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Resumo    

 Olhar para o tempo passado a partir do tempo presente é uma prática que as 

sociedades foram realizando ao longo dos tempos patrocinada por diferentes propósitos, 

metodologias e protagonistas. Um processo largamente sustentado pela capacidade de 

memória dos indivíduos e das sociedades que a usam como instrumento para reconstruir o 

passado. Um dos agentes dessa reconstrução são os grupos folclóricos que, desencadeando 

processos de recriação de vivências do “povo” procuram fixar o passado no tempo 

presente. Em Portugal, estes grupos ganham projeção no segundo quartel do século XX 

enquadrados num sistema político que instrumentalizou o povo e a sua cultura para 

sustentar um dos seus pilares, o nacionalismo. Partindo da noção de “Lugar de memória” 

de Pierre Nora percorre-se a história e ação desenvolvida por um grupo folclórico – o 

Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses, para perceber como se 

constrói e viabiliza um lugar de memória por um período de quase sete décadas. Tendo 

presente as dimensões material, funcional e simbólica, analisa-se a construção deste lugar 

de memória que articulou, entre outros fatores, políticas de esteticização da cultura popular 

e de promoção das artes performativas com princípios como “verdade etnográfica” e 

“autenticidade”. Um processo de reconstrução de identidade em que o “património” 

emerge como protagonista.  
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Abstract 

 Looking at the past from the present time is an exercise that societies were 

performing throughout the ages sponsored by different purposes, methodologies and 

protagonists.  A process largely sustained by the memory capacity of individuals and 

societies who use it as a tool to reconstruct the past. One of the agents of this 

reconstruction are the folk groups that setting off procedures to reconstruct practices of 

"people" trying to fix it in the present time. In Portugal, these groups increasing more 

projection in the second quarter of the twentieth century, framed in a political system that 

instrumentalized the people and their culture to support one of its pillars, the nationalism.  

Following the concept "Lieux de memoire" of Pierre Nora, will be analyzed  the history 

and the action developed by a folk group – Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e 

Corais Arouquenses, to understand how we made possible their construction and how 

make it work for a period of nearly seven decades. Taking into account the three 

dimensions that a “Lieux de memoire" preconizes – material, symbolic and functional – 

will be analyzed how this group has articulated, among other factors, policies of 

aestheticization of popular culture and of the performing arts with principles as 

"ethnographic truth" and "authenticity". A process of reconstruction of identity that makes 

"heritage" emerges as the protagonist. 
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Résumé 

Regarder le temps passé à partir du moment présent est une pratique que les 

sociétés ont fait à travers des temps, parrainés par différents objectifs, des méthodologies et 

des protagonistes. Une opération largement soutenue par la capacité de mémoire des 

individus et des sociétés qui l'utilisent comme un outil pour reconstruire le passé.  L'un des 

agents de cette reconstruction sont les groupes folkloriques à travers des processus de 

recréer l'expérience du "peuple" pour  essayer de matérialisé le passé dans le temps 

présent. Au Portugal, ces groupes prennent de l'importance dans le deuxième quart du XXe 

siècle, encadrée dans un système politique qui a instrumentalisé les gens et leur culture 

pour soutenir un de ses piliers, le nationalisme. Suivant le concept «lieux de mémoire» de 

Pierre Nora, l'histoire et l'action développée par un groupe folklorique – Conjunto 

Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses, seront analysés afin de 

comprendre comment ont construit et permet le fonctionnement d'un lieux de mémoire 

pour une période de près de sept décennies. Considérant les trois dimensions des lieux de 

mémoire - matériel, fonctionnelle et symbolique, il sera analysé comme ce lieux de 

mémoire á articulé, entre autres facteurs, les politiques d´esthétisation de la culture 

populaire et de la promotion des principes des arts du spectacle avec les principes comme 

la «vérité ethnographique» et de la «authenticité». Un processus de reconstruction de 

l'identité ou le «patrimoine» apparaît comme le protagoniste. 
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FIG.1 - BANDEIRA E TOCATA DO CONJUNTO ETNOGRÁFICO DE MOLDES, ANO DE 2013 

                                                                                    (Arquivo do CEM) 

1
 

  

                                                      
1
 Padre António Vieira in Sermão da Quarta-Feira de Cinzas 

 

 

“Se no passado se vê o futuro, e no futuro se vê o 

passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o 

presente, porque o presente é futuro do passado, e o 

mesmo presente é o passado do futuro.”
1
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho, intitulado A Construção de um Lugar de Memória: Conjunto 

Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses, 1944-2013, é um estudo de caso 

que tem como objeto o Conjunto Etnográfico de Moldes – Rancho de Moldes. Trata-se de 

uma associação cultural da freguesia de Moldes, do concelho de Arouca, que assume como 

objetivos estatutários a recolha, a preservação e a divulgação da etnografia e do folclore do 

concelho de Arouca. As suas origens remontam à década de 1940 no contexto de um 

certame de caráter agropecuário, a Feira das Colheitas. Apesar de lhe serem conhecidas 

diferentes fases no que diz respeito à sua estrutura de funcionamento, atualmente, este 

Grupo é uma associação com personalidade jurídica, constituída por órgãos sociais que 

deliberam sobre o seu funcionamento. 

O Rancho de Moldes mantem-se em funcionamento de forma ininterrupta há quase 

sete décadas. Surgiu em contexto local mas conseguiu integrar uma dinâmica de âmbito 

nacional, coisa que muitos grupos, surgidos no mesmo contexto, não conseguiram fazer. 

Dos grupos surgidos na década de 1940 em Arouca, uns extinguiram-se em definitivo, 

outros, tendo desaparecido, ressurgiriam mais tarde. O funcionamento em contínuo do 

Grupo de Moldes confere-lhe uma longevidade temporal que se traduz numa dimensão 

histórica que lhe permitiu a interação com diferentes regimes políticos, com alterações 

significativas na estrutura socioeconómica e com diferentes políticas culturais e 

patrimoniais, tornando-o, portanto, num significativo exemplo para um estudo de caso. É 

meu objetivo com o presente trabalho perceber como se constrói e viabiliza um lugar de 

memória (Nora, 1993) durante um período de tempo tão alargado. Assumindo o Conjunto 

Etnográfico de Moldes como objeto de estudo, pretendo identificar os fatores que 

impulsionaram o seu aparecimento e que permitiram o seu funcionamento ao longo de toda 

a sua existência. Identificar atores e impulsionadores, tanto internos ao Grupo, como os 

agentes, políticos e culturais, da sociedade onde o Grupo se insere, é imprescindível para 

que se possa entender o seu processo de construção.   

