo, a ver se ele toma juízo! Como as cores se vão casar bem; assim se 

casassem as ideias e os sentimentos dos homens! 

 

E agora, com a electricidade produzida pelas aguas puras das nossas serras! A 

sinfonia das cores vai unir-se a dos movimentos. Uma simples ligação porá a mexer 

a serração de madeira e as velas dos moinhos e acendera, dum golpe, luzes 
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vermelhas, azuis e amarelas a volta da lapinha, que vai, então, parecer uma 

cidadela em festa. Que linda que vai ficar a lapinha! 

 

No presépio madeirense há um pormenor que talvez não seja apenas de carácter 

ornamental. São as searas — pires ou taças com gramíneas ou leguminosas, que vão 

grelar ao contacto do ar e da água, durante este feliz advento, e que no dia do 

nascimento do Menino, hão-de estar crescidas e verdes. 

 

Era neste mes de Dezembro que os povos pagãos celebravam as feriae sementinae, 

as sementeiras de Dezembro. A Igreja também aproveita esta época de sementeira, 

para ministrar as Ordens sacras aos seus ministros; e é a maneira mais própria de 

fazer sementeira — esta de preparar os semeadores. 

 

As searas das lapinhas madeirenses, na beleza ingénua das suas folhas verdes, não 

fixarão a consagração  paga  do  amor a terra? Penso que sim, embora qualquer 

conclusão cientifica sobre o assunto, requeira um estudo comparativo. 

E a verdade histórica da lapinha? 

 

Que paridade pode haver entre a lapinha que se Vai compor e o estábulo de Belém, 

onde o Menino Deus nasceu? Como se tolera tão grande incongruência, que chega 

nalgumas lapinhas, a presença de locomotivas a vapor e da luz eléctrica? 

 

Que importa a verdade histórica da lapinha? Almeida Garrett, no estudo, em que 

apresentou o «Frei Luis de Sousa», estabeleceu o principio da distinção entre a 

verdade histórica e a verdade artística. 

 

Na construção da lapinha, temos que atender a uma outra verdade: a verdade do 

sentimento. O Menino Jesus nasceu em Belém, há mil novecentos e cinquenta e 

sete anos; mas também nasce em cada um de nos a toda a hora, sempre que o nosso 

coração requeira tal nascimento. Belém está dentro de nós. A lapinha que 

construímos tem por engenheiro as nossas mãos; mas por arquitecto a nossa alma. 

 

S, Francisco d'Assis, quando em 1223, armou o presépio no bosque de Greccio, em 

Itália, ao ar livre, tendo como fundo árvores gigantescas, longínquas montanhas 

alterosas, talvez penedias que porfiavam as nuvens, não pensou na Belém da 

Palestina; pensou na grandeza do mistério da Encarnação. A grandeza do cenário, 

não podendo medir a do mistério, media, ao menos, a do seu coração. 
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Por isso o presépio madeirense, a nossa lapinha, pejada de anacronismos, mas 

acidentada, policroma, alegre, viva, rica de verdura, farta de frutos, está certa; 

traduz a beleza da nossa terra e a alma da nossa gente. 

 

Antes de deixar o advento do nosso Natal, quero dar conta de uma canção, própria 

da época, por mim recolhida, na Vila de Câmara de Lobos. É a seguinte redondilha, 

a que podemos por o nome de «Dizei a Mamãe»: 

 

 

 

 

 

A letra e duma ingenuidade tal, que não deixa possíveis dúvidas sobre a sua origem 

popular; e a melodia, no seu jeito balanceado, traduz a felicidade interior de quem a 

concebeu e de quem a entoa. Peco a vossa atenção para o seguinte: Todas as 

canções do Natal são construídas em tom maior, mesmo aquelas cujo conjunto de a 

impressão de tristeza ou saudade. Ao contrario do que sucede no Continente. As 

cantigas que ilustram o presente trabalho foram da minha recolha pessoal, entre os 

anos de 1915 e 1920. 

 

Findo o advento, segue-se a noite do Natal, com a missa-do-galo ou da meia noite e 

mais outras duas: a da madrugada, que o povo denomina a missa-dos-pastores, e a 

da manhã. 

 

Interessa principalmente falar da missa-do-galo, que, na igreja da maior parte das 

freguesias rurais da ilha, se realiza de modo a merecer a atenção de toda a gente 

culta. E dentro de pouco, vamos ver porque. 
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Já noite cerrada, rapazes e raparigas, homens e mulheres, indiferentemente, dos 

vários bairros da freguesia, organizam-se em rancho, vestem-se de «pastores» 

(bota chão, fato de serguilha, barrete de cauda ou de orelhas) e arranjam uma 

oferta, em geral, galinhas, ovos, cordeiros, frutas, hortaligas, vinho, e vão assim 

carregados para o adro da Igreja. 

 

Pelas 11 e meia da noite, os demais fieis vão enchendo o templo, deixando livre o 

centro, por onde oportunamente eles hão de passar. 

Antes de começar a missa, fechou-se a porta principal da Igreja, a fim de que os 

fieis assistentes não se distraiam com a organização da «visita dos pastores», cá 

fora. 

 

Quando o celebrante «levanta» o Glória, toca, então, de abrir-se a porta; mas a 

entrada do rancho só começa, quando, rezado ou cantado o Glória, o Celebrante já 

esta sentado no lado da Epistola. Em geral, a entrada realiza-se com ordem: Vai 

cada um, por sua vez, avangando pelo centro do templo, com a sua oferta a cabeça, 

ao ombro ou pela mão, conforme o caso. Chegado ao centro do templo, o pastor ou 

a pastora bota a sua cantiga, uma quadra musicada — as vezes mais; depois, vai 

depor a oferta, onde previamente lhe foi indicado; na sacristia ou no transepto. 

 

Nas paróquias pobres e esta uma das maneiras praticas de ajudar economicamente 

o padre, que depois vai transformar a maior parte das ofertas em dinheiro. 

 

Vamos já  ouvir essas  cantigas. A  l.a poderá chamar-se «O Jaribrás» corrutela de 

«Gil Brás». 

 

 

0 meu menino Jesus,  

que eu me chamo Jaribrás;  

Aqui vos trago esta oferta,  

que não pude trazer mas. 
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Atentem no adágio da melodia dos dois primeiros versos e no contraste do alegro 

dos dois últimos. É característica de muitos cantares madeirenses, a sucessão 

desses dois andamentos. A melodia, no adágio, desenvolve-se em estilo grave, sem 

deixar de ser gracioso, enquanto nos compassos do alegro, requer o rasgado dos 

machetes dos bailos e das romarias. 

 

A 2.a poderá chamar-se «Que noite e esta». A letra é a seguinte redondilha mista: 

— Menino Jesus  

dizei-me que noite e esta.  

Esta e a noite de Natal; 

 amanha, dia de Festa. 

 

 

 18 



Reparem no jeito da pergunta, que a melodia assume nos dois primeiros versos, e 

no ar de resposta nos dois últimos; e digam-me se já encontraram desenho 

melódico que traduza com mais realismo, do que esta, a entoação interrogativa. 

 

A 3.ª poderá pôr-se o nome de «A Cantiga do pão, Mel e Vinho». É muito cantada, 

principalmente nas freguesias do Norte. É pobre a letra e não e rica a melodia: mas, 

quer uma quer outras, ambas traduzem o estilo simples dos povos daquela região. 

 

Ó meu Menino Jesus,  

Menino tão bonitinho,  

aqui DOS trago esta oferta 

feita de pão, mel e vinho. 

 

 

 

Para a 4.a cantiga, peço atenção muito especial — quer para a letra, quer para a 

melodia. Poderá ficar conhecida por «Flor de Laranjeira». 

A letra é a seguinte: 

Meu Menino Jesus,  

meu Menino Jesus,  

minha flor de laranjeira,  

trazei meu irmão de Almerca,  

meu Menino Jesus,  

para a llha da Madeira. 
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Esta quadra e um voto, um pedido. Em nenhuma época do ano, como nesta as 

saudades dos ausentes se fazem sentir, e a reunião de todos os membros da família 

se impõe mais a todos os corações. E nenhuma terra portuguesa tem tantos 

corações ausentes como a nossa Ilha. A Madeira e uma pequena Metrópole, com 

colónias nas cinco partes do mundo. No substrato dessa quadra sente-se todo o 

drama insular; a luta entre o espaço e a proliferação e a fatalidade do êxodo. 

Reparem no desenho da melodia: É um grito lancinante de saudade. A rapariga, a 

quem ouvi, na Igreja da Madalena do Mar, quase a cantava em ritmo livre. 

Reparem no alongamento dos sinais de cada uma das frases melódicas a coincidir 

com as finais de cada um dos Versos; e digam-me se já ouviram coisa mais linda. 

No entanto, repare-se no vigor da sua construção, marcada, logo de início, pelo mi e 

si naturais. 

 

Acabada a visita dos pastores, a missa-do-galo continua sem mais novidade, até ao 

fim; e, acabada ela, toca para casa, onde nos espera a canja e um cálice de vinho 

licoroso, que lá não há outro (a não ser o jaqué, no Norte) em vez do bacalhau com 

couves das nossas Beiras. 

 

Nalgumas igrejas, porem, entre a missa-do-galo e a dos «pastores» ou entre esta e a 

da manha, procede-se a «pensação» do Menino — em geral, a cargo dum grupo de 

raparigas, que para o efeito tomam o nome de «pastoras». Estas, sentadas ou de 

joelhos, rodeiam o presépio e, com todo o respeito e devoção, Vão soltando quadras 

alusivas aos sofrimentos do Recém-nascido, resultantes da carência de roupas e do 
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frio da noite. As vezes levam consigo bacia de mão, toalha e sabonete, como se 

houvessem de prestar os cuidados adequados a circunstância. As estrofes são quase 

sempre repassadas de espírito maternal, de muita ternura; e, de mistura com elas, 

ouvem-se outras de carácter mais transcendente, referentes a ingratidão dos 

homens, a missão divina do Menino, aos seus futuros sofrimentos na cruz. E uma 

cerimonia de profundo significado humano e cristão. 

 

Eu disse, ainda há pouco, que a missa-do-galo do Natal madeirense não podia 

deixar de interessar a gente culta. E porque? Entra agora em cena o nosso Gil 

Vicente. 

 

Como todos sabem, o teatro português nasceu na noite de 7 para oito de Junho de 

1502, com a representação, por Mestre Gil, do «Auto da Visitação», da sua autoria, 

na alcova da rainha D. Maria, mulher do rei D. Manuel, no Paço de Alcáçova, por 

ocasião do nascimento do príncipe, que havia de ser mais tarde o rei D. João III. 

Destinava-se a representação a distrair a puérpera, mas foi tal o alvoroço de alegria 

que a novidade teatral despertou na corte, que logo a «rainha velha» D. Leonor, 

Viúva de D. Jo§o II, pediu a Gil Vicente que a repetisse pelas matinas do Natal, isto 

e, seis meses depois. 

 

O Poeta, porém, ou porque quisesse dar provas da fertilidade do seu estro, ou 

porque lhe repugnasse celebrar o nascimento do Filho de Deus com o mesmo 

material com que homenageara o nascimento dum simples homem, embora do 

mais nobre sangue, compôs então o «Auto Pastoril Castelhano» que, efectivamente 

foi representado no mesmo Paço de Alcáçova, no dia de Natal do mesmo ano. 

 

Ora, sucede que a segunda e ultima parte do referido auto e, mutatis mutandis, a 

descrição do Natal nas igrejas rurais da Ilha. 

 

Os pastores, depois de conversa vária, vão-se «encostar». Depois de adormecidos, 

vem o Anjo acorda-los, cantando. O pastor Gil e o primeiro a ouvir a mensagem 

celeste, que logo se apressa a comunicar aos companheiros: 
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«Ha pastor! 

Que es nacido el Redentor» 

Segue-se o diálogo entre os pastores do Auto: 

Gil — Zagales, levantar de ahi, 

Que grande nueva es venida:  

Que es la Virgem parida.  

A los ángeles lo oi.  

0 qué tónica acordada  

de tán fuertes caramillos! 

 

Brás — Cata, que serian grillos. 

 

Gil — Juri a nos 

Que eran ángeles de Dios. 

 

Lucas — Y nos aqui leuantados 

Qué le habemos de hacer? 

 

Gil — Mi fe, vamoslo á ver  

 

Brás — V ansi despeluzados? 

 

Gil — Pardiez, que es para notarl  

Pues el Rey de los senores  

Se sirve de los pastores?  

Nueva cosa  

Es esta, y muy espantosa! 

 

Id vosotros al lugar 

Muy priesto, carillos mios, 

Y no vamos tan vacios: 

 

Traed algo que le dor 

Y  el rabel de Juan Javato; 

Y la gaita de Pravillos, 

Y todos los caramilos  

Que hay en el hato ; 
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Y para el nino un sibato, 

 

Depois deste diálogo, os pastores partem-se todos para o presépio cantando: 

 

Aburremos la majada. 

Y todos con devocion  

Vamos ver aquel garzon. 

 

Veremos aquel ninito  

De agora recien nacido, 

Asmo que es le prometido  

Nuestro Mesias bendito.  