O receio da perda de referências identitárias, surgido com a aceleração das 

transformações na sociedade, apela à materialização do passado como forma de impedir o 

seu esquecimento e desaparecimento. Relativamente a este Grupo importa saber de que 

forma o lugar de memória que ele é fixou o passado aquando da sua fundação, na  
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década de 1940, e que gestão foi feita dessa materialização ao longo do tempo. Se 

reestruturou os suportes em que se materializou ou, pelo contrário, se assumiu uma atitude 

fixista e não intervencionista. Tendo em conta as características do lugar de memória em 

estudo, um grupo folclórico fundado durante o período do Estado Novo, não se pode isolar 

a dimensão política e suas influências. Este lugar de memória, emergindo num contexto 

onde pulsava o nacionalismo, absorveu, ou não, intencionalidades do regime. Sendo que os 

lugares de memória resultam também destes impulsos da Nação, será de interesse avaliar o 

grau de instrumentalização política a que o Grupo foi sujeito.   

 Entendo esta abordagem como plenamente justificada no âmbito de um mestrado 

em História e Património, na sua especialização de Mediação Patrimonial. Nesta perspetiva 

surgem como protagonistas, pelo menos, o património e o mediador. Não obstante, estes 

não assumem preponderância isoladamente, fechados em si mesmos; também outros 

fatores e dinâmicas assumem relevância e têm obrigatoriamente de ser tidos em conta. 

Legítimo e incontestável será entender todo e qualquer património como o intermediário 

privilegiado entre um tempo passado e um tempo futuro. Portador de memórias, valores e 

saberes, acumula funções distintas em função das premissas e estratégias que o tempo 

presente impõe e que podem ir desde a simples socialização à rentabilização económica e à 

promoção de identidades, entre outras. Nos processos de mediar o tempo passado para o 

tempo futuro, a materialização do passado no tempo presente surge inevitavelmente como 

uma plataforma privilegiada para a constante negociação entre estes tempos diferenciados. 

Esta materialização é, acima de tudo, um processo de construção onde interagem diferentes 

agentes que constroem um tempo com referências mistas, do passado e do presente. A este 

tempo misto, também denominado híbrido, conhecemo-lo como lugar de memória (Nora, 

1993). Um conceito que aglutina em si mesmo estas dinâmicas de interação de diferentes 

tempos, cujo resultado final é um tempo vulgarmente denominado como um tempo fora do 

seu tempo. A constante evolução das sociedades nas suas diferentes vertentes – social, 

económica e política – promove, em cada uma delas, um conjunto de símbolos, mitos e 

códigos que se traduzem em referências identitárias suscetíveis de serem reinventadas. Do 

edificado ao imaterial, do individual ao coletivo, nas últimas décadas assistiu-se a um 

alargamento da abrangência do conceito de património, tornando-se este o protagonista dos 

lugares de memória.  

As sociedades rurais entraram num processo de transformações significativas das 

suas caraterísticas com a implementação de processos de industrialização. Esta alteração de 
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paradigma vincou de forma considerável o desfasamento entre um tempo passado e o 

tempo presente, o que levou à criação de mediadores como forma de assegurar uma 

continuidade ou ligação entre estes dois tempos. Os ranchos folclóricos enquanto grupos 

organizados, cuja inspiração advém das comunidades rurais e suas vivências em vias de 

desaparecimento, desenvolvem uma ação de mediação enquadrável nas dinâmicas dos 

lugares de memória. Em Portugal, entre as décadas de 1930 e 1960, assistiu-se à política 

de promoção da cultura popular onde os ranchos folclóricos se tornaram a linguagem 

oficial de um regime político. Consubstanciam, assim, uma visão de como o passado pode 

ser reconstruído, tornando-se observatórios privilegiados para se identificar quem, como e 

com que finalidade se olhou para o passado e, acima de tudo, como se fez isso. 

Enquadrados nas matrizes do nacionalismo do Estado Novo, os grupos folclóricos foram 

protagonistas de uma política com objetivos concretos. Atendendo a essas dinâmicas e 

intenções a nível nacional, importa perceber as suas dinâmicas e intenções protagonizadas 

a nível local. E, assim, identificar o legado deixado pelo fenómeno rancho folclórico, uma 

vez que foram estruturas com viabilidade, algumas delas, ao longo de décadas. 

Enquanto representantes das comunidades locais, os grupos folclóricos absorvem as 

diretrizes político-ideológicas, culturais e patrimoniais, desenvolvendo estratégias de 

assimilação ou resistência às mesmas. Neste contexto, a construção de um lugar de 

memória passa inevitavelmente pela capacidade de reajuste face às constantes 

transformações da sociedade, uma vez que não são estruturas que possam sobreviver 

isoladamente. Os grupos folclóricos integram um mercado em que, entre outras funções, 

está a promoção de identidades locais em sociedades que se encontram cada vez mais 

globalizadas. Esses efeitos, da globalização, podem trazer novos desafios a estes agentes 

de promoção local no que diz respeito às questões da representatividade. Ao analisar um 

grupo folclórico, para além da sua dimensão histórica nas suas interações com a dimensão 

social, politica e cultural onde se insere há, também, a preocupação com a “pureza”, a 

“autenticidade” e o “genuíno” com que o grupo constrói o seu espaço de representação. E, 

neste campo da autenticidade, coexistem diferentes visões e classificações que 

hierarquizam os grupos em função de alcançarem com maior ou menor grau a dita 

autenticidade.  
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Fontes e Metodologia 

O meu contacto direto com o Grupo enquanto elemento, quer do Corpo Artístico, 

quer da Direção da associação, há cerca de 14 anos, permitiu-me conhecer a sua dinâmica 

de funcionamento numa perspetiva interna. Foram essencialmente três caraterísticas que 

suscitaram a minha curiosidade e motivaram a vontade de querer conhecer o Grupo de 

forma mais aprofundada: a perceção de uma longevidade temporal traduzida num historial 

por muitos tido como sendo um percurso distintivo na área do folclore; a existência de uma 

certa discrepância entre as opções assumidas pela Direção na gestão do Grupo e o 

entendimento de alguns elementos do Corpo Artístico relativamente a essas mesmas 

opções, como por exemplo o tipo de atividades organizadas e o local de realização das 

mesmas; e ainda a questão relativa a algumas opções de representatividade, nomeadamente 

o facto da forma de trajar adotada não receber total aprovação por parte da instituição que 

se arroga como a da tutela do folclore, neste caso a Federação do Folclore Português. O 

contacto direto com o Grupo permitiu-me ter a perceção de um conjunto de dinâmicas que 

de outra forma me estariam vedadas ou seriam de difícil acesso. Assumi como uma mais-

valia essa perceção na primeira pessoa, enquanto dirigente, dos focos de tensão e 

respetivas estratégias de resolução, tanto internamente, como nas relações com a 

comunidade e instituições diversas.  

 

A realização deste trabalho implicou o uso de um conjunto de conceitos cujas 

abrangências se cruzam entre si, sendo que muitos parecem surgir como extensão de 

outros. Por um lado, noções como “povo”, “cultura popular”, “folclore”, “identidade”, 

“memória”, “património”, “passado” e “presente” criam uma rede de conceitos
2
 que se 

interligam profundamente. Por outro lado, essa rede surge em grande parte aglutinada no 

próprio conceito de lugar de memória que é aqui peça central. Em termos de bibliografia, 

para além da relativa a essa problemática do lugar de memória (Nora, 1993), procurei 

apoio sobretudo na abordagem dos tópicos da cultura popular e do património. 

Relativamente a bibliografia sobre grupos folclóricos dividi-la-ia em dois grupos: um, 

inclui trabalhos elaborados e editados pelos próprios grupos, cujo conteúdo é 

essencialmente descritivo mencionando locais por onde passaram, trajes adotados, 

distinções conseguidas, relatórios de contas afetas às atividades desenvolvidas; outro, 
                                                      
2
 Ao longo do trabalho estes e outros conceitos chave irão ser usados de forma sistemática. Por esta razão não 

redigirei usando aspas para os sinalizar embora tenha presente que se tratam de noções datadas e construídas 

que obrigariam o seu uso. 
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inclui trabalhos académicos que, tendo como base os grupos folclóricos, abordam pontos 

específicos, ora questões de gestão da identidade local, ora a influência nos próprios 

grupos dos contextos sociopolíticos, ora ainda, os critérios de definição de autenticidade. O 

presente trabalho pretende considerar todas essas perspetivas a propósito de um único 

objeto de estudo e, assim, contribuir para a compreensão de como se construiu e se 

consolidou um particular lugar de memória que conta, à data, quase sete décadas de 

existência. Ao mesmo tempo, isso será também um modo de trazer para o interior do 

movimento folclórico um conjunto de conceitos e problemáticas, mais vulgarizados no 

mundo académico, mas que representarão, sem dúvida, um contributo para uma 

autorreflexão do movimento, contribuindo, quem sabe, para uma redefinição de 

perspetivas, nomeadamente no que diz respeito aos critérios de autenticidade. 

Como suporte à realização da pesquisa, para além da minha observação e 

participação ativa no Grupo, procedi à recolha de informação a partir dos testemunhos de 

algumas pessoas que fizeram, ou ainda fazem, parte do Grupo, umas somente enquanto 

elementos do Corpo Artístico, outras que também acumulavam funções de Direção. 

Realizei entrevistas semiestruturadas, com uma duração média de uma hora e trinta 

minutos, com Alexandre Pinho e Adosinda Duarte, de 83 e 84 anos de idade, agricultores 

de profissão que foram elementos do Corpo Artístico enquanto dançadores, na década de 

1950; com César Silva, de 80 anos, diretor do Grupo na década de 1950, antes de ter 

emigrado para o Brasil; com Palmira Moreira e Alcides Duarte, agricultores, de 68 e 76 

anos respetivamente, que integraram o Corpo Artístico na década de 1960 e se mantêm até 

à atualidade. Entrevistei Nilde Pereira, de 69 anos, professora primária aposentada, que foi 

elemento do Corpo Artístico enquanto dançadeira na década de 1960 e que é Secretária da 

Mesa da Assembleia Geral da associação atualmente. O incontornável Prof. Fernando 

Miranda, de 78 anos, antigo professor primário e político, que assumiu a direção a partir da 

década de 1950 e foi um dos principais responsáveis pelo período áureo do Grupo na 

década de 1960. O Prof. Miranda deixou o cargo de Presidente da Direção no final da 

década de 1970, mas nunca perdeu o vínculo ao Grupo de Moldes sendo atualmente 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Entrevistei ainda Isidro Castro, o atual 

Presidente da Direção. Os entrevistados foram escolhidos no sentido de recolher 

testemunhos de protagonistas que vivenciaram diferentes fases do Grupo, uns mais afetos 

ao Corpo Artístico outros aos órgãos diretivos.  
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 Em termos metodológicos, desenvolvi em paralelo um trabalho de pesquisa 

documental nos três jornais locais, buscando dados até ao ano de 2013: no semanário 

Defesa de Arouca, desde 1944; no quinzenário Jornal de Arouca, desde a sua fundação em 

1977; e no mensário Roda Viva, desde a sua fundação, em 1989. Esta pesquisa documental 

revelou-se muito mais extensa o do que o inicialmente previsto, pois tinha iniciado a tarefa 

com a intenção de recolher apenas informação sobre o Grupo em estudo, mas acabei por 

fazer um registo de todos os artigos dos jornais cujas temáticas se cruzavam, quer a 

montante, quer a jusante, com a temática do folclore e do processo de folclorização em 

Arouca, nomeadamente, todo o material relativo à Feira das Colheitas e cultura popular. O 

tratamento da informação constante nos 1392 registos fotográficos efetuados forneceu-me 

um meio de acesso ao contexto social, político e cultural local em que o lugar de memória 

em estudo se construiu. O acesso e consulta do arquivo do Grupo foi outra fonte de 

informação muito interessante, permitindo-me o contacto com um conjunto de documentos 

como correspondência, fotografias e material de divulgação de atividades, entre outros. 

Pode-se afirmar que a perspetiva, direi externa, da informação recolhida na 

comunicação social associada a uma perspetiva interna dos testemunhos dos indivíduos 

entrevistados, para além das restantes fontes de informação, me permitiram aceder e seguir 

o percurso de construção do lugar de memória que é o Grupo de Moldes. Enquanto na 

comunicação social se consegue perceber o destaque dado ao Grupo da freguesia de 

Moldes, num percurso que o conduziu a “embaixador do concelho de Arouca”; nas 

entrevistas, como seria de esperar, é detetável uma dimensão mais pessoal, às vezes afetiva 

e emocionada, que remete para as relações criadas tanto dentro do Grupo, como deste com 

o exterior, nomeadamente com a comunidade de origem, a freguesia de Moldes.   

 Na minha exposição procuro seguir uma linha cronológica, desde a década de 1940 

até ao ano de 2013. Este grande período foi subdividido em três fases principais. A 

primeira, de 1944 até meados da década de 1950, período em que o Grupo tinha uma 

organização mais informal e um funcionamento esporádico. A segunda fase, de meados da 

década de 1950 até à década de 1980, na qual se insere o que pode ser chamado um 

período áureo, a década de 1960, e um período de transição associado a um decréscimo de 

atividade, a década de 1970 e primeira metade da década de 1980. A terceira fase, desde a 

segunda metade da década de 1980 até à atualidade. A partir da década de 1980 inclusive, 

o Grupo conhece uma dinâmica assente, essencialmente, na realização de um conjunto de 
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projetos até aí inexistentes. Esta análise cronológica nem sempre é completamente 

conseguida, uma vez que determinados aspetos obrigam a alguns saltos temporais. 

  No que diz respeito à sua estrutura, a dissertação divide-se nas Partes I e II 

denominadas respetivamente, Contextualização e Grupo de Moldes: um estudo de caso. 