Cantemos a voz en gritto.  

Con hemencta y devocion,  

Veremos aquel garzon. 

 

Como acabamos de ver os pastores de Gil Vicente vão visitar o Divino Recém-

nascido; mas não querem ir de mãos vazias. O pastor Gil avisa os parceiros que 

tragam «algo que se dar» isto e «os presentes» e mais a rebeca de João Gravato e a 

gaita de Pravilhos; e tragam todos os instrumentos (todos los caramillos) que 

encontrem lá pelo povo; principalmente, que não se esqueçam de um assobio para 

o «menino». 

 

Também os pastores madeirenses, quando vão visitar o «Menino», na missa-do-

galo da sua igreja, e lhes levam «algo que le dar» marcham ao toque de machetes, 

violas de arame e braguinhas, além de rebeca e de gaita. Os acordes desta orquestra 

virgiliana acompanham as loas, com que as bocas alegres e claras das raparigas vão 

perfumando os caminhos, ate que todos cheguem ao adro da Igreja, ponto de 

reunião. 

 

No Auto de Visitação, em honra do nascimento do futuro rei D. João III, os 

presentes do recém-nascido foram em parte definidos (ovos, leite, queijadas, 

queijos e mel) e em parte indefinidos: «lo que hau podido» trazer os trinta 

companheiros de Gil Vicente pastor, «porquerizos e vaqueros» No Auto Pastoril 

Castelhano, não se definem os presentes, porque? Porque os pastores foram 

acompanhados de surpresa pela anunciação do Anjo: 
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Zagales levantar de ahi,  

Que granden nueva es venida:  

Que es la Virgem parida, 

a los angeles lo oí. 

 

E, então, não havia tempo para mais: «Traed algo que le dar» — trazei o que 

puderdes, seja o que for. 

A semelhança entre o auto e o Natal madeirense, transparente, ate aqui, continua a 

ser flagrante na pensação do Menino. 

 

Chegados ao presépio, falam os pastores: 

Gil — Dios mantenga a vuestra gloria!  

Ya veis que estamos acá 

Muy alegres, soncas ha,  

De vuestra nuebla vitoria.  

A vos, Virgem, digo yo,  

Que el muchacho qae hoy nasció  

No entiende que me entiende  

Mas si que todo comprehende,  

Del punto que se engendro, 

 

Lucas — Que casa tan pobrecita  

Escogio para nacerl 

 

Brás — Ya comienza á parecer  

Dende su ninez bendita, 

 

Silvestre — De paja es su camacita  

 

Lucas —Y un establo su posada 

 

Brás - Loada sea y adorada 

Y  bendita 

La su clemencia infinita. 

 

Gil — Senora, con estes hielos  

El nino se está temblando.  
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De frio veo llorando  

El criador de los ciclos,  

Por falta de panizuelos.  

Juri á san si tal pensára,  

Ó por dicha tal supiera,  

Un zamarro le trujera  

De uma vara,  

Que ahotas que el catára.  

Ora vosotros qué hacei?  

Con muy chapada nemencia, 

Y con vuestra reverencia,  

Dalde de eso que traeis. 

 

Silvestre — Perdonad, senor, por Dios  

Que, como somos bestiales,  

Los presentes no son tales, 

Como los mereceis vos. 

 

Repare-se nos seguintes pormenores 

 a) a extrema pobreza do local, onde Jesus nasceu. Diz o pastor Lucas: 

 

«Que casa tão pobrezinha 

escolheu para nascer! 

E é um estábulo a sua pousada». 

b)  a extrema pobreza da cama. Diz o pastor Silvestre: 

 

«De palha é a sua caminha» 

 

c)  0 gelo e o frio da noite e a falta de roupa, 

que fazem o Menino chorar. Diz o pastor Gil: 

Senhora com estes gelos, 

0 Menino está tremendo. 

De frio está chorando 

o criador dos céus, 

Por falta de roupa. 

Oh, por Deus, se eu advinhara, 

Teria trazido uma camarra 
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do cumprimento d'uma para; 

E com certeza o Menino se calara. 

 

d)  A   atitude  de  adoraçãoo  dos  pastores.  Diz Bras: 

Louvada seja e adorada 

e bendita 

a sua clemência infinita. 

 

e)  O sentimento da humildade perante o Deus-Menino: «N6s pouco mais somos 

que animais; por isso, os presentes que trazemos, não são os que mereceis». 

Aqui o pastor Gil já define como «presentes» o que trouxeram no sua visita ao 

Recem-nascido. 

 

A carência do Menino-Deus e total; por isso, o pastor Gil, depois de lamentar-se de 

não ter trazido uma çamarra para aquece-lo, volta-se para os outros pastores e com 

«mui chapada vehemencia» lhes ordena: «dá-lhes de isso que trazeis». 

 

Agora cotejai estes versos da pensação do auto com os que ainda hoje as pastoras 

cantam na «pensação» da missa-do-galo madeirense: 

 

Águas puras cristatinas 

correm direitas ao mar, 

Vou lavar as minhas mãos,  

para no meu Deus tocar. 

 

Águas puras cristalinas  

conservam pouca quintura,  

Como tocar vosso corpo,  

que tem toda a formosura? 

 

Dai-me aquela bacia, 

também o jarro de prata, 

para lavar o meu Deus,  

que por nos ate se mata. 

 

Pretendo de vos lavar 

 nas aguas desta bacia,  
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já que a vossa humanidade  

acertou noite tão fria. 

 

Esta pobre camisinha 

 vos visto com alegria,  

já que a vossa humanidade 

 teve uma noite tão fria. 

 

Esta touquinha também  

na cabeca vos vou por.  

Andai descancar agora,  

Meu Menino. meu Amor. 

 

Ligar-vos também pretendo  

com este laco de fita.  

Que eu viva unida convosco;  

o vosso amor o permita. 

 

A serra foste nascer  

entre brutos e pastores,  

podendo ser na cidade,  

entre bispos e doutores, 

 

Nascestes com vento norte,  

com tanta rigosidade,  

tá em cima nessa serra,  

podendo ser na cidade. 

 

Vinde a estes pobres bracos,  

ao meu peito encostado 

qu'eu quero das pobres palhas  

por um pouco aliviar-vos. 

 

Como verificais, os sentimentos de compaixão, pelas condições do nascimento, e de 

adoração, tanto pela divina origem de Jesus-Menino, como pela sua missão no 

mundo, são os mesmos nuns e noutros. 
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Julgo que estamos agora habilitados a estabelecer as relações que ligam o Natal 

madeirense a essa jóia literária de Gil Vicente, que e o «Auto Pastoril Castelhano». 

 

A Madeira foi descoberta em 1419, a data mais aceite. A colonização fez-se logo e 

com o maior afan: O Infante tinha necessidade do açúcar que ela havia de produzir, 

para começar a bater o poderio comercial dos árabes na Europa. 

 

Gentes do Minho, das Beiras e do Algarve abalaram para o povoamento da ilha e 

levaram consigo a língua e os costumes do continente português da primeira 

metade desse glorioso século XV. De resto, fenómeno comum a todos os grandes 

movimentos migratórios: da antiga Roma para o resto da Europa, de Inglaterra 

para a América do Norte, após as perseguidores religioso-politicas, da Franca para 

o Canada, da Espanha para algumas das Américas, de Portugal para o Brasil e para 

as Africas. 

 

Ora um dos costumes mais arreigados desses tempos era o da representação, nas 

igrejas pelo povo, dos Mistérios do Nascimento e da Paixão de Jesus. Estava-se 

ainda no rescaldo dessa idade-m6-dia, em que o povo, na frase de Mendes dos 

Remédios, concorria as Igrejas, dominado pelo misticismo, e, na sua ingenuidade 

assistia, não como mero espectador, frio e impassível, mas interessado ao vivo, 

sentindo ou experimentando as lágrimas e os risos que as representações lhe 

despertavam». 

 

Tais representações decorriam naturalmente, perante a crença sincera do povo: não 

eram perturbadas pelo sarcasmo irreverente do Renascimento, ainda, então, quase 

a um século de distância. Com a nova idade, as coisas mudaram: os costumes e as 

ideias. A celebração dos mistérios divinos eram objecto de troça por parte das 

gentes das cidades e das vilas; a sensibilidade religiosa embotara-se-lhes. Basta ler 

Gil Vicente, a partir de 1517. 

 

No entanto, a tradição de representação popular dos mistérios nas igrejas tinha tal 

forca que, tendo resistido a proibição das constituições dos Bispados no século XVI, 

entrou no século XVII dentro, e muito dentro, como vemos no P,e Manuel 

Bernardes, que e do ultimo quartel do século. 

 

Quer isto dizer: A representação do Mistério do Nascimento de Jesus, sendo ainda 

costume popular corrente em Portugal no decurso do século XVII, era-o com mais 
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forte razão no século XV, ainda idade-média; por isso, não podia deixar de ser 

levado para a Ilha da Madeira, pelos Portugueses que a foram povoar e colonizar, 

no primeiro quartel que seguiu ao descobrimento (1419-1444). E levado, tal como 

aqui se representava: na ingenuidade primitiva, de que damos conta no Auto 

Pastoril Castelhano. 

 

Acresce que: Quem conheça a obra teatral de Gil Vicente, sabe que nela o poeta 

fixou os costumes do seu tempo, ainda hoje vivos pela vasta galeria de figuras que 

ele criou nos autos e nas farsas; e nada há que nos leve a admitir que o «Auto Pas-

toril Castelhano», representado da noite de 25 de Dezembro de 1502, no Paço de 

Alcáçova houvesse de fazer excepção. Seria contra o espírito de toda a obra 

vicentina, julgar o auto como criação abstrata do Poeta, em vez de obra inspirada 

na realidade viva do povo, como são todas as outras suas congéneres. 

 

Somos deste modo, levados a concluir que o Natal madeirense, com a «visita dos 

pastores» realizada na missa-do-galo e com a «pensação» do Menino feita entre a 

referida missa e a dos «Pastores» ou seja a segunda missa da noite de Natal, e 

fundamentalmente, o Natal portugues dos aureos tempos da descoberta e do 

povoamento. Já Teófilo Braga havia notado que era nas Ilhas, em virtude do seu 

isolamento, que se encontravam ainda intactas a maior das tradições de Portugal de 

antanho. 

 

Se nos lembrarmos que a S6 do Funchal guarda no seu Tesouro, oferta do rei D. 

Manuel I, uma cruz processional do valor da custodia de Belém, trabalhada pelas 

mãos de Gil Vicente, ourives e mestre da balança, sentimos satisfação em verificar 

que o povo da Ilha, de certo modo, retribui a Gil Vicente, poeta, representando 

todos os anos, na noite maior do ano, um dos seus autos mais notáveis. 

 
 

Publicado originalmente na “Revista Das Artes e Da 
História da Madeira”, vol. V, n.º 3, no ano de 1957 
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O Natal na Madeira 
 
 

por C. V 
 

 

Natal. Pronunciar este nome e o mesmo que deixar entrar a luz a jorros num vasto 

salão, ex-pondo a vista entre os damascos e panos de arrás das paredes, lindos 

painéis, deslumbrando--se os olhos na contemplação de rico mobiliário, 

esplêndidas pratas, custosas porcelanas, e artísticos candelabros, testemunhas de 

sumptuosas festas ali realizadas por muitas gerações. 

 

Esta palavra tem o condão de despertar saudades adormecidas de tempos que nos 

sorriram e em que saboreamos um pouco de felicidade na nossa longínqua infância. 

 

Diferentes são as exigências individuais por aquela felicidade, conforme a classe a 

que cada um pertence ou o meio em que nasceu. 

 

Para o mendigo ou indigente, um naco de pão conduta do e um copo de vinho 

bastarão. Para o rico que vive na grandeza o muito nunca e suficiente. Por isso, 

muitas vezes, há mais alegria nesta quadra, na choupana dos pobres, do que nos 

palácios dos grandes e ricos onde o luxo impera e reina o sibaritismo. 

 

Em parte alguma, que eu saiba, o Natal e tão festejado e tão desejado, como nesta 

abençoada ilha. 

 

As crianças e a juventude, terminado o verão, ansiosas contam os dias que as 

separa da Festa. E escrevo festa com letra grande, porque nesta terra de festas, festa 

sem designação, só se entende a festa por excelência, o Natal. 

 

E porque anseiam as crianças pela Festa? Porque na sua irrequieta e pura 

imaginação surge a cada momento a imagem do Presépio com seus pastorinhos e 

searas, com o Menino Jesus tão terno e meigo a abençoar aquele pequenino mundo 

 30 



que é a lapinha; porque antevêem quinze dias de folgue do, tréguas aos seus 

aborrecidos estudos; porque esperam novos e garridos vestidos e sapatos, outros 

brinquedos, muitos e deliciosos doces e iguarias; e porque farão visitas que serão 

retribuídas pelas amigas etc. etc. seria preciso mais qualquer coisa para o seu 

paraíso na terra?.. 

 

Mas não são apenas os miúdos que vivem obcecados por aquela ideia Os grandes e 

os chefes de família, embora reservados, não falam tanto nela, tudo prepararam e 

de muito longe, para que nada faltasse nessas alegres comemorações. 