Na Parte I, em dois capítulos, são abordados os dois tópicos que funcionam como 

plataforma para o desenvolvimento de todo o trabalho e que são o “passado” e a “cultura 

popular”. No primeiro capítulo, primeiro ponto, O resgaste e a reconstrução do passado, é 

apresentado o conceito de lugar de memória de Pierre Nora, nas suas dimensões funcional, 

simbólica e material. Sendo estes lugares essencialmente de transição, por estarem 

predispostos a constantes mutações, é abordado o papel da memória, nomeadamente na sua 

relação com a história. Aborda-se, ainda, a tripartição do fator tempo (passado, presente e 

futuro) e o papel da memória na recuperação do tempo passado. Atualmente, o discurso 

patrimonialista absorve muitas das dinâmicas associadas aos lugares de memória, 

tornando-se o Património o intermediário entre os tempos passado e presente. Assim, no 

segundo ponto, A conservação e fixação do passado através do património, traça-se um 

percurso ilustrando o protagonismo do património na materialização do passado. O seu 

caráter construído e seletivo são facetas inevitáveis em sociedades que se encontram em 

constante mutação, tornando-o uma representação simbólica da cultura com funções, 

nomeadamente, de promoção de coesão social.   

No segundo capítulo da Parte I, o enfoque vai para a “cultura popular” e o “povo”, 

procurando demonstrar como estes desde sempre foram alvo de interesse e estudos, sendo 

muitas vezes instrumentalizados a favor da construção da ideia de nação. Sigo a 

emergência do termo “folclore” que, apoiado na promoção de práticas performativas e no 

interior do processo de instrumentalização política, acaba por culminar num processo de 

“esteticização” da cultura popular. É neste contexto que os ranchos folclóricos emergem 

como protagonistas. 

A Parte II é constituída por quatro capítulos onde se aborda a construção do Grupo 

de Moldes enquanto lugar de memória. No primeiro capítulo, A Folclorização em Arouca, 

abordo o processo de folclorização em Arouca, apresentando a Feira das Colheitas como 

plataforma central do processo de folclorização. É nesse contexto que vários grupos 

folclóricos surgem em Arouca, nomeadamente o Grupo de Moldes. Pedir emprestadas 

roupas antigas para se apresentarem em palco, participar em concursos, aproveitar o 

divertimento que isso proporcionava, recuperar as tradições, tudo isso uniu novos e velhos 
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e foi nesse ambiente que o Grupo de Moldes alojou, tanto de forma material como 

imaterial, um conjunto de elementos do passado.  

No segundo capítulo, Dinâmicas de (re)construção de identidade num grupo 

folclórico, o percurso da materialização do passado é analisado em articulação com a 

procura da “verdade etnográfica”, cujos pressupostos assentam num diálogo constante 

entre o genuíno e a fantasia. O Grupo de Moldes passa a integrar o mercado das artes 

performativas, os denominados Festivais de Folclore, o que, associado à participação em 

programas de rádio e televisão, ajuda a consolidar o Grupo, fazendo ganhar consistência as 

dimensões material, funcional e simbólica deste lugar de memória. 

No terceiro capítulo, As relações institucionais e sua influência na orientação do 

grupo, são abordadas as relações institucionais e a sua importância na consolidação do 

Grupo, desde o Estado Novo à atualidade. Serve de observatório para demonstrar como o 

lugar de memória em estudo não se fecha sobre si mesmo, mas mantem relações com o 

exterior que lhe garantem a sua viabilidade, isso tanto durante o Estado Novo como no pós 

25 de Abril, quando procurou implementar uma nova ação cultural. São ainda abordadas as 

relações com a Federação do Folclore Português, instituição que se arroga como tutelar nas 

questões da “autenticidade”.  

Por último, no quarto capítulo, Os projetos na construção do lugar de memória 

analisam-se os diferentes projetos de materialização do passado, promovidos pelo Grupo. 

Abordam-se pontos relevantes na construção de um lugar de memória como o espaço dado 

à espetacularização ou a importância atribuída aos estudos sobre cultura popular num 

Grupo orientado, em primeira instância, para as artes performativas. As formas de 

comunicação do Grupo e respetivos suportes usados na comunicação com a comunidade 

também denotam a identidade do Grupo, sendo os seus resultados visíveis através da 

adesão do público às atividades promovidas.   

Embora algumas das vertentes levantadas sobre a vida do Grupo de Moldes ainda 

necessitem e mereçam um estudo mais aprofundado, considero que o trabalho feito alcança 

os objetivos pretendidos e não deixará de ter efeitos positivos no interior do próprio Grupo.  
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PARTE I | CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

     

FIG. 2 - RANCHO DE MOLDES NA FEIRA DAS COLHEITAS. DÉCADA DE 1940 

                                      (Arquivo do CEM) 
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1.O RESGATE E A RECONSTRUÇÃO DO PASSADO  

 

1.1. A CRIAÇÃO DE LUGARES DE MEMÓRIA   

 As ações de revisitar o tempo passado espelham quase sempre necessidades e 

intenções do tempo presente e a necessidade que este tem daquele. As respostas à 

necessidade do tempo presente passam, muitas vezes, pela criação de lugares que 

documentem o passado. Neste contexto, importará perceber a dialética entre o passado e o 

presente, a dinâmica das suas relações, assim como atentar nos atores intervenientes no 

processo.  

 Para analisar este processo, assumirei como instrumentos imprescindíveis os 

conceitos de história e memória, principalmente a relação mantida entre ambos apresentada 

por Pierre Nora (1993). A proximidade das duas noções – história e memória – é notória na 

afirmação “a necessidade de memória é uma necessidade da história.” (Nora,1993, p. 14). A 

proximidade destas duas noções resulta de um caráter de complementaridade e até 

indissociabilidade de ambas, muito embora tenham papéis muito bem definidos e que são 

elucidados por Le Goff (1984a, p. 180) quando refere que “tal como o passado não é história 

mas o seu objeto, também a memória não é história, mas um dos seus objetos e 

simultaneamente um nível elementar de elaboração histórica.”  

 A “história” pode ser entendida como sendo, quer “uma série de acontecimentos, 

quer a narração desta série de acontecimentos” (Veyne, 1968, p.423), muito embora em 

ambas as situações sejamos sempre remetidos para um tempo passado. Por outro lado, 

apesar da “memória” nos permitir remeter para um tempo passado, é sempre uma realidade 

viva que subsiste no tempo presente. E, enquanto processo vivo, dá o seu contributo para a 

“história”, principalmente a “história” enquanto processo de narração de acontecimentos. É 
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na passagem de série de acontecimentos efetivamente vividos a uma narração histórica 

dessa série de acontecimentos que a memória emerge como protagonista para a construção 

de lugares onde história e memória se encontram.  

Do encontro destas duas dimensões nasce um outro tempo que é, acima de tudo, 

misto porque é construído no presente com os elementos que a memória ainda consegue 

resgatar do passado. Entre o tempo passado e o tempo presente surge, então, um lugar 

intermédio, onde se cristalizam referências do passado com significados atribuídos a partir 

do presente. Assim se entende o conceito de lugares de memória (Nora, 1993). O conceito 

surgiu na década de 1970 através do historiador francês Pierre Nora no contexto específico 

da sociedade francesa. Tendo em conta a especificidade dessa realidade social, duvidou-se 

da aplicabilidade do conceito noutras realidades que não essa, mas verificar-se-ia que o 

conceito se exportaria com facilidade para outras nações. Tal situação deve-se ao facto do 

conceito transportar em si uma problemática que é transversal. A problemática em causa é a 

denominada “desritualização de nosso mundo” (Nora, 1993, p.13), ou seja, a transformação 

significativa das estruturas sociais que tem a ver, fundamentalmente, com o desaparecimento 

do campesinato e a emergência de uma sociedade mais industrializada, ela própria mais 

propensa a mutações ainda mais céleres e contínuas. Neste contexto de mutações rápidas, 

assiste-se a constantes reconfigurações do papel exercido pela memória nessas sociedades.  