 

O agricultor, o proprietário dos campos ao fazerem as suas colheitas reservam para 

aquela quadra parte delas. Vendem o seu   trigo  mas na grande caixa de castanho 

ficou o necessário para a amassadora do Natal. Vendem o seu vinho a bica do lagar, 

mas reservam um quarto do mais limpo e maduro e de melhor grau para os brindes 

daqueles dias. O vinho alegra o coração do homem e torna o velho menino! 

 

Por seu turno, a dona da casa, como a mulher forte do Evangelho, amealhou o 

preciso para os afamados cuscuz, bolos de mel, broas e rosquilhas, graças as suas 

lindas ninhadas. Engordou o suíno para a banha de todo o ano e para o vinho e 

alhos tradicional, linguiças e chouriços do fumeiro. Quem há que desconheça o 

prato tão simples mas delicioso de ovos fritos com chouriço? E não só delicioso mas 

também chocalheiro, pois denuncia a vizinhança o que cada um almoça em certos 

dias! Quem deixara de apreciar o belo cosido de olhos de couve com o focinho de 

porco a par dumas batatas que semelham crisântemos em flor? 

 

Mas não se resume apenas nisto os cuidados da mãe de família. Na amassadura da 

noite da Missa do Galo, cada miúdo teve o seu merendeiro e nunca esquece o pão 

graúdo, de quarta, chamado do Menino Jesus que e o ultimo a ser partido. Todos 

vestirão a sua andaina nova, todos têm a sua surpresa. Há colchas vistosas para as 

camas, toalhas de mesa para estrear, enfim tudo é renovado ou substituído. A 

habitação e caiada, o pavimento lavado, as vidraças e armários escafiados, e assim 

vem com o Natal a higiene, o conforto, e o bem estar das famílias, que alegres se 

reúnem quer para jantar, quer ao serão, jogando umas partidas de bisca, libando 

uns cálices de licor acompanhados dumas fatias de pão de ló que fazem as vezes de 

mata-borrão. As partidas sentam-se a giz se são analfabetos ou a lápis se o parceiro 

fez 4.a classe. 
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Poucos são os lares onde não haja um naco de carne, seja galinha, vaca ou porco. A 

caridade e a assistência velam pelos miseráveis. 

 

Entende-se por Festa não só o dia de Natal, mas as duas oitavas e todos os dias 

santificados ate ao dia de Reis pelo menos. 

 

O Natal e o dia do ano em que o povo almoça mais cedo. Apenas voltam da Missa 

da meia noite onde lhes foi lembrado o nascimento de Jesus num presépio por 

amor dos homens, e onde oraram por aqueles que lhes vão fugindo para a 

eternidade, tratam logo de cozinhar a primeira refeição, e momentos depois, das 

chaminés ou colmos, evolam-se para o espaço fragrantes aromas da carne de 

vinhos e alhos. É infalível! Aconselha a sabedoria, que e como quem diz a 

experiência, que para a boa digestão daquela iguaria, se lhe esprema sumo de 

laranja ou se lhe beba em cima um cálice de genebra. Mas ha quem para aguçar o 

apetite, beba uma outra, e mais, enquanto se não vai para a mesa. E' bom costume? 

É mau? Que se pronunciem os entendidos na matéria. Diz o saloio que um só cálice 

não conversa! 

 

Uma nota típica desta quadra são também as bombinhas e as bombas. Hoje 

embirro com essa usanca, mas em garoto queimei muitíssimas. Começam os seus 

estalinhos nas Missas do Parto e nunca mais acabam senão findas as Festas. De 

lombo para lombo, de sitio para sitio, e de casa para casa, há despiques para ver 

quem mais queime deste fogo que só tem o condão de afugentar os gatos e pôr em 

vibração os nervos de muita gente, quando não e o de esfacelar os dedos dos 

pirotécnicos. 

 

Pelas oitavas vão os filhos casados passar o dia em casa de seus pais e vice-versa, 

juntando--se por vezes numa mesa de 50 comensais entre filhos e netos que são a 

coroa dos avos. 

 

Também pelas oitavas vão os afilhados dar Boas-Festas aos seus padrinhos, 

levando-lhes uma galinha ou um par delas. Se e uma afilhada, a madrinha oferece-

lhe alem de vinho e doces um vestido novo. Se e um rapaz agradece-lhe com uma 

nota de banco e a promessa de o livrar do Quartel, pesadelo dos rapazes do campo. 

 

Freguesias há, em que alguns maduros se mascaram e andam pelas ruas sem graça 

alguma. 
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Pela tarde, se o tempo o permite, vão os novos visitar   os   presépios pelos casais 

conhecidos, onde não raro se encontram com as suas noivas. E se as não tem ainda, 

ficam-nas tendo desde esse dia, redobrando-se-lhe a felicidade. 

 

Como todas as festas tem suas vésperas, o Natal tem a sua novena de preparação 

espiritual a que chamam Missas do Parto. São ditas nos nove dias antecedentes, 

muito cedo para comodidade do povo das quais sai ainda lusco-fusco. Para elas 

corre o rapazio, tocando castanholas ou gaita de boca despertando os vizinhos da 

estrada, mais dorminhocos. 

 

O templo enche-se e canta-se devotamente loas e melodias que até nós tem chegado 

desde os tempos da colonização, piedosas como suspiros a pedir que venha a terra 

como orvalho, o Justo, o esperado Messias. 

 

Tem lugar nas primeiras Missas do Parto a matança dos porcos. É dia de regabofe 

na família. Noite ainda, cai a vitima soltando gritos aflitivos e estridentes ao 

enterrar-lhe a lamina o carniceiro, homem em geral de farta bigode ira, sabichão, 

com ares de antigo mestre sangrador. 

 

Limpo, tostado e escanhoado como um inglês, o cadáver, tudo termina num lauto 

almoço em que entram grandes cavalas salgadas, com molho de vilão; picado de 

coração, rins e bofe, com pão ainda morno, de trigo da terra; bifes tenros e 

saborosos do fígado do defunto com batatas doces, farinhentas; sarapatel tão bom 

como recheio dos cabritos assados da Páscoa, tudo bem regado com americano 

novo, claro como cristal e doce como a pr6pria uva, ficando era exposição ate a 

noite, dependurado numa trave aquele que em breve ficara em pedaços sob o sal, 

deixando como despojos conduto para as batatas e couves, e banha para as sopas e 

malacadas do entrudo. 

 

 

Originalmente publicado na Revista “Das Artes e Da 

História Da Madeira”, n.º 4, no ano de 1950 
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Natal 
 

 

por Fernando Augusto da Silva 

e Carlos Azevedo Meneses 

 

As festas do Natal duram na Madeira desde o dia em que se comemora o 

nascimento de Jesus até o dia de Reis, havendo durante este tempo muitos 

folguedos, descantes e outras manifestações de regozijo, que poetizam esta bela 

quadra do ano. As refeições são melhoradas, e rara é a casa onde não aparecem a 

carne-de-vinho-e-alhos e os bolos de mel, assim como outras iguarias que são 

desconhecidas durante o resto do ano. Os templos enchem-se de povo por ocasião 

da missa do galo, em que a imagem do Deus-Menino é muitas vezes dada a beijar, e 

para completar as festas e solenidades do Natal, há ainda os presépios ou lapinhas, 

alguns deles verdadeiramente notáveis pela riqueza e variedade de seus adornos. 

Não há muitos anos, era uso nalgumas freguesias da Madeira «pensar» a imagem 

do Deus-Menino na noite do Natal, isto é levá-la e vesti-la sobre um estrado 

colocado dentro da igreja, sendo este serviço prestado sempre por uma rapariga, 

mas tal uso cremos que desapareceu, assim como um outro que consistia em 

oferecer ao mesmo Deus-Menino na referida noite, varias produções da terra. 

Rapazes e raparigas, vestidos com trajos antigos, conduziam piedosamente ao 

templo as suas ofertas, anunciando em seus cantares, por vezes muito 

harmoniosos, a quem eram destinadas as mesmas ofertas.  

 

O velho habito de consagrar todo o dia de Natal à vida e festas recatadas da familia 

tende a desaparecer, e as ruas da cidade, desertas outrora naquele dia, apresentam-

se hoje quasi tão movimentadas como na primeira, segunda e terceira oitavas. É, no 

entretanto, durante estes três dias, que o povo continua a santificar não obstante 

ter sido dispensado disso pela Igreja, que principalmente se realizam as visitas e os 

cumprimentos de boas festas, os quais entre o povo rude são acompanhados quasi 

sempre de abundantes libações, descantes e outros folguedos, que se estendem até 

horas mortas da noite. Desde a vespera do Natal até á Epifania, estrugem por toda a 

parte as bombas e busca-pés, com grave risco não só dos transeuntes, mas também 
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daqueles que os atiram, muitos dos quais tem sido vitimas das suas loucuras e 

imprudências.  

 

O hábito não muito antigo, de despedir o ano velho e receber ao ano novo com toda 

a espécie de fogos de artificio, é aquele que mais chama a atenção dos forasteiros, 

sendo na verdade um espectáculo imponente e belo o que oferece a cidade do 

Funchal e seus subúrbios ao avizinhar-se a hora da meia noite do dia 31 de 

Dezembro, quando por toda a parte se acendem os fósforos de cores e sobem aos 

ares os milhares de foguetes e granadas com que os madeirenses festejam a 

passagem dum para outro ano, na esperança de que aquele que principia lhes traga 

todas as venturas que lhes negou o que vai sumir-se na voragem dos tempos. A 

noite de 31 de Dezembro é muito animada no Funchal, sendo a cidade percorrida 

por grandes ranchos que se dirigem para vários pontos dos arredores, ao som de 

machetes e violas, para daí contemplarem os festejos da meia noite.  

 

É no dia 7 de Janeiro, após os Reis, que se desmancham as lapinhas e tudo volta à 

normalidade, mas algumas pessoas conservam os presépios armados até o dia 15, 

festa de Santo Amaro, que é, na opinião de alguns, quando devem ser dadas por 

findas as manifestações de regozijo do Natal, tanto do agrado do bom povo 

madeirense.  

 

 

Originalmente publicado no “Elucidário 

Madeirense”, vol.º II (F-N), págs. 406-407 
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Lapinha 
 

por Fernando Augusto da Silva e 
Carlos Azevedo de Meneses  

 

É com este termo que na Madeira se designam os «presépios», que desde séculos 

tão generalizados estão entre nós. Julgamo-lo uma palavra peculiar deste 

arquipélago. Deve ser o diminutivo de «lapa» com o significado de furna, gruta ou 

cavidade aberta em um rochedo, por analogia ou semelhança com o local do 

nascimento do Divino Redentor. É possível que em outros tempos conservassem 

essa analogia ou semelhança, mas, ao presente e na generalidade, as «lapinhas» 

madeirenses são armadas sobre uma mesa, tendo como centro uma pequena 

escada de poucos decímetros de altura, de três lanços contíguos, e no topo da qual 

se coloca a imagem do Menino Jesus. Em todos os degraus da escada e em torno 

dela estão dispostos os «pastores» e vários objectos de ornato, por vezes bem 

estranhos e sem próxima afinidade com o resto do presépio. Em obediência às 

condições do meio, terão algumas características próprias, como sejam as 

ornamentações com os ramos do arbusto «alegra-campo» e dos fetos «cabrinhas», 

que lhes imprimem uma feição pitoresca e alegre. Terão uma certa originalidade os 

chamados «pastores», isto é, pequenas figuras de barro de grosseiro fabrico local, 

que quasi sempre não representam pastores ou zagais mas indivíduos das várias 

camadas sociais. 

 

Ainda são muito vulgares as «lapinhas» com as chamadas «rochinhas», consistindo 

estas no simulacro de um pequeno trecho de terreno muito acidentado, feito de 

«socas» de canavieira e que geralmente conserva na base uma pequena «furna» 

representando o presépio em minúsculas figuras de barro. 

 

Existiam, mas hoje são já muito raras, estas mesmas «rochas», talhadas em 

maiores proporções e em que se viam igrejas, estradas, pequenas povoações etc., 

embora sem grande harmonia no conjunto, mas oferecendo um certo e original 

pitoresco.  

 

Originalmente publicado no “Elucidário Madeirense”, vol.º II 

(F-N), pág. 211 
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O Natal de Há Trinta Anos 
 

 
por João Cabral do Nascimento 

 
 
Diz-se que e festa de todos e, em especial, da família: nada, portanto, mais 

favorável a ideia de colectividade. Contudo, na Madeira, o sentimento que ela gera e 

perfeitamente individualista. Cada pessoa tem o «seu» Natal, isto e, sente-o a sua 

maneira; e, comungando embora com os mais nessa euforia ecuménica, guarda no 

intimo, para si apenas, recordações particulares, anseios próprios, saudades 

intransmissíveis, um mundo de coisas imponderáveis e inexplicáveis. 

 

Em que difere dos outros este Natal isolado no meio do Atlântico? Por ser mais 

florido, mais tepido? Por ser aquecido por um sol que transluz entre nuvens, e 

embalado por um mar cor de pérola, que se move sem pressa, como um desdobrar 

lento de sucessivas folhas de estanho? Por ter festões de giestas e grinaldas verdes 

de alegra-campo, e frutos da flora tropical, e presépios de conjuntos anacrónicos? 