P. Nora (1993) propõe um quadro evolutivo do modo como as sociedades utilizam a 

memória que vai desde as sociedades-memória ao estado-nação e à substituição deste pelo 

estado-sociedade. O autor começa por nos falar de uma memória “integrada, ditatorial e 

inconsciente de si mesma” (Nora, 1993, p.8) que cumpre na plenitude o seu papel de 

“conservação e transmissão dos valores” (Idem), típica nas sociedades-memória. Não 

obstante, refere, também, a possibilidade da memória deixar de conseguir cumprir, de forma 

plena, o seu papel de transmissora de referências que permitem ao individuo sentir-se 

integrado na dinâmica da sua sociedade. No papel desempenhado pela memória, é muito 

importante perceber se está ou não a cumprir a sua função. A perceção da sua falibilidade, 

ou seja, a perceção de que há momentos em que não se está a conseguir assegurar a 

transmissão dos valores que eram supostos ser transmitidos, leva ao desencadeamento de 

processos de construção dos já referidos lugares onde a própria memória é a protagonista.  

Na perspetiva de Nora, nas sociedades-memória, a memória tinha como objeto de 

atenção os valores inerentes à família, escola, igreja e Estado, e estes eram suficientes para a 

manutenção das respetivas sociedades. Com a emergência dos Estados-Nação, a memória 
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passou a assimilar como conteúdo operacionalizante os próprios ideais da Nação. Nesta 

evolução, a memória não perde um dos seus traços caracterizadores mais importantes 

identificado por Nora e que é o seu carater sagrado. Se entendermos o caráter sagrado como 

uma dimensão ininteligível que resulta do facto de não estar codificada, percebemos que há 

sempre uma parte da memória que se mantém no sagrado. Esta dimensão sagrada é possível 

porque a memória transporta consigo uma dimensão de inconsciência incapaz de se 

autoanalisar e codificar. Contudo, com o advento dos Estados-Nação passamos a ter uma 

memória tutelada pelo Estado que passa a recuperar do passado apenas as dimensões que 

estejam de acordo com os seus interesses.  

 As rápidas alterações da contemporaneidade conduziram a que a Nação deixasse de 

ser o “quadro unitário que encerrava a consciência da coletividade” (Nora, 1993, p.12) 

assistindo-se, assim, à alteração da dupla Estado-Nação para a dupla Estado-Sociedade. A 

emergência de dinâmicas de âmbito global características das sociedades pós-modernas 

(embora possa parecer um contrassenso) trouxeram consigo, ao mesmo tempo, dinâmicas 

que promoveram o individuo e a dimensão local. As trocas recíprocas entre o local e o 

global promoveram uma negociação entre as partes influenciando-se mutuamente.    

P. Nora concebe os lugares de memória
3
 com uma estrutura tricéfala: material, 

funcional e simbólica. São estas três dimensões que permitem “fixar um estado de coisas” 

que tem como finalidade “bloquear o trabalho de esquecimento”, (Nora, 1993, p. 22), o 

principal objetivo dos lugares de memória. A construção e funcionamento de um lugar de 

memória poderão ser entendidos, resumidamente, da seguinte forma: seleção dos meios com 

que se materializará (dimensão material), implementação de dinâmicas de funcionamento 

para cumprimento do seu propósito (dimensão funcional), e muito principalmente o porquê 

de assegurar a manutenção desse lugar (dimensão simbólica).  

Torna-se evidente que os lugares de memória surgem para dar resposta ao 

sentimento de descontinuidade entre o tempo presente e o tempo passado que surge na 

sequência das rápidas transformações da sociedade. A emergência destes lugares não ocorre 

de forma espontânea, pelo que, sendo espaços construídos no presente para consolidar uma 

ideia de continuidade do passado, obedecem a um conjunto de intenções. Existem 

intencionalidades quando se constroem lugares de memória, muito principalmente porque 

estes estão, em regra, muito próximos de discursos identitários. É no âmbito da problemática 

                                                      
3
 P. Nora (1993) faz contrastar os “lieux de memoire” da sociedade com os “milieux de memoire” típicos das 

sociedades-memória, onde a memória era vivida e experimentada como em continuidade com a tradição. 
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da nacionalidade, e por inerência da construção e reconstrução de identidades nacionais, que 

a memória se vai constantemente reposicionando e ganhando, assim, um valor acrescido 

enquanto instrumento de controlo do passado que é, também, importante para legitimar 

opções do presente e do futuro. Aceita-se assim que “a memória faz parte do jogo do poder” 

(Le Goff, 1984b, p. 168) tornando-se num instrumento valioso para os poderes políticos na 

medida em que pode ser instrumentalizada em seu proveito. A memória não escapa a esta 

instrumentalização, sendo que tal é viável devido à sua dimensão viva que lhe permite 

movimentar-se entre a “dessacralização rápida e a sacralização provisoriamente 

reconduzida” (Nora, 1993, p.13). Guillaume (2003) reforça a mesma ideia apontando os 

finais do século XVIII, em França, como o início da implementação de uma aparelhagem 

institucional com o propósito de instrumentalizar a memória a favor do poder político, 

denominando-a como memória autorizada. Esta, segundo o autor (2003, p. 110) “articula-se 

assim em torno de dois polos: a escrita da história e o sistema de conservação”. Guillaume 

(2003, p. 108) aborda ainda a questão “da produção (no sentido etimológico de tornar 

visível, fazer aparecer) do passado – e também da cultura ou da arte – e mais 

particularmente o da produção de uma memória do poder (ou ao serviço do poder)”.  

 Vimos que os lugares de memória não são lugares estáticos fechados em si mesmos 

mas sim lugares em constante mutação que lhe é assegurada pelo caráter vivo que a 

memória possui. Assim, serão lugares de transição porque estão predispostos a uma 

constante mutação. Os lugares de memória enquanto “jogo da memória e da história” (Nora, 

1993, p.22), nestes quadros de transição para além da cristalização de um passado, poderão 

abarcar a preocupação de projetarem, também, o futuro, uma vez “que os lugares de 

memória só vivem da sua aptidão para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus 

significados e no silvado imprevisível de suas ramificações” (Nora, 1993, p.22). A 

cristalização do passado tem como mais-valia fornecer-nos referências, uma vez que nos 

“venerávamos a nós mesmos através do passado”. No entanto, sabendo-se que “esta relação 

(…) se quebrou” (Nora, 1993, p.19) pressupõe-se uma reinvenção da funcionalidade para os 

lugares de memória, enquanto “espaços criados pelo individuo contemporâneo diante da 

crise dos paradigmas modernos” perante os quais os indivíduos “se identificam, se unificam 

e se reconhecem agentes de seu tempo” (Arévalo, 2004, p.6
4
).  

                                                      
4
 Texto apresentado por  Marcia Conceição da Massena Arévalo,  no I Encontro Memorial do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil.  
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Entendo que estas metamorfoses terão, inevitavelmente, consequências nas 

dimensões material, funcional e simbólica que constituem um lugar de memória porque 

embora sendo “um lugar de excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, 

e recolhido sobre seu nome”, é “constantemente aberto sobre a extensão de suas 

significações” (Nora, 1993, p. 27). E as suas significações caminharão, para além da 

vinculação ao passado, por uma vinculação ao futuro patrocinando outros fenómenos, como 

o da patrimonialização.   

 Em síntese, da mesma forma que na esfera do religioso, os santuários e os altares 

representam lugares que asseguram ao individuo o contacto entre uma realidade factual que 

é a terrena e uma realidade divina que é intangível, também os lugares de memória têm esse 

poder, o de permitir o encontro de dois tempos diferenciados. Esses tempos diferenciados 

são o presente, que é factual, e o passado, que passará a ser também factual ao ser 

(re)construído. Há semelhança do que acontece na esfera do religioso, em que os santuários 

estão imbuídos de uma aura simbólica, também os lugares de memória possuem uma aura 

com as mesmas características. Tanto num caso como noutro é a dimensão sagrada que lhes 

está imputada que determina a importância que estes lugares assumem. E a sobrevivência 

destes lugares de memória passa pela sua capacidade de alimentarem o carater sagrado que 

possuem, ou seja, a sua dimensão simbólica.  

 

1.2. A CONSERVAÇÃO E FIXAÇÃO DO PASSADO ATRAVÉS DO PATRIMÓNIO  

 O esforço das comunidades na luta contra o desaparecimento das suas referências 

culturais levam-nas a procurar garantir que entre o tempo passado e o tempo presente 

exista uma continuidade sem ruturas significativas. Guillaume (2003, p.89) refere que 

“conservação e passado parecem indissociavelmente ligados”, entendendo que os 

processos de conservação têm a missão de “representação e materialização do passado no 

presente e para o futuro”. Embora o enfoque seja colocado na preocupação de salvaguardar 

o passado, existe subjacente uma preocupação com o futuro. É neste pressuposto e 

preocupação com o passado tendo em conta o futuro que, neste ponto, pretendo atentar na 

forma como se “recupera memórias, ritualiza sociabilidades, seleciona bens culturais e 

transmite legados para o futuro” (Pereiro, 2006, p. 25). No fundo, demostrar o 

protagonismo que o património alcança nas dinâmicas dos lugares de memória nos 

processos de  materialização do passado  
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Nesse conjunto de procedimentos – recuperação, ritualização, seleção e transmissão 

– percebe-se os enredos de um processo que se mostra, desde logo, complexo, tendo em 

conta os intervenientes e as dinâmicas que se criam. Parte desta complexidade advém, 

desde logo, da premissa de que a cultura não sendo “um objeto que se descreve 

simplesmente, não será também um conjunto unificado de símbolos e de significados 

inequivocamente interpretáveis” (Sarmento, 2008, p. 314), o que a leva a ser, também, 

entendida como “contestável, variável e inconstante” (Sarmento, idem). Este caráter 

relativo e mutável da cultura justifica a afirmação de Guillaume (2003, p.94) quando refere 

que o “passado deve tornar-se visível e o futuro previsível”. Para o mesmo autor, a 

proximidade entre conservação e passado ganha sentido com a tripartição do fator tempo 

em “passado/presente/futuro”, acrescentando que esta divisão “é largamente uma invenção 

da modernidade” e que é “sem dúvida a partir desta invenção que se pode compreender a 

paixão da conservação na nossa sociedade atual” (Guillaume, 2003, p. 89).  

A perceção da existência do fator tempo é indispensável para justificar a 

necessidade das comunidades se projetarem no futuro. No entanto, a esta dimensão 

temporal juntam-se questões identitárias. Os lugares de memória fazem esta síntese: 

resgatam o passado, criam dinâmicas próprias onde as comunidades se reveem e têm a 

possibilidade de se verem salvaguardados no futuro.  

Com uma maior incidência na segunda metade do século XX, assistiu-se ao 

incremento de um discurso patrimonialista e ao aparecimento de um vasto conjunto de 

legislação em torno do património. Todos os procedimentos atrás referidos – recuperação, 

ritualização, seleção e transmissão – estão intimamente ligados às questões identitárias que 

os lugares de memória congregam e a que os discursos patrimoniais conferem uma 

funcionalidade. Percebe-se a proximidade existente entre as questões de identidade e 

património estando, assim, identificados os dois protagonistas cujas abrangências se 

cruzam e plasmam um no outro. Assim sendo, entende-se que identidade e património se 

apresentem com um caráter ficcionado “porque ambos existem apenas em abstrato, como 

algo virtual, que dependem da forma como nos imaginamos a nós próprios, e somos 

imaginados por outros” (Peralta e Anico, 2006, p. 2).  

O património atingiu um protagonismo imenso impulsionado pelo impacto das 

políticas de conservação e por se ter tornado num recurso na gestão identitária. São 

imensas as possibilidades de adjetivação, ramificação do vocábulo “património” – 

património histórico, rural, arqueológico, natural, etnográfico, religioso, cultural, 
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industrial, imaterial. Esta abrangência marca, também, as sensibilidades e as conquistas 

dos defensores do património conseguidas ao longo dos tempos, confirmando-se assim a 

evolução e a consolidação do conceito de património. Assistimos cada vez mais à 

emergência e valorização da perspetiva imaterial do conceito, sobressaindo a importância 

que se dá ao contexto em que se insere o património e a importância de saber quem o 

construiu, quem o pensou, que necessidade preencheu, o valor que lhe foi dado.   

 Assistimos também à emergência sucessiva de conceitos de abrangência cada vez 

mais ampla como património histórico, património etnográfico e património cultural. 

Pode-se defender que a evolução do conceito de património é no sentido de abranger a 

totalidade de significados, símbolos, saberes e práticas, o que nos leva a afirmar que tudo é 

passível de ser considerado património, sendo que este será aquilo e aquele que se 

determinar como fundamental para determinado grupo ou sociedade. Nesta ampla 

abrangência, destacar-se-á o património cultural.  

A elasticidade do conceito advém do facto de não haver fronteiras definidas para o 

que poderá ser, ou não, nele enquadrável. Resultando de um processo de seleção no seio de 

uma determinada cultura que é constantemente mutável, questionar-se-á o que será afinal o 

património. Se uma produção real de uma comunidade ou uma criação teórica feita em 

função de um qualquer objetivo, casualidade ou necessidade. Afirma Pereiro (2006, p.23) 

que “a noção de património cultural não é exatamente a mesma que a noção de património 

nem que a de cultura” e que “esta é uma das confusões conceptuais mais frequentes entre 

os investigadores e entre os agentes de patrimonialização”. Explica que “da cultura não 

podemos patrimonializar nem conservar tudo, daí que o património cultural seja só uma 

representação simbólica da cultura, e por isso resultado dos processos de seleção e de 

negociação de significados.” (2006, p. 24). A mesma ideia é subscrita por Peralta e Anico 

(2006, p.1) quando referem que “a cultura vive-se, não se conserva e, por isso, o 

património não é o mesmo que cultura”. 