Por causa daquele silêncio de chumbo, soturno e opressivo, abafado e elástico, 

entrecortado aqui e alem pelo rebentar dos petardos ? Pela circunstancia rara de 

toda a gente ficar de portas adentro, no dia principal, a gozar a sua festa num 

egoísmo quase feroz que parece excluir toda a ideia de comunicação com os 

estranhos? 

 

Quando eu nasci ainda havia freiras entre os muros arruinados de Santa Clara e das 

Mercês, em cujas cercas, a tarde, se abriam as longas campânulas das daturas para 

espalhar na atmosfera esse perfume insidioso, denso, perturbante, que ao mesmo 

tempo envenena e delicia. Elas, as monjas velhas, e verdade que já não tinham este 

nome: intitulavam-se recolhidas e estavam para ali abandonadas como as pedras 

dos claustros. Quem diria pertencerem a mesma congregação que no principio do 

século anterior festejara o Natal com uma ceia em que se consumiram vinte e três 

galinhas para um total de trinta b6eas, e se gastaram cento e noventa libras de 

açúcar no confeito da argolinha? Todavia, dali emanava ainda as melhores espécies 
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de bolo de mel, os segredos do farte e da raspadeira, do cuscuz para o desfeito, dos 

sonhos pelo Entrudo da Quaresma, da talhada de amêndoa em Quarta-feira de 

Cinzas, do manjar preto, do arroz doce em Domingo de Ramos. Extintos os 

conventos, laicizaram-se as receitas da copa regional. As donas de casa rivalizaram, 

nesse ponto, com as franciscanas. Mais uma razão para que a quadra festiva 

decorresse entre penates — e que as ruas, finda a labuta do mercado, tombassem 

numa sonolência de três dias, sob um sossego morno e extenuante. 

 

«Se o Natal se estendesse a todos os meses, o mundo seria muito diverso», escreveu 

algures Charles Dickens, a quem o advento do Menino Jesus inspirou tão belas 

páginas de prosa. Diverso, sem duvida, mas também fastidioso. Penso, pelo 

contrário — e sejam quais forem as razoes pelas quais se ambiciona, com tamanho 

afã, esse regresso ao ciclo natalício — que o seu maior encanto reside precisamente 

no caso de ser só uma vez em cada ano. Ai de nos, se não esperássemos por 

qualquer coisa, certa ou incerta! Aguardar o Natal constituía para as crianças do 

meu tempo a mais bela expectativa da sua vida. Quando ele chegava não direi que 

se produzisse o desengano, mas uma tal ou qual saciedade insatisfeita, por mais 

paradoxal que isto pareça. 

 

Das vésperas as festas, diz o rifão. Esta, de que falo, principia com tão complicados 

e minuciosos preparativos que chega a parecer, no fim de contas, pretexto para 

reformas domesticas em vez de glorificação de uma data celebre. Nas casas, a 

limpeza a que se procede não exclui a própria caiação das paredes, nos diversos 

arranjos que se seguem esta implícita a substituição das cortinas das janelas e ate a 

modernização dos estofos da mobília. Depois, passando das salas e dos quartos 

para a despensa e cozinha, vem em primeiro lugar a amassa dura dos bolos de mel e 

a preparação dos licores, em especial de tangerina e amêndoa. Aquela constitui 

uma das mais fortes tradições insulanas, e dir-se-ia inventada por um espírito 

faceto que porfiasse em misturar os ingredientes mais antagónicos, desde as 

especiarias — canela, pimenta, noz moscada, cravinho — ao açúcar, a farinha, a 

manteiga, a banha de porco. Há, na sua confecção, como que um ritual: depois de 

amassado, o bolo de mel, com uma cruz desenhada a toda a sua altura e largura, 

fica a levedar durante três dias dentro de um alguidar, antes de ser cozido. E, por 

mais estranho que isto se afigure, ninguém, ao comê-lo, terá duvida em confessar 

que lhe parece muito bom. 
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Se alguma diferença existe entre estes preparativos do Natal ilhéu e os que se 

faziam para o enterro de um faraó do Egipto, ela repousa apenas no facto de o sono 

de um Tutacamao ou de um Ramezes durar uma eternidade, em lugar das setenta e 

duas horas que se precisam para o recolhimento do português da Madeira nas suas 

festas consagradas ao nascimento de   Cristo.   For a disso, há os mesmos cuidados 

escrupulosos nos pormenores da limpeza e decoração do interior, as mesmas 

exigências quanto as provisões de boca, o mesmo zelo no vedar de todas as fendas 

por onde possa, acaso, transmitir-se qualquer comércio com a vida externa. 

 

O padeiro forneceu o pão destinado ao consumo que deva fazer-se no dia 25 e nos 

seguintes, que tem o nome de oitavas. A carne de porco esta de há muito nas 

salgadeiras, coberta de vinho, vinagre, malagueta e folhas de louro. As hortaliças 

são constantemente refrescadas, a fim de não perderem o viço. Distribuiu-se a fruta 

pelos sítios mais arejados. Tudo esta a postos. Desgraçado daquele que se esqueceu 

de adquirir com antecedência algumas dessas pequeninas coisas indispensáveis ao 

manejo culinário, um dente de alho, pimenta, sal fino ou grosso. Infeliz de quem, 

sendo fumador, não teve a previdência de se munir de alguns maços de cigarros, ou 

de quem, sendo atreito a enxaquecas, não soube precaver--se com um tubo de 

aspirinas. Fechou-se tudo, após a missa do galo. O silencio pesa. O céu e cor de 

cinza. O ar esta imóvel. Nenhum pássaro se atreve a riscar o espaço, não adeja 

nenhuma borboleta, a agua não cai nas fontes, o mar não se mexe, o sol descansa 

num leito de nuvens opalescentes, os lagartos dormem nas brechas dos muros, os 

ralos não cantam, as flores sustêm a custo o seu aroma. Só, de quando em quando, 

um estampido seco, uma bomba de clorato que rebentou no chão ou um morteiro 

que se ergueu na atmosfera pasmada. 

 

No interior das casas, como nas capelas das igrejas, o presépio esta armado e é mais 

ou menos igual ao dos anos anteriores: reforçam-no apenas alguns novos pastores 

de barro policromo ou uma ou outra inovação do progresso : auto-moveis que se 

dirigem para Belém, ao lado de camelos. locomotivas que projectam, pelas 

chaminés, fumo compacto de algodão branco, belos e complicados transatlânticos 

ingleses que sulcam oceanos de areia ou de serradura, mesmo aos pés de S. José e 

da Virgem Maria. O Menino Jesus tem um ar do século XVIII, veste comprida 

túnica de seda orlada de rendas e, erguendo a maozita gordalhufa, toca com o dedo 

num cacho de bananas de loiça, que esta na rocha, e que, a despenhar-se, poderia 

esmagar a um tempo todos os tres Reis Magos. Das escarpas flúem aguas de 

vidrilho, entre fetos e avencas naturais, e nos promont6rios mais inacessíveis 
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equilibram-se, por milagre, casas de papel com muitos andares e janelas de 

venezianas, e igrejas de altos campanários amarelos ou vermelhos. Por toda a parte, 

nos rec6ncavos da lapa, sobem e descem pastores e pastoras, em cujos ombros se 

ostentam cabazes com laranjas, anonas, macas, galinhas, patos e pénis. Há peixes 

fora de água, indiferentes a circunstancia de se encontrarem num elemento que não 

e o seu, e animais de climas antagónicos, reunidos com tanta naturalidade como se 

estivessem na própria arca de Noé. Em baixo, sobre a mesa, rodeando a toalha de 

linho, corre uma fila de searas dentro de xícaras — trigo, lentilha, centeio, milho, 

alpista; estão verdes e pujantes, mas as raízes, sem terra para se expandirem, já se 

entrelaçaram de tal modo que formam como que um bloco duro e redondo. 

 

Cada pessoa tem o seu Natal, disse eu há pouco, Neste momento, em volta de mim, 

agita-se a multidão numa pressa febril. O frio e intenso, caem flocos de neve de vez 

em quando. As arvores ostentam a copa branca, e delas escorrem fios de agua. Há 

muitos dias que não se vê o sol, as ruas estão brilhantes da humidade. Todos se 

refugiam nos teatros e nos restaurantes, em pro-cura de convivência, de ruído, de 

movimento, Ouvem-se, pelas portas entreabertas, as orquestras que atordoam com 

o seu entusiasmo profissional; vêem-se pinheiros dentro de vasos de madeira, dos 

quais pendem inúmeros brinquedos e de onde se elevam no ar, presas a cordéis, 

bolas coloridas cheias de gás. Dança-se com frenesi. Estalam as rolhas das garrafas 

de champanhe. Os automóveis atravessavam as ruas, buzinando de continuo, 

cruzando-se com os eléctricos e aumentando o estridor e a confusão desta noite 

festiva. No átrio de um hotel de luxo, ornamentado a primor, passa um velho de 

barbas brancas e capuz encarnado; segura no braço um cesto repleto de 

brinquedos, que ele vai distribuindo no meio de risos, de aplausos, de guinchos, de 

serpentinas que esvoaçam, de tambores que rufam. Distinguem-se figuras de 

adultos entre a revoada dos pequenos. Há uns que enfiam na cabeça barretes de 

papel, verdes, amarelos, azuis, vermelhos, roxos, doirados; outros que pulam ao 

compasso da música; pares que dançam, criados que servem bebidas, mulheres que 

fumam, crianças que deliram de alegria... 

 

Detenho-me a porta, indeciso. E digo de mim para mim: Para que todo esse rumor, 

toda essa vertigem? Para que vos afadigais dessa maneira, incitando-me em vão? O 

meu Natal não é esse. 

 

Originalmente publicado na Revista DAS ARTES E DA 

HISTÓRIA DA MADEIRA, n.º 4, no ano de 1950. 
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O Natal da Madeira (Estudo 
Etnográfico) 
 
 

 
por J. de Sousa Coutinho 

 

 

O Natal tem para o madeirense, sobretudo para o do norte da Ilha, um encanto 

especial, único no mundo. 

 

Dia de festa, em todo o sentido da palavra, está adornado com costumes e tradições, 

que muito honram o nosso folclore e muita beleza e elevação dão à vida do nosso 

povo. 

 

Profundamente crente, o madeirense não se contentou com celebrar o Natal, 

reunindo a família em alegre e farta consoada, envergando fato novo e domingueiro, 

descansando pacatamente em casa das lides quotidianas, ornando uma Árvore do 

Natal, com muitos e ricos brinquedos, ou armando um frio presépio, para gáudio 

dos miúdos, somente. 

 

Foi mais além. 

Deu largas à sua fé e acrescentou, desde tempos recuados, aos ofícios litúrgicos do 

dia, um folclore cristão, cheio de piedade e beleza, que muito honra a Ilha e, bem 

compreendido, a própria fé. 

 

O estudo do modo como se celebra o Natal em Ponta Delgada, Porto Moniz e 

Boaventura, deu o presente trabalho. 
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Espero que ele dê aos leitores uma prova bem frisante da crença do nosso povo e da 

maneira, como celebra o seu Natal. 

 

 

Preparativos para o Natal 

Véspera do Natal. 

Como foi árduo o labutar em casa do lavrador!... 

Como andam cansados os braços de tanto trabalhar e os pés de tanto andar!... 

Todos estão cansados, desde o pai ao mais pequeno. 

O pai, que matou o porco; que ajudou os vizinhos   em   idêntica   matança;   que 

cavou a  «semilha» (1) nova para os dias do Natal; que foi à cidade comprar os 

arranjos da Festa. 

 

A mãe que amassou o pão, derreteu as banhas do porco, fez a linguiça, deitou a 

«carne de vinho e alhos», lavou, remendou e engomou a roupa de cótio e a que 

estava guardada na caixa e que só sai neste grande dia: — a colcha vermelha e a 

toalha de renda da «lapinha», o rodapés e o sobre-céu da camilha, os guardanapos 

e a toalha de jantar, etc, etc. 

 

Os filhos, que varreram os terreiros e a testada do caminho; que foram levar a 

galinha ao padrinho e buscar o «Bolo de Mel» e, a correr e a buzinar, como 

automóveis, foram levar esmolas aos pobres e à «venda» (2) comprar as coisas 

esquecidas e imprevistas. 

 

E até o mais pequeno, no berço, está cansado de chorar e gritar, sem que ninguém 

o atendesse, pois, nesse dia, não há tempo para baboseiras. 

A noite vai subindo pelos vales. 

A natureza vai adormecendo, pois o sol já se escondeu, há muito. 

Já se calaram os melros e até as próprias plantas, sonolentas, começam a aquietar-

se. 
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Em casa do lavrador, todos estão cansados, mas ninguém tem sono, a não ser os do 

berço, para quem o Natal é um dia, como os outros. 

 

Para os maiores, o melhor está para vir: — o armar o presépio, as matinas, a 

«Missa do galo», a entrada dos pastores, o beijar o Menino, etc, etc. 

Por isso, ninguém dorme. 