  O processo de escolha do património, ou seja, dos lugares, objetos, saberes ou 

práticas com os quais se desenvolve um sentimento de pertença baseado na “perceção da 

diferença e da semelhança” (Peralta e Anico, 2006, p. 2) é sempre um processo de escolha 

e de seleção. O caráter de alteridade é imprescindível para que as comunidades selecionem 

o seu património. Consciente ou inconscientemente há sempre uma intenção definida a 

conduzir o processo de patrimonialização, o que o torna num processo de construção. A 

forma como as comunidades se dão a conhecer, pelos símbolos\objetos, práticas e pelos 
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valores selecionados revela-nos de forma implícita ou talvez explícita os contextos 

políticos, socioeconómicos e ideológicos em que decorrem. Peixoto (2006, p. 73) refere 

que o “momento da concessão de um estatuto patrimonial corresponde ao reconhecimento 

que algo desapareceu ou deixou de estar integrado nas práticas quotidianas”. Assim sendo, 

as ações de recuperação, ritualização, seleção e transmissão referidas focam-se em 

carateres que já não são vivenciados pelas comunidades. Enquanto se mantém o caráter 

utilitário de um objeto, ou seja, enquanto se mantém no seu contexto cumprindo o 

propósito para que foi criado, dificilmente suscitará interesse e vontade de atribuição de 

novos significados, pelo que, dificilmente, adquirirá outra funcionalidade que não a sua 

inicial. No entanto, “o que é relevante é a análise de processos através dos quais certos 

bens, práticas ou objetos perdem um valor funcional na vida quotidiana para adquirirem 

um estatuto formal de proteção e de exibição” (Peixoto, 2006, p. 66) até porque “é bastante 

fácil atribuir novas significações a todos estes elementos do passado” defende Guillaume 

(2006, p. 105). O mesmo autor (2003, p. 105) afirma que “todo o objeto submetido à 

museografia muda de estatuto; desinserido de uma estrutura simbólica onde desempenhava 

um papel ativo, ele perde o essencial das suas significações anteriores”. É neste contexto 

que o património se entende “como uma metalinguagem e uma invenção cultural” 

(Peixoto, 2006, p. 74) porque acima de tudo representa algo.  

 Pereiro (2006) identifica cinco correntes na consideração do património cultural. As 

correntes tradicionalista ou folclorista e construtivista ressalta a construção enquanto 

processo de construção social, onde sobressaem os grupos sociais que, em cada época, 

determinam os critérios de seleção em detrimento de outros. A corrente patrimonialista 

carateriza-se pelo uso e valorização do passado numa perspetiva mais fixista e estática. A 

corrente produtivista ou mercantilista valoriza o património enquanto produto de consumo, 

elegendo a estética e o espetáculo como critérios de seleção numa perspetiva de 

rentabilização turística. A corrente participacionista privilegia, em primeiro lugar, o 

individuo como protagonista e só depois o objeto. Estas considerações em torno do 

património vão-nos permitir analisar com mais apuro a ação desenvolvida pelo Grupo de 

Moldes nomeadamente os projetos que desenvolveu. No entanto, tendo presente o 

património enquanto processo de construção e de interação permite-nos antever que estas 

correntes mais depressa se entrecruzam num mesmo projeto do que existem isoladamente.  

 O processo de construção está necessariamente imbuído de um caráter seletivo, 

orientado pelo binómio inclusão\exclusão numa perspetiva de valorização\ocultação. Daí 
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se possa dizer que “a viabilização de um património assenta frequentemente em ações de 

branqueamento de certas características identitárias” (Peixoto, 2004, p. 186), na medida em 

que o processo construtivo será um processo seletivo onde não caberão tudo e todos. O 

caráter dinâmico da cultura e, principalmente, o caráter construtivo dos processos de 

patrimonialização levam à criação de realidades, verdades e tradições que se apresentam 

como factos de veracidade e antiguidade inquestionável, mas que, no fundo, não passam de 

criações recentes. É a denominada invenção das tradições de Hobsbawm e Ranger (2002). 

Estes apontam o período de 1870 a 1914 como o período de produção em massa de 

tradições na Europa, defendendo que essas tradições eram apresentadas como “novos 

instrumentos” com o intuito de garantir a “identidade e coesão sociais.” (Hobsbawm e 

Ranger, 2002, p. 271).  

 Os processos de construção ou reconstrução de identidades passam também pela 

afetação do individuo a um lugar\espaço. A territorialidade do individuo assumia, 

normalmente, um papel importante na construção e reconstrução da identidade dos 

indivíduos e das comunidades em que se inserem. Os efeitos da globalização trazem 

consigo dinâmicas entre o local e o global que criam uma troca recíproca das suas 

características, o que torna os processos de patrimonialização processos em constante 

mutação. As alterações estruturais da sociedade pós-moderna e os efeitos da globalização 

levam a que a afetação ao território seja cada vez mais um aspeto com menor impacto no 

sentimento de pertença dos indivíduos. Estas alterações estruturais sentem-se, também, no 

sentimento de hibridação de culturas. Cada vez mais, as especificidades das culturas 

decorrem mais da sua capacidade de assimilação das influências da modernidade, 

promovendo carateres distintivos do que da promoção da sua distinção decorrente do seu 

isolamento. A necessidade de patrimonializar terá atingido o seu limite na atualidade, 

havendo já autores a discutir a ideia de histeria patrimonial (Pereiro, 2006, p. 27).  

 O património cultural tem-se afigurado como instrumento para o repensar das 

sociedades no sentido de através dele perceber o “debate sobre os valores sociais e a 

patrimonialização (…) um processo de atribuição de novos valores, sentidos, usos e 

significados a objetos, a formas, a modos de vida, saberes e conhecimentos sociais.” 

(Pereiro, 2006, p. 27).  

 A importância que adquire na sociedade é também visível na evolução dos quadros 

normativos legislados. A conservação do património numa perspetiva da ação 

desenvolvida pelo Estado português através da legislação que coloca em vigor, começa a 
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ganhar consistência na década de 1980 com a Lei 13/1985, de 6 de julho designada 

Património Cultural Português. No seu seguimento, em 2001, o discurso patrimonialista 

institucionaliza-se pela Lei nº 107/2001 de 8 de setembro que Estabelece as bases da 

política e do regime de proteção e valorização do património cultural. O Decreto-Lei nº 

139/2009 de 15 de junho veio estabelecer o regime jurídico para salvaguarda do 

património cultural imaterial em consonância com a legislação atrás referida e Convenção 

para a Salvaguarda do Património Imaterial adotada na 32ª Conferência Geral da 

UNESCO, em Paris em 2003, ratificada por Portugal em 2008.  

 No seguimento da criação do Comité de Peritos para a Salvaguarda do Folclore, 

em 1982, é dado maior significado ao “folclore” na Recomendação para a Salvaguarda da 

Cultura Tradicional e do Folclore, em 1989, por ação da UNESCO. 

Em Discretos Tesouros: limites à Proteção e outros contextos para o inventário do 

Património Imaterial, de Paulo Ferreira da Costa5 (2008) encontramos uma reflexão sobre 

o enquadramento legislativo e institucional nacional assim como as especificidades 

inerentes ao Património Cultural Imaterial (PCI) no que diz respeito aos desafios para a sua 

salvaguarda. No entender desse texto, apesar das interrogações que se mantêm em torno do 

PCI, nomeadamente, acerca do que constitui o seu objeto, a relação com os bens materiais 

que lhes estejam associados, os espaços onde se inserem e, ainda, o porquê, o como e com 

que agentes se pode proceder à sua salvaguarda, a institucionalização do termo imaterial é 

um facto incontornável, nomeadamente no contexto internacional. Um dos objetivos da 

Convenção de 2003 era “superar, sublimando-os, os qualificativos de “tradicional” e 

“popular”, noções inerentemente complexas e de utilização não consensual nas Ciências 

Sociais” (Costa, 2008, p. 21).  

Paulo Ferreira da Costa elenca um conjunto de normativos dedicados à cultura 

popular que culmina, em 2003, com a Convenção para a salvaguarda do Património 

Imaterial mostrando que se caminhou para uma “abordagem holista da cultura tradicional 

popular” em que a “matéria do património imaterial pode ser considerada plenamente 

coincidente com a de património etnográfico ou património etnológico”.   

 

  

                                                      
5
 Diretor do Departamento de Património Imaterial do antigo Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. 
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2. ETNOGRAFIA PORTUGUESA: DAS SUAS ORIGENS À PRODUÇÃO CULTURAL DO 

ESTADO NOVO  

 

2.1. POVO, CULTURA POPULAR E IDENTIDADE NACIONAL  

 O século XIX português testemunhou um conjunto de acontecimentos que 

mexeram com uma ordem e uma estabilidade que parecia estabelecida. Um conjunto de 

acontecimentos de âmbito político nomeadamente as lutas entre absolutistas e liberais e o 

Ultimatum inglês, contribuíram para a produção de discursos em que o “povo” emerge 

como protagonista. Este protagonismo é enquadrável nas correntes nacionalistas típicas do 

séc. XIX, inerentes ao fenómeno da construção dos Estados-Nação. A construção da Nação 

e, principalmente, a necessidade de a legitimar com a integração do povo nessa construção, 

despoletou um conjunto de estudos que tinham como objetivo identificar a “essência” do 

que era ser português. Daí que as noções de “povo” e “cultura popular” tenham um 

percurso construtivo muito vinculado às questões da identidade nacional.  

 Para enquadrar os estudos realizados, e a relação do povo com a construção de uma 

identidade nacional portuguesa, seguirei de perto os trabalhos de João Leal, Etnografias 

Portuguesas (1870-1970): Cultura Popular e Identidade Nacional (2000) e Antropologia 

em Portugal: Mestres, Percursos, Transições (2006). De forma sintética, João Leal 

distingue dois discursos diferenciados, o modelo cívico-territorial e o modelo 

etnogenealógico ou étnico caracterizando-os da forma seguinte: 

 

 

“no primeiro caso, a identidade nacional repousaria sobre um conjunto de 

representações e rituais relacionados com o território e a história e sobre uma cultura 

cívica assente num conjunto de direitos e deveres comuns, no segundo, ela articula-se 

em torno de representações e rituais que enfatizam a nação como uma comunidade de 
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descendência e como um corpo de natureza étnica, baseado numa língua e em 

costumes populares idênticos.” (Leal, 2000, p. 17) 

 

 

  Em qualquer um dos modelos, o estudo da cultura popular foi sempre efetuado por 

uma elite, externa ao povo. Esta visão externa, pelo distanciamento que necessariamente 

existia entre o observador estudioso e a realidade estudada, levou à produção do que Leal 

denomina de “um mundo moral e esteticamente qualificado pelo olhar do observador” 

(2000, p. 41). Assiste-se, assim, por parte do observador “elitista”, a uma seleção de 

objetos e temáticas que lhe parecem mais convenientes para retratar a cultura popular.      

 Ao longo do século XIX e até ao terceiro quartel do século XX, Leal (2000, p. 17) 

identifica no interior da produção antropológica portuguesa quatro períodos diferenciados 

caraterizando-os como estando  
 

“associados a objetos, métodos e teorias diferenciadas, ligados  a imagens distintas da 

cultura popular, os diferentes momentos da antropologia portuguesa (…) articulam-se 

não apenas com diferentes formas de pensar o país, mas também com modalidades 

distintas de construção da identidade nacional.”  

 

No primeiro período identificado por Leal e correspondente às décadas de 1870 e 

1880, interagem duas perspetivas diferenciadas: uma de influência romântica, outra 

enquadrável no modelo etnogenealógico. Almeida Garrett (1799-1854) e Alexandre 

Herculano (1810-1877) são os intelectuais que melhor ilustram a perspetiva romântica do 

povo português. Ambos os autores procuram registar de forma escrita as tradições orais do 

povo, as suas crenças, lendas e superstições, ao mesmo tempo que procuravam o 

engrandecimento da nação portuguesa, lembrando o seu heroísmo, a fundação da sua 

independência e a importância do povo na construção dessa nação. Neste período, a 

“publicação pura e simples de recolhas – sem mais comentários e análises – seria uma 

forma de, mostrando essa alma, afirmar a identidade da nação.” (Leal, 2000, p.55). No 

entanto, emerge também uma perspetiva mais elaborada de afirmação da identidade 

nacional, caraterística do modelo etnogenealógico em que o estudo das tradições populares 

procurava “ancorar a identidade nacional numa tradição provida dos argumentos de 

antiguidade e da originalidade” (Leal, 2000, p.55). Portugal não era o resultado do 

conjunto de acontecimentos políticos recentes, mas era visto como “o produto das remotas 

originalidades étnicas de que a literatura e as tradições populares eram uma sobrevivência” 

(Idem). Neste primeiro período destacam-se Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Consiglieri 
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Pedroso e Leite Vasconcelos. Apresentavam-nos um Portugal homogéneo, sem clivagens 

internas, em que os objetos de estudo eram essencialmente a literatura e as tradições 

populares – as superstições, crenças, festas e ritos de passagem. Os procedimentos 

metodológicos assentavam “sobre procedimentos ainda muito incipientes” até porque “o 

contacto efetivo com os protagonistas da cultura popular é então escasso” (Leal, 2000, p. 

42).   

 Com a viragem do século, num período compreendido entre 1890 e 1900, inicia-se 

um segundo período. Surgem outros protagonistas, entre quais se destacam Rocha Peixoto 

e Adolfo Coelho, que protagonizam uma mudança de discurso. A imagem de otimismo que 

vinha da geração anterior é claramente influenciada por uma visão mais negativizada do 

povo que resulta, entre outros, dos efeitos