A Lapinha 

É hora de armar a lapinha. No terreiro, já está o alegra-campo (3) e, a um canto do 

quarto, a caixa dos pastores. 

Lapinha madeirense 

Junto da parede fronteira à porta, a mulher do lavrador coloca uma mesa, cobre-a 

com uma colcha vermelha e enramada e estende, sobre esta, uma toalha branca, 

como a neve, e cheia de rendas. 

 

Na parede, faz um arco, com ramos de alegra--campo, e ornamenta-o com flores e 

cadeias de papel de cor. 

 

Coloca, agora, sobre uma toalha uma escadinha e, no mais alto desta, a Imagem do 

Menino Jesus. 

 

A emoldurá-la, um arco de flores de papel, comprado no mercado do Funchal, e, de 

cada lado, um ramo de flores de mosteiro, em que aparecem flores vermelhas e 

brancas que reflectem a luz. 

 

A caixa dos pastores já está esvasiada. 

Os filhos do lavrador entretêm-se a operar. 

Braços, cabeças, pernas de pastores são colados com papas de farinha, sem 

quererem saber os cirurgiões, se os padecentes sofrem ou se são mesmo os donos 

dos membros, que lhe são adaptados. 
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Com  todos   os  cuidados,   entregam  à mãe os pastores consertados e esta, por sua 

vez, vai ornamentando a escadinha. 

 

A roda da mesa são colocadas as «cabrinhas» (4), o ensaião (5), e as searinhas (6) e, 

a entremeá-las, os «brindeiros», as garrafinhas de vinho e a fruta, — laranjas, 

maçãs, anonas, castanhas, nozes, que durante os dias da Festa, serão roubadas 

pelos mais pequenos da casa. 

Diante do Menino, coloca um pires, para as esmolas e uma lamparina de azeite, a 

arder. 

Está pronta a lapinha. 

O que d i r ã o  os vizinhos, quando vierem visitá-la? 

 

 

A ida para a igreja 

Quando tudo está «apastorado» (7) — o gado, a casa, o campo e a cozinha, — 

«apastora-se a família, para ir ao Natal (8) que começa às dez da noite. 

Todos esperam pela mãe. 

É ela quem abre a caixa; quem dá a roupa a cada um, —as calças e os jalecos de 

serguilha (9) os barretes de orelhas, que ela teceu; as camisas de linho branco, as 

saias vermelhas, as blusas e os lenços, que tantos tormentos lhe causaram, — os 

tormentos do linho. 

Todos se «apastoram». 

Ouve-se o bater das botas, no soalho, antes de serem calçadas, e o ranger 

delas, depois. 

De mão em mão, passa um pente, que a todos penteia. 

O vidro da porta serve de espelho e a água de brilhantina. 

De mais a mais, todos escusam estas coisas. 

Os rapazes não usam gravata, nem as raparigas «baton ou rouge». 

Bastam-lhes as rosas vermelhas das faces. 

..........Dlão, Dlão, Dlão...  Dlão... Dlão. 
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De ouvido à escuta, ouvem o repique do sino; contam as últimas badaladas e os 

foguetes. 

—  «Mãe, é a segunda». 

—  «Toca a andar». 

 

Rodou a chave na fechadura da porta. À cabeça duma filha, vai a oferta para o 

Menino Jesus, que reverterá depois em benefício do Senhor Vigário, que catequiza 

os filhos e a todos orienta para Deus. 

 

Lá vão  laranjas,   maçãs, carne de  porco, galinhas, librinhas do Cabo, muita 

alegria e fé, enfim, um pouco de tudo aquilo que Deus deparou, para o grande dia 

do Natal. 

 

A uma ordem da mãe, todos se põem a caminho da Igreja, onde passarão a noite 

mais bela do ano. 

 

Ninguém fica em casa. 

O mais pequeno vai ao colo e o pai já partiu, há muito. 

Ladrões, nessa noite, só por excepção. 

 

Pelo caminho, estoiram bombas, sobem foguetitos ao ar e ouvem-se «bailinhos» 

tocados em gaitas de beiços e pífaros de cana. 

Passam grupos, trovando ao som da barejen-ta (10) do estuporzinho (n) dos 

ferrinhos e castanholas. 

A Missa do Galo 

A Igreja está repleta de fieis. 

Ramos de alegra-campo revestem as paredes e uma cortina branca cerra o 

camarim, onde ao «Glória» da Missa aparecerá o Menino Jesus, rodeado de anjos. 

 

Num altar lateral está armado o presépio, — um Menino deitado sobre palhas, 

anjinhos e flores de papel, os três reis do Oriente, a estrela, que os guia, muitas 
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searinhas, muitas laranjas, anonas, maçãs, castanhas, nozes, — eu sei lá — um 

mundo de fruta. 

 

Ao lado, a cadeira paroquial, onde o Senhor Vigário, sentado, receberá as ofertas. 

No coro, cantam-se «matinas» e todos estão impacientes por que acabem, pois 

delas nada percebem e o mais bonito está para vir. 

 

Os homens, envergando fatos domingueiros e sustentando uma bengala de buxo 

(12), puxam, de pedaço a pedaço, um relógio, herdado dos pais e preso à lapela do 

casaco ou a uma casa do colete, por uma corrente de prata ou de oiro, com uma 

libra dependurada, para ver se a meia noite está a bater. 

 

Cinco para a meia noite. 

Acabaram as «Matinas» e a missa já começou. 

O coro canta os «Kiries». 

Nota-se que, por detrás da cortina do camarim, se acendem as últimas velas. 

Há um fervilhar de impaciência, em toda a Igreja Todos se levantam; todos se 

ajeitam; todos querem ver. 

Está perto o «Glória», o cântico que recorda o momento, em que Cristo nasceu. 

O celebrante rezou os «Kiries» e dirige-se, agora, para o meio do altar. 

Batem os corações; arregalam-se os olhos; as mães levantam os filhos pequenos, 

para que tudo vejam. 

«Gloria in excelsis Deo», canta o celebrante. 

E ainda o «Deo» não tinha sido pronunciado, quando se rasgou a cortina do 

camarim e apareceu o Menino, rodeado de anjos. 

 

Um Ah!!!. . .  saiu de todas as bocas, acenderam-se todas as luzes, tocaram todos os 

sinos e campainhas, subiram dezenas de foguetes ao ar, o órgão tocou, com todos 

os seus pulmões, abraçaram-se os ministros do altar e os irmãos das confrarias, a 

filarmónica tocou, à porta da Igreja, o « H i n o  da Sociedade», caíram pétalas, do 

alto, e, pelo ar, como se fossem vozes angélicas, espalharam-se as vozes dos anjos 

do camarim, entoando louvores ao Deus Menino, —«GLÓRIA IN EXCELSIS 

DEO». 

 

Os «maduros» (13) puxam novamente o relógio e meneiam a cabeça. 

— «Meia noite, dizem. Ainda bem. Desta vez não falhou». 
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Passados minutos, continua a missa. 

Na «Elevação», todos são recordados. 

Por todos se pede a Deus, — pelos vivos, pelos mortos, pelos ausentes. 

 

Ninguém é esquecido, porque todos estão sentados à roda da fogueira da saudade, 

acesa no coração dos presentes. 

Há lágrimas em muitos olhos. 

«Domine, non sum d ig n us . . . » ,  reza o celebrante. 

Todos ajoelham e batem no peito. 

A missa está a acabar. 

Volta-se o sacerdote e dá a bênção. 

Como se a bênção caísse do teto, todos se agacham e se benzem. 

Neste dia, ninguém sai, como nos demais domingos. 

A festa ainda não vai a meio. 

Vai começar a «Anunciação», a «Entrada dos pastores», restos dos antigos Autos 

de Natal, que o povo não esqueceu e que ama com ternura, porque fazem parte da 

sua própria alma. 

Terminou a missa. 

 

Recolhem-se   à sacristia os ministros do altar, com  excepção do Pároco, que, 

gravemente, avança para  a  cadeira  paroquial, hoje colocada junto do presépio. 

Vai começar a «ENTRADA DOS PASTORES». 

 

 

AUTO   DO  NATAL 

 

 

Este auto do Natal intitula-se sempre «ENTRADA DOS PASTORES», mesmo que 

seja representado de várias formas e em variados lugares. 

Há setenta anos atrás, era representado, em casas particulares da paróquia de 

Boaventura. 

Actualmente, em quase todas as Igrejas do Norte da Ilha e em algumas do sul. 

Como cenário, tem o presépio. 

As personagens que nele entram são muitas: — o Anjo da Anunciação, um grupo de 

anjos, um zagal, um grupo de pastores, o velho Simeão, o Pároco. 

Três coros, — o dos anjos, o dos cantores, e povo, dão ao auto grande beleza e 

emoção. 

 47 



O primeiro canta o «Glória in excelsis Deo», que, na noite de Natal, cantaram os 

anjos em Belém, e chama os pastores. 

O coro dos cantores orienta o auto e desenrola o seu tema. 

O povo canta os estribilhos, que exprimem os sentimentos dos assistentes. 

Vai começar o Auto. 

Junto do presépio, já está sentado, na cadeira paroquial, o Senhor Vigário. 

Ladeia o altar o grupo dos anjos. 

Dentro do templo, silêncio e expectativa. 

Fora da porta, preparam-se os pastores, para a entrada. 

No berço do presépio, coberto por um véu de fina renda, dorme o Menino Deus, sob 

o olhar terno da Virgem e de S. José, e aquecido pelo bafo da vaca e do burrico. 

 

 

CENA I 

 

As Profecias 

 

Como poderiam ser esquecidos os anseios messiânicos dos patriarcas e profetas da 

Antiga Lei? 

Se todo o ano esperaram ansiosamente os fieis por  esta  noite  bendita,  como   

poderiam esquecer aqueles, que esperaram a vida inteira e não viram o que eles 

vêm? 

 

Por isso os cantores cantam: 

«Deus de Abrão, Deus de Jacob,  

Vós prometeste, Senhor,  

a nossos primeiros pais, 

 para um dia, o Redentor. 

 

O povo rompe, em toda a Igreja, com o estribilho. 

 

Vinde, vinde, o desejado.  

Vinde, vinde, nosso Rei.  

Vinde, vinde, ó Pai amado.  

Vinde guiar vossa grei. 
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Cantores: 

 

E renovaste a promessa,  

através das gerações.  

E Ele foi esperado, 

desejado nas nações. 

 

Os patriarcas, os justos,  

entre suspiros e ais,  

pediram-vos sempre em vão,  

o doce Príncipe da Paz. 

 

Vossos profetas, Senhor,  

cantaram enamorados,  

sua bondade, seu amor,  

em seus hinos inspirados. 

 

E das virgens de Israel  

Foi ele um sonho de amor.  

O vosso povo e o mundo  

o desejam com fervor.» (14) 

 

Ninguém melhor, do que os presentes, avalia o o significado das profecias. 

 

Por isso todos as cantaram com calor, com a alma a transbordar de alegria. 

Pequena pausa. 

Vai começar a segunda cena, — uma das mais tocantes. 

 

 

CENA II 

 

A Anunciação do Anjo 

 

 

Preparam-na os cantores.  

Cantores: 
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Eis senão vimos brilhar  

de nós todos, em redor,  

tão viva claridade,  

que encegueirava o olhar. 

 

Nem o sol ao meio dia  

mais que ela iluminava.  

E um anjo de asas brancas  

bem no meio dela estava. 

 

Ao ver o vulto ficamos  

com a alma tão assustada,  

que não podemos falar,  

E nem sequer dar passada. (14) 

 

Cantam os cantores, mas quanta distracção no povo!... 

 

Todos os olhares se dirigem para o púlpito, onde o Anjo há-de aparecer vestido de 

branco e emoldurado por brancas asas. 

 

Em voz baixa, segreda-se, na igreja, o seu nome. 

Tem oito anos e foi escolhido, entre as crianças que melhor cantam, na catequese. 

E que trabalho teve a catequista!!!... 

Ajudou-o a decorar os versos, a cantar a música, a fazer os gestos. 

Incutiu-lhe sangue frio, muito sangue frio, para que não aconteça, como já sucedeu, 

que engasgue a meio. 

Estão todos à espera. 

Atrás da porta do púlpito, está a catequista com o Anjo, à espera de entrar em cena. 

Este treme todo, sua, enquanto a mestra lhe ajeita as madeixas, as asas, a coroa, as 

pregas da túnica, e lhe faz as últimas recomendações e promessas, — um santinho e 

um saco de doces, — e os cantores vão preparando a assistência. 

 

Cantores: 

Então o vulto sorriu 

do nosso fácil pavor 

e disse: Não tenhais medo. 

Sou um anjo do Senhor. (14) 
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De súbito, abre-se a porta do púlpito e aparece o Anjo, de olhitos brilhantes, misto 

de inocência e temor, e de rosas muito vermelhas no rosto. 

Um ah!... acompanhado dum sorriso, sai de todos os lábios. 

O Mensageiro abre os bracitos, fixa o povo e espera que os cantores terminem. 

 

Cantores: 

Ei-lo de novo acolá,  

O bom Anjo do Senhor.  

Repete o que nos disseste  

do Messias, Salvador. (14) 

 

Então o Anjo abre a boquita e, como rouxinol ao luar, trina. 

 

Anjo: 

Mandou-me Deus ter convosco,  

que sois simples, piedosos,  

para vos anunciar 

seus desígnios amorosos. (14) 

 

Toda a Igreja estremece. 

É o povo que canta, que pergunta ao Anjo: 

 

Povo: 

 

«Que será? O que será?  

Ora, pois; o que há-de ser?  

É por certo o Deus Menino,  

que acaba de nascer». 

 

E a anunciação continua, com o mesmo calor, dialogada pelo Anjo e povo, que 

canta o mesmo estribilho. 

 

Anjo: 

 

Participo-vos, pastores,  

a maior das alegrias,  
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que, ali mesmo, em Belém,  

nasceu agora o Messias. 

 

Agora, já não sois órfãos. 

 Parabéns. Tendes um Pai.  

Rendei mil graças a Deus.  

Sua bondade louvai. 

 

Para conhecer o Menino,  

Eu vou dar-vos um sinal.  

Tão lindo é ele, que o mundo  

não viu nem verá igual. 

 

A sua caminha é feita  

de frias palhinhas, só.  

E Deus e tão pobrezinho  

que até mesmo mete dó. 

 

Ele estará deitadinho,  

nas palhinhas dum curral,  

embrulhadinho em paninhos.  

É este todo o sinal, 

 

Agora vou p'ra Belém,  

Adorar o vosso Deus.  

Correi todos. Ide ve-lo.  

Até logo. Adeus. Adeus. (14) 

 

«GLÓRIA IN EXCELSIS DEO», cantam os anjos, que estão junto do presépio. 

Terminou a Anunciação e ninguém tira os olhos, do Mensageiro. 

Querem vê-lo desaparecer. 

Para bem faze-lo o Anjo atira-se para trás, indo cair nos braços da catequista, que o 

aperta freneticamente ao peito, pela bela figura que fez, e vitória, que alcançou. 

Durante muitos anos, será sempre lembrado. 
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CENA III 

 

O despertar do Menino 

 

(PENSAÇÂO) 

 

 

Não faz sentido que o Menino esteja a dormir quando toda a freguesia e os anjos, 

que o rodeiam, vibram de amor por Ele. 

É necessário acordá-lo para a Adoração. 

Para isso, canta o coro. 

 

Cantores: 

 

Depois do anjo cantar 

 Ouvimos doce harmonia, 

 tão bela, doce e divina,  

que só do céu vir podia 

 

Escutámos ansiosos  

esse festivo cantar  

e à gente nos parecia  

já no céu com Deus estar 

 

Era tão doce harmonia, 

que o nosso coração,  

nem sabia o que sentia, 

tal era a satisfação. 

 

O cantar dizia assim:  

Glória a Deus lá nas alturas  

e paz na terra, sem fim,  

a todas as criaturas. (14) 

 

Dois anjos do presépio vão agora ao encontro do Anunciador. 
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Os dois: 

Vamos procurar o anjo  

que anunciou o Menino,  

para irmos adorá-lo,  

Vermos seu rosto divino. (15) 

 

Todos param diante do presépio e o Anunciador canta: 

 

Numa gruta desprezada,  

o Deus Menino nasceu, 

tão pobre que causa dó,  

que os pastores comoveu. (15) 

 

Dirigem-se, agora, todos para um estrado, armado junto do altar lateral, do lado da 

epístola (16) onde sobre uma mesa, está um berço com o Menino. 

O Anunciador vai acordá-lo, mostrá-lo aos fieis. 

Diante do berço, pára e saúda o Deus Menino. 

 

O Anunciador: 

 

Belo Infante dos meus olhos,  

Da minha alma, luz divina,  

Aparecei hoje ao mundo,  

Pois Deus assim o destina. (15) 

 

Desta vez   o  povo  fica  calado.  São  os anjos quem canta o estribilho. 

 

Anjos: 

 

Meu Deus, Meu Menino,  

Meu Rei, Meu Senhor, 

 Como estás tão pobre  

por nosso amor. 

 

Um anjo toma um jarro.  

Outro, a bacia. 
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O Anunciador vai lavar as mãos, para dignamente poder tocar no Menino. 

  

Anunciador: 

Vou lavar as minhas mãos  

nesta água cristalina,  

para que possa tocar  

numa pessoa divina. 

 

E os anjos repetem o estribilho.  

O Anjo aproxima-se do berço, descobre o Menino adormecido. 

 

Anunciador: 

 

Parai um pouco, ó alma,  

Escutai. Tende sentido,  

Que eu vou devagarinho  

descobrir o seu rostinho. 

 

Como ousará fazer tal, sem a licença da Virgem? 

 

Anunciador: 

 

Dê-me licença, Senhora,  

de pegar no seu Menino.  

Quero beijá-lo e pensá-lo,  

deitá-lo no seu bercinho. 

 

Levanta o Menino do berço, beija-o, e, fitando-o, canta. 

 

Anunciador: 

 

Oh! meu Deus! Oh! que beleza!  

Que perfeição aqui vai!  

Isto não é obra humana,  

E obra do Eterno Pai. 
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O coro dos anjos repete o estribilho. 

O Anunciador ergue os braços e mostra o Menino ao povo, que já está de joelhos. 

E o momento supremo do auto. 

O Anjo baixa o Menino e deita-o no berço, cantando: 

 

Anunciador: 

«Ficai. Descansai agora,  

neste bercinho escondido.  

Herodes ainda não sabe,  

que Vós já estais nascido. 

 

Se Herodes aqui vier 

e Vos queira degolar,  

dareis a vida por ele,  

e ele se há-de salvar. 

 

Podeis dormir descansado,  

sem terdes algum temor.  

Estes filhos, que aqui tendes,  

estão a vosso favor. 

 

Desculpai, meu caro bem, 

esta minha ousadia. 

Eu fiz tudo com licença, 

da SEMPRE Virgem Maria. (15) 

CENA IV 

O Retrato do Menino Jesus 

O coro vai agora descrever aos fieis a beleza do Menino. 

Quem poderá deixar de amá-lo? 

Cantores: 

 

«Vamos agora mostrar  
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ao povo da freguesia  

o retrato do Menino  

Filho da Virgem Maria. 

 

Anjo: 

Óh como é lindinho!  

pois reparai bem  

o lindo amorzinho,  

que a meus braços vem.» 

 

E, à maneira que os cantores vão descrevendo a beleza do Menino, o povo vai 

repetindo o verso do Anjo. 

 

Ó como é lindinho. 

 

Cantores: 

  

«Era aquele amor tão lindo,  

que ao vê-lo não se podia  

tirar dele mais os olhos  

e tudo, tudo esquecia. 

 

O nosso coração ardia  

em tal ânsia de o amar  

que o nosso peito parecia  

querer para Ele voar. 

 

A saudade que ficava  

ao deixá-lo, era tão viva  

que parecia que matava,  

deixando a alma cativa. 

 

 

 

Quem o visse uma só vez  

não mais podia esquece-lo  

e tinha só um desejo  
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de novo tornar a vê-lo. 

 

A cabecinha enfeitada  

de anéis d' oiro reluzente,  

Era tão bela e gentil  

que vê-la alegrava a gente. 

 

Sua boca pequenina,  

rosadinha, que primor!  

É botão entre-aberto  

da mais mimosa flor. 

 

Suas faces redondinhas  

são espelho de candura,  

ao beija-las, quem não sente,  

no coração a ventura. 

 

Sua testinha de neve  

que encanto! que gravidade!  

Deixa bem ver outra vez  

a virtude, a verdade 

 

Dão pulinhos de alegria  

seus olhinhos de doçura.  

Sejam eles nossa luz,  

na morte, na desventura. 

 

Suas mãozinhas mimosas  

apontavam para os céus  

parecendo dizer à gente  

Ele é vosso, irmãos meus. 

 

O seu sorrir de inocência 

de tristeza misturada 

era mais doce e suave, 

que a aurora da madrugada. (14) 
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CENA V 

 

Adoração do Menino 

 

Levanta-se agora o Pároco, da sua cadeira aproxima-se da Imagem do Menino e 

beija-a reverentemente. 

Segue-o o anjo da Anunciação e os anjos presentes. 

Em toda a Igreja, há um fervilhar de impaciência, porque está próxima a entrada 

dos pastores. 

 

Estão agora junto do Menino Deus os cantores. Beijam a imagem e cantam. 

 

Cantores: 

«Ó rico Menino, 

 do meu coração,  

Sede minha esperança  

e consolação. 

 

Aqui vos trazemos  

Estes presentinhos.  

Melhor não tiveram  

vossos pastorinhos. 

 

Aos que são ausentes,  

por mundos além,  

trazei-os à esposa,  

à noiva e à mãe. 

 

Aos que estão doentes,  

dá-lhes a saúde.  

Aos que estão no vício,  

dai-lhes a virtude. 

 

Consolai os tristes  

que choram a sós,  

e que desesperam,  
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se não fordes Vós. 

 

Amparai os órfãos  

e os pobrezinhos,  

que andam errantes  

por esses caminhos. 

 

Se nossas esperanças  

são do vosso agrado,  

fazei que as vejamos.  

O Jesus amado. 

 

Na fé confirmai-nos  

por vossa vontade,  

e das nossas almas  

tende piedade. 

 

Do mortal pecado  

livrai-nos, Senhor,  

e da morte má  

pelo vosso amor. 

 

Dei-nos Vossa benção,  

de paz e de amor  

e Festas felizes,  

ao povo, Senhor. (14) 

 

E junto do Pároco, que agradece, ficam os presentes 

 

CENA VI 

 

O Velho Simeão 

 

Pela porta principal, entra agora um velho curvado e arrimado a um bordão.  

Todos os olhares nele se põem 

 É o Velho Simeão.  
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Avança lentamente, cantando. 

 

Velho Simeão: 

«Meu Senhor, eu sou um velhinho,  

que sempre em Vós confiou,  

e que desde pequenino  

nunca de Vós se afastou. 

 

Venho hoje no fim da vida,  

depois de tanto esperar, 

com fé nunca desmentida,  

acção de graças Vos dar. 

 

Já posso agora morrer  

na vossa paz, meu Senhor,  

pois acabo de saber  

que nasceu o Salvador. 

 

Todo   o   povo   confirma  a   notícia   ao   Velho Simeão, cantando 

 

Povo: 

 

Sim nasceu o Redentor  

que o mundo veio salvar  

as almas vem guiar.  

Bendito sejais, Senhor. 

 

Velho Simeão: 

Deixai-me ainda ir vê-lo  

Com estes olhos chorosos.  

Deixai-me ainda beijá-lo,  

com mil beijos amorosos. 

 

Os tristes têm conforto;  

Os humildes, protector;  

Os pobrezinhos, um Pai  

e o mundo o Salvador. 
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Chegou a junto do presépio. Ajoelhou e fez a sua oração. 

 

Agora,   de  pé,  diante   da  Imagem  do Menino Deus, canta. 

Agora, Senhor, levai-me  

do cativeiro da dor.  

Mais nada quero do mundo,  

que já vi o Redentor. (14) 

 

CENA VII 

 

A Entrada dos Pastores 

 

 

Sente-se um rumor, em toda e Igreja.  

São os fieis que se afastam para que a coxia fique livre e os pastores possam entrar, 

à vontade. Os anjos cantam junto do presépio. 

 

«Entrai, entrai, ò pastores,  

por esse portal sagrado,  

Vinde adorar o Menino  

numas palhinhas deitado. 

 

Pela porta já entrou o primeiro. 

Vem, como os demais pastores, vestido com calças e jaleco de serguilha e uma 

camisa de alvo linho 

Calça botas de cano alto e traz o barrete de orelhas metido na correia da cintura. 

Sustenta na direita um bordão e na esquerda a oferta para o Menino Jesus, um 

açafate de laranjas. 

As pastoras vestem saia vermelha listada, blusa e lenço vermelho. 

Calçam também botas de cano, madeirenses. 

A cabeça, em cestos, trazem pão acabado de amassar, carne de porco, rodas de 

linguiça, laranjas, maçãs, garrafas de vinho, etc. etc. 

Avançam lentamente e cantam. 

 

Pastor: 
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Do campo veio um pastor  

à minha porta bateu;  

Trouxe uma carta, que diz  

Que o Deus Menino nasceu. 

 

Grupo de pastores: 

 

Essa notícia tivemos  

Á meia noite seria. 

Por isso nós vamos dar  

Os parabéns a Maria. 

 

Pastor: 

 

Também diz a tal cartinha  

Que a Virgem estava a chorar  

por não ter uns paninhos  

com que o pudesse abafar. 

 

A carta diz que Ele está  

Nas campinas de Belém,  

numa caminha de palha,  

sozinho, sem mais ninguém. 

 

Grupo de pastores. 

 

Essa notícia tivemos,  

Logo que cantou o galo  

E deixámos nossos campos  

Só para vir adorá-lo. 

 

Outro pastor: 

 

Eu vou correr a Belém  

Quem quiser venha, comigo.  

Fiquem os gados no campo. 
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Vamos ver o nosso amigo. 

 

Ajoelham todos, diante do Menino, e cantam: 

 

O meu menino Jesus,  

meu lindo amor perfeito,  

se Vós tendes frio, vinde,  

Vinde parar ao meu peito. 

 

Foste nascer numa gruta,  

entre brutos e pastores,  

podendo ser na cidade 

entre Bispos e doutores. 

 

Beijam a Imagem. Agora, vão retirar-se.  

A despedida, canta-a, de pé, o Pastor. 

 

Nos braços da bela aurora,  

vejo o Menino brincando,  

com a mãozinha de fora,  

todo o mundo abençoando. (15) 

 

CENA VIII 

 

Adoração dos Pastores 

 

É a cena mais emocionante do Auto. 

Todos os fieis tomam parte nela, — uns desempenhando o papel de pastores, outros 

comungando os sentimentos daqueles. 

 

Neste momento, toda a paróquia se une, para recordar alegrias e tristezas diante de 

Cristo, o consolador. 

Todos se alegrarão, quando for recorda uma alegria chorarão quando for sentida 

uma dor. 

Ninguém faltará. 

Estarão presentes os vivos e mortos, os ausentes e os doentes. 
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Todos virão pedir ou agradecer alguma coisa a Cristo, pois só Ele compreende a 

alma humana e a consola. 

O texto da cena muda todos os anos e em todas as Igrejas. 

Depende dos factos sucedidos na paróquia,— as doenças, a morte, a ausência, a 

alegria, a graça recebida, a saudade. 

Cada qual compõe a sua quadra. 

E que beleza aparece!!!. 

Que lirismo!!! 

 

Atenção. 

Lá vem um. pastor. Todos o deixam passar. 

É o Claudino Serralha, o cego dos Lamaceiros.  

Já é de idade avançada; nunca viu a luz do dia;  

nunca comtemplou a Imagem do Menino Deus.  

Ajoelha, chora e canta. 

 

Foi por milagre de Deus  

Um cego vir aqui ter.  

Neste mundo, não vos vejo,  

No outro, vos quero ver. (17) 

 

Há lágrimas nos olhos dos fieis.  

Todos comungaram a dor do Claudino e sentiram a sua cegueira. 

 

Menino, que hoje nasceste  

na lapinha de Belém.  

Hoje vos venho pedir  

saúde pra mãe. (17) 

 

Coitadita! Está tão mal.  

Já foi sacramentada.  

Ali   está a filhita de dez anos, a pedir a sua saúde. 

 

 

A pastora Fernandina 

aqui traz o seu presente. 

Vem pedir muita saúde, 
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p'ra seu pai, que está doente. (17) 

 

Outra, que também sofre.  

Não terá Natal alegre.  

A dor bateu à sua porta e ficou.  

Só Cristo a pode aliviar. 

 

O neto do meu patrão  

Manda azeite ao Deus Menino.  

Uma promessa, que fez,  

por seu irmão doentinho. (17) 

 

Os servos também são gente; também trazem recados e ofertas ao Menino Deus. 

 

A mim e a meu irmão  

Guiai-nos ambos p'ra o bem.  

Dai o ceu a meu pai  

e saúde a minha mãe. (17) 

 

Que será deles?... Pobres órfãos...  

Que será deles, se Jesus, que lhes levou o pai,  

não dá saúde à mãe, a sua maior riqueza?!... 

 

Lá nos Estados Unidos  

tenho meu querido irmão.  

Dai-lhe saúde e juízo.  

Fazei-o bom cristão. (17) 

 

Quantos que, no estrangeiro, só pensam no dinheiro e perdem a alma. 

Felizes aqueles que, no dia de Natal, têm uma irmã, que assim reza e canta. 

 

Meu pai se encontra longe  

da sua terra natal.  

Dai-lhe saúde e fortuna.  

Livrai-o de todo o mal. (17) 

 

O pastor tem oito anos. 
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Quem lhe ensinou a cantiga?...  

Quem lh'a ditou? 

A saudade. 

 

Hoje, em dia dos seus anos,  

eu desejava de ter  

uma oferta das mais ricas,  

que lhe pudesse oferecer. 

 

A oferta é diminuta,  

Digo, com toda a razão,  

Eu nada pude arranjar.  

Ofereço-lhe o Coração. (18) 

 

E a pobre, nada trazendo, deu muito... Deu tudo, quanto possuía. 

 

 

Ó meu Menino Jesus,  

que estás nado nesse altar,  

eu lhe trago estas laranjas,  

para o Menino brincar. (18) 

 

Tem sete anos, quem assim canta.  

Deseja que o Menino sinta alegrias idênticas às suas, —Brinque com as laranjas, 

como ele brinca!  

Que ternura!... 

 

O meu menino Jesus, 

Menino tão verdadeiro,  

Dê saúde a meu pai.  

Está no Rio de Janeiro. 

 

Permiti que de lá volte  

com um bom saco de dinheiro. 

E a oferta, que Vos trago,  

é um galo do poleiro. 
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Este galo, que lhe ofereço,  

É meirinho de gaiola.  

Tome sentido com ele,  

porque o galo é mariola. (18) 

 

Estouvado!...   Todos   o   conhecem   pela   sua 

pouca fé. 

Não causou admiração a ninguém. 

É rapaz sem sorte. 

Nenhuma rapariga gosta dele. 

Ora agora... Vir gracejar com coisas sérias. 

 

Ó meu Menino Jesus,  

Menino muito bonito  

aqui está com sua oferta  

a mulher do Andorico. (19) 

 

Como ela veio de longe! Mora nas Fontes, da Ribeira Brava. 

Gastou três horas, a andar, para chegar ali.  

Como lhe doem os pés! 

 

Venho dar as Boas Festas  

ao Senhor Vigário novo,  

que ele seja bom pastor  

para guiar o seu povo. (18) 

 

Que felicidade, se o Menino conceder esta graça! 

 

Em nome de meu irmão,  

De joelhos, aqui estou,  

oferecendo este presente.  

Foi ele, quem Vos mandou. 

 

Ele era muito devoto,  

de cá Vos vir adorar.  

Mas, como está muito longe,  

Dignai-Vos o abençoar. (17) 
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O presente é uma libra do Cabo da Boa Esperança. 

Como pode esquecer o emigrante esta hora bendita?... a que mais fala da sua terra? 

Por isso, ninguém se admira do pastor aparecer por procuração. 

 

A pastora Madalena  

Também vem muito contente,  

nos braços de sua mãe,  

trazer-Vos este presente. (17) 

 

E também uma librinha. 

Talvez a primeira que seu pai ganhou. 

Embarcou, há tão pouco tempo. 

A filhita tem quatro meses. 

 

Venho adorar o Menino,  

nesta noite de Natal  

e  cumprir uma promessa  

que fiz no hospital. 

 

Neste presépio de amor,  

eu Vos venho contemplar.  

Dai-me saúde, Menino,  

que eu possa trabalhar. (17) 

 

Ainda está fraco... Coitado!... Mal se sustenta em pé. 

Em casa, tem cinco bocas à espera do seu trabalho e ele, sem poder. 

 

O meu Menino Jesus,  

Venho do lado do norte.  

A oferta, que aqui trago,  

E p'ra o nosso sacerdote. (17) 

 

O Pároco... Ninguém o esquece neste dia.  

Por isso ali está, sentado na cadeira paroquial, para receber as Boas Festas dos seus 

paroquianos. 
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Registar todos os versos seria um nunca acabar. 

Os pastores vão além duma centena e o artigo não pode ser muito longo. 

Além disso, todos os anos, estes versos mudam, como são diferentes em todas as 

freguesias. 

 

Uma coisa é igual em toda a parte e tempo,— o sentimento com que são ouvidos, e 

cantados. 

Muitos fieis, se não todos, têm os olhos vermelhos de chorar. 

A comunhão da dor alheia fez-lhes bem. 

Uniu a paróquia. (20) 

 

CENA VIII 

 

Adeus ao Menino Jesus 

 

Todos estão cansados. 

Há muito que bateram as três da manhã. 

Os olhos com dificuldade se mantêm abertos e os pés não param de doer. 

O Auto está a acabar. 

E a última cena, — O Adeus ao Menino, que falta. 

 

Cantam os cantores: 

 

«Adeus, meu Menino  

que nos vamos embora.  

Nunca esqueceremos  

esta feliz hora. 

 

Despede-se o povo cantando o estribilho. 

 

Amor pequenino,  

Caido dos céus,  

Alvinho de neve,  

Ai, Adeus. Adeus. 

 

Amor assim lindo  
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que o céu nos dá,  

Tão casto e tão belo  

no mundo não há. 

 

Quem não há-de amá-lo  

Se Ele nos diz:  

Só quem a mim ama, 

 só esse é feliz. 

Do mundo as riquezas 

encantos, vaidade,  

enganos apenas.  

Não dão flicidade. 

 

O sim, meu Menino,  

sempre te amaremos.  

O sangue e a vida  

Por ti nós daremos. 

 

Adeus doce amor  

de meiga bondade.  

Nós vamos daqui  

mortos de saudade. 

 

Fique a vossos pés  

nosso coração.  

E depois da morte  

dai-nos salvação. 

 

E Vós, Ó Maria,  

mais feliz das mães,  

de nós recebei  

Adeus, Parabéns.» (14) 

 

Acabou o Auto. 

O Pároco, solenemente, aparece no púlpito, dá as Boas Festas aos seus paroquianos 

e agradece as ofertas. 
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Vai começar a «Missa dos Pastores», finda a qual, todos regressam a casa. 

 

Regresso da Igreja 

 

 

Quatro horas da manhã. 

Pelo caminho acima, vai a mulher do lavrador, çom a sua ninhada. 

O do colo dorme-lhe nos braços; dois outros seguram-se-lhe aos vestidos, porque, 

assim, tontos de sono, mais facilmente se guiam no caminho, quando os olhos se 

fecham. 

 

Dum lado para outro, andam Boas Festas, pelos ares. 

No céu, brilha intensamente a estrela de alva. 

Estoiram bombas, isoladas. 

Grupos de gente nova trocam impressões sobre o Natal e aguentam a conversa, 

para que o amor não fuja. 

Um ou outro «maçhete» (24) ainda toca, desafinadamente. 

Pelos vidros das janelas abertas, sai luz doirada, de muitas casas. 

O frio incomoda. 

Atrás da mãe, vai um dos filhos mais velhinhos, — nove anos apenas — com as 

mãos, nas algibeiras, as orelhas do barrete caidas e a assobiar, para dar que fazer 

aos beijos enregelados, como o nariz, pelo frio da noite. 

Chegaram ao portal. 

Até que enfim. 

Rodou novamente a chave na fechadura. 

Entraram todos. 

A mãe estendeu o do colo sobre a cama e deixou-o de papo para o ar e braços 

abertos a dormir, para ir acender a luz e aquecer o estômago da família com fatias 

de bolo, pão com carne e aguardente com mel. 

Depois, todos para a cama, excepto a Mãe,— não fosse Ela Mãe,— que ficará na 

cozinha a preparar o almoço. 

Começou o grande dia da família, o Dia do Natal. 
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___________________ 

(1) Batata, com exclusão da batata doce. Solanum tuberosum. 

(2) Mercearia. 

(3) Arbusto ramoso da família das liliáceas. 

(4)  Planta da família das polipodeáceas. 

(5)   Planta da família das crassuláceas.  Semper vivum. (Lin.) 

(6)  Germinação das sementes de trigo, centeio, milho, lentilha chicharro em pires 

ou pequenos cântaros de barro. 

(7)  Apastorar. Por em ordem. Cuidar. Tratar.(Termo muito empregado no norte da 

Ilha). 

(8)  Natal. Sinónimo de Missa do galo. 

(9)  Tecido, feito com lã nos teares madeirenses. Marafuge 

(10) Viola de arame. Instrumento madeirense. 

(11) Rajão. Instrumento musical de cordas. Madeirense. (J2) Pau de buxo, cascado 

e polido pelo o uso, que serve de bengala. 

(13)  Homens calmos nos gestos e nos actos. Amigos da tradição. 

(14) Natal da Ponta Delgada. 

(15) Natal de Boaventura. 

(16) No Porto Moniz, o estrado é armado, à entrada do cruzeiro, Colocam sobre ele 

o Menino no berço e a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, orago da freguesia, 

(17) Versos cantados, no Porto Moniz, no Natal de 1953, 

(18) Versos cantados, num Natal da Ribeira Brava, há anos, Era o Vigário o Rev.° P. 

Roque Caetano Fernandes, 

(19) Ouvido pelo autor, na Ribeira Brava, 

(20)  Nestes últimos anos, estes versos individuais têm sido substituídos por 

canções cantadas ao som do acordeão, pelas romarias, 

É pena, porque lá se vai todo o lirismo e piedade do Auto, Urge acabar com as 

romarias e fazer reviver a adoração individual, 

(21) Instrumento de corda, da Ilha da Madeira. 

 

 

Originalmente publicado na Revista “Das 
Artes e Da História da Madeira”, n.º 19 e 20, 
no ano de 1955 
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Simbolismo do Natal 
 

por Vasco Lucena 

 

É S. Lucas, dos quatro Evangelistas, o que da maior relevo ao nascimento de Jesus; 

e é a Natividade, o tema litúrgico cristão que mais se abeira, já pela sua singela 

feição como pela sua essência, da fé e da simplicidade dos povos. 

 

E' nesta celebração que se reúnem os espíritos, mesmo aqueles que, transviados 

pelos maus destinos, se apartaram do ambiente amorável da família. Nessa noite os 

pensamentos encontram-se, por muito afastados que andem do teto acolhedor da 

casa donde um dia partimos. Um lugar devoluto permanece a mesa da consoada, 

para um possível recém-vindo, pedinte ou viandante que nessa noite álgida 

porventura dela se aproxime. 

 

Noite da Família, em toda a extensão da palavra, a do vinte e quatro para vinte e 

cinco de Dezembro. 

 

Mas nem sempre foi esta a data da celebração do nascimento de Jesus. Dúvidas 

subsistiam quanto à verdadeira noite em que num estábulo das proximidades de 

Belém da Palestina nascera a luz messiânica, salvadora. 

 

O   Papa   Telesforo regula, em   138, as festas do Natal, mas somente no século  IV 

fica estabelecida a data de 25 de Dezembro, marcada por outro Papa, Júlio I. Até 

esta data, as celebrações da Natividade, conforme as igrejas, assim variavam 

cronologicamente, pois que umas as faziam em Janeiro, outras em Dezembro ou, 

ainda, em princípios de Marco. Pela conversão dos anos judaicos nos da era crista, 

o dia de Natal poderia fixar-se a 25 de Novembro, por esse motivo nem sempre o 

nascimento de Jesus foi celebrado na mesma data. Uma vez fixada no dia em que os 

romanos celebravam na capital do Império a festa do Sol Novo, por se julgar, nesse 

tempo, que desde esse dia em diante e que os dias começavam a crescer, jamais 

variou a ordem de tais solenidades. 
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Ficou, então, estabelecida a noite da mística viagem, desde o Vale de Zabon até 

Belém. 

 

Apenas guiado pela vaga claridade que das constelações chegava a terra e com o 

destino que o anjo lhes indicara quando atravessavam a planície de Kimki, seguia, 

em dura Jornada, pelas montanhas de Gelboé, S. José e a Virgem Maria, 

acompanhados por Santana, Maria Cleofas e alguns servos. 

 

A fadiga invadira já os sagrados viajantes, obrigando-os a um breve repouso nessas 

paragens; novos descansos se seguiram até que a jumentinha os conduzisse a 

celebrada gruta, depois de atravessado o deserto da Betânia, através dos vales 

profundos que vão ter ao Jordão. Era sábado e fizeram ambos a oração desse dia, 

«recitando à luz da lâmpada, os salmos da Lei». Foi então que «Mana comunicou a 

S. Jos6 que o menino devia nascer naquela mesma noite», que veio a ser a primeira 

noite de Natal. 

 

De todos os lados da terra logo acorreram ao local sagrado na ânsia da adoração do 

Menino, os homens das raças mais diversas. E, no céu, nasceu uma estrela de luz 

mais fulgurante que todas as outras, proclamada pelo profeta Balaão, «Uma estrela 

nascerá de Jacob». Os Reis Magos a acompanham como guia seguro que os levara 

perante Jesus. Luzido cortejo de pedrarias e de damascos, turbantes e roupagens 

enfunadas pelo vento seguiam as cristas dos Montes Garizim, ao longe, como na 

visão de Catarina Emmerik, atravessando a planície de Siquem, para entrar na 

estrada que vai de Hebron a Jerusalém. 

 

Na longa fila de camelos e dromedários, os da frente transportavam os Reis Magos 

que traziam na mão a vara do mando, atrás vinham os familiares e, no meio dos 

alimárias de carga, os escravos e os servos que em odres de coiro, traziam a agua. 

 

A nebulosidade que envolve o préstito que perseguia a Estrela mantém-se. Giovani 

Papini, no seu entender, diz que os Magos não eram Reis, mas senhores deles na 

Media e na Pérsia. Somente eles conheciam o futuro e o destino da Humanidade. 

 

Dois Magos teriam partido da Ecbâtana, e o terceiro, talvez viesse das praias do 

Mar Cáspio. 
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O astro guia parou sobre o lugar onde o Menino se encontrava, como S. Mateus 

dissera no seu Evangelho. Terminara a viagem e logo os escrínios se abriram para 

deporem, humildemente, as pedras preciosas, a mirra e o incenso que de tão longe 

tinham vindo em acção de graças, junto Daquele que nascera para a Salvação da 

Humanidade. 

 

O tema e vasto e o perfume de ternura que o envolve ainda mais o liga a 

sensibilidade popular, tentando-a, assim, a sua interpretação plástica e, até mesmo, 

a simbólica. 

 

Datam do século IV, pelo menos, as iniciada celebração da Natividade sob estes 

dois aspectos. Foi Santa Helena, mãe de Constantino, a iniciadora do culto do Natal 

e, por suplica sua, demove seu filho a erigir uma basílica onde, pela primeira vez, 

aparece um retábulo ou oratório com a figuração do Presépio. 

 

Para que o mistério mantenha com todo o seu poder as almas em vibração mística, 

surge-nos a lenda que nos conta ter existido ainda antes de Constantino gravar uma 

estrela de prata no lugar do estabulo em que Cristo nascera, um Presépio de barro, 

no mesmo local. 

 

Se entre nós o culto do Natal se exterioriza pelos Presépios, que nos levaram a 

sublime criação de tipos populares Portugueses, não deve-mos deixar de atender, 

também, a novos hábitos — hábitos importados — que, sem a forca da sinceridade, 

nem a ingenuidade que tao bem caracteriza os escultores anónimos, presepistas por 

índole e de mãos aquecidas a luz suave da Adoração para, depois, a argila inerte e 

fria, transmitirem o calor da sua fé, nos forcem a perder a feição nacionalista se, 

por acaso, uma reacção bem dirigida chegar atrasada ou, ate mesmo, não iniciada, 

veremos dentro em breve, desaparecer a obra de arte do povo. que e, sem duvida 

alguma, aquela que melhor nos fala. 

 

Referimo-nos ao culto vegetalista que nos veio dos países anglo-saxãos, onde talvez 

se exerça ainda como reminiscência da primitiva idolatria e, por não ser contraria 

as místicas cristas, nela se  introduziu e fixou no ambiente da liturgia. 

 

São varias as espécies vegetais que entram nas celebrações desta época e, de entre 

elas, lembremos o abeto, o azevinho, o zimbro e o agárico, todas elas arvores 

particularmente simb6licas que com o norte europeu faz as celebrações do Natal. 
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Entre nós foi o pinheiro a que mais condenou o Presépio. A facilidade com que se 

obtêm, a sua forma airosa, o perfume, em suma, conquistou um lugar a que não 

tem direito, atirando quase para o esquecimento o simbolismo plástico dessa noite, 

através duma figuração que a nossa alma de eternos sonhadores tão bem se 

ajustava. 

 

Noutros recantos de Portugal, como na Beira, por exemplo, o uso ainda toma feição 

diferente, sem que seja privilegio nosso, pois no estrangeiro também existe ou, pelo 

menos, existiu, — o do Cepo do Natal — com a diferença de que era a lareira, um 

pouco antes da missa da meia noite. 

 

Mas, na nossa província beiroa, o cepo é um  tronco de castanheiro, dos mais 

nobres, vetustos e enrugados que se descubra em herdade ou fora dela. Na véspera 

da grande noite, os braços mais fortes do lugar cortam-no a golpes de machado e o 

gigante tomba num gemido das ultimas fibras. Logo e despido da sua capa 

bronzeada e arrastado por montes e vales, sem que o seu proprietário o suspeite e 

como vitima condenada a fogueira. Aos tombos, rasgando a face serena pela 

penedia, lá se vai, numa ultima ilusão de vida, até ao adro da igreja onde, durante 

toda a noite, arde numa luz quente, atraindo, apesar das rajadas da nortada, os 

crentes a sua volta. 

 

No sul da Franca, a arvore escolhida e a oliveira. Mas já no Alentejo, a ccrim6nia do 

cepo se faz também a lareira, e consta de dois troncos, de azinho, ardendo como 

num arco voltaico e sempre aproximados quando a chaga rubra os consome e 

separa. 

 

Segundo a tradição, julgava-se que para celebrar o nascimento de Cristo, havia 

certas plantas que se escolhiam em noite de Natal por florescerem por nessa 

ocasião como, de entre outras, faziam a macieira, a cerejeira, a rosa de Jericó e o 

eleboro negro, a que os franceses chamavam «rose de Noel», arbusto de varias 

espécies das quais, umas se destinavam a terapêutica, fora de uso, e outras a 

simples funções decorativas como no caso presente. 

 

O espinheiro desabrochava pelo Natal e, certa vez, na Inglaterra, deu origem a 

retardar-se a celebração pelo facto de no dia vinte e cinco se não encontrarem os 

espinheiros floridos 
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Todos estes usos, sendo na sua multiplicidade de aspectos bastante curiosos, não 

atingem, nem de longe, o sabor particularmente ameno da representação plástica 

dos usos e costumes da nossa terra, que se observam nos Presépios. E', portanto, e 

indiscutivelmente, esta composição, a forma castiça e insubstituível de 

emprestarmos a esta época uma feição única de fervor religioso que, muitas das 

vezes, atinge aspectos em nada relacionados com o fim em vista, umas que, como 

no matizado da Natureza, no fim, tudo se harmoniza. 

 

É sabido que a erudição se afasta para um campo diametralmente oposto ao da 

espontaneidade. E, neste caso, mais talvez que em nenhum outro, porquanto a 

ignorância do oficio, nesses escultores curiosos, e flagrante mas não desprovida de 

virtudes que tornam as suas obras eloquentes, mas duma eloquência simples, como 

simples tem .de ser tudo quanto traduza um grande pensamento, uma crença ou 

um estado de alma profundamente sensibilizado. 

 

O nosso património — ia a dizer artístico — de ingenuidade popular esta 

inesquecivelmente representado nessa galeria de imprevistos, de partículas da alma 

em êxtase, quando fazem nascer milagrosamente, e como que de um sonho, o 

estabulo com toda a cena que lhe é inerente. Este obreiro, de minguados recursos 

técnicos, agiganta-se, toma proporções de visionário hipersensibilidade e abrange, 

de um só golpe, toda a expressão contida no tema, bafejando-o duma pureza que 

apenas e sentida, mas não compreendida por muitos daqueles que a sua beira 

festejam o Natal. 

 

Mas olhemos agora o mesmo panorama realizado pelos mestres. Nota-se, aqui, um 

fenómeno singular, único em toda a já longa história das nossas artes : o erudito 

pretendendo aproximar-se da feição popular. 

 

Este movimento, contrario ao natural desenvolvimento do artista, não repugnou 

aos próprios estatuários do século XVIII, estando em primeiro piano, Machado de 

Castro e Ant6nio Ferreira. O escultor de Mafra caracteriza-se por certa garra 

anedótica, sendo o segundo mais requintado. 

 

O desenvolvimento artístico do Presépio, entre nós, assinala-se no século de 

trezentos, nas esculturas de Alcobaça e, na pintura, segundo documentos, em 

painéis desaparecidos. 
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A figuração do Presépio de feição popular e monástica, incluído em oratórios, data 

do século XVI, pertencendo a esta época uma tábua de Vascus Pereira Lusitanus, 

cuja composição, compreendendo tipos populares Portugueses, pode ser 

considerada como inspiradora de certos personagens característicos dos nossos 

Presépios e realizadas pelos nossos escultores: o homem que transporta o carneiro, 

o homem da gaita de foles, o cacador, etc. 

 

Vão longe e mal conhecidos os antepassados da nossa escultura, envolvidos nas 

incertezas históricas dos séculos XI e XII, representados no feito grutesco das 

imagens e relevos que ilustram os capiteis de granito, impregnados da ingenuidade 

dos tempos afonsinos da nossa história. 

 

Mais tarde, Bernini, todo barroco, pelo gesto e pela retórica, tal influência exerceu 

no nosso meio, através de Giusti que, verdadeiramente, se pode dizer ter inquinado 

a sensibilidade criadora e destruído a forma ínfima que nos caracterizava. 

 

Resta-nos, portanto, a alma do povo, incorruptível aos ataques alheios e fora da 

esfera de influência como reduto, para alem do qual, os tentáculos da erudição mal 

se adivinham. 

 

Presépio. no Continente, Lapinha, na Ilha da Madeira. Em nada admira que assim 

lhe chamem, pois que o madeirense, tanto o da beira-mar, como o do interior, 

habituado ao contacto de sempre com o calhau rolado pelas ondas e com a penedia 

escarpada das montanhas se lhes tenha afeito e nelas idealizado o nascimento de 

Jesus. Nesta ilha, talvez pelo motivo da barreira do mar, mantém-se quase puro 

ainda, o preceito da celebração do Natal. Seria esta, a prova máxima da sua 

presença irredutível as grandes manifestações do espírito. 

 

 

Originalmente publicado na “Revista Das Artes e Da 

História Da Madeira”, n.º 9, no ano de 1951. 
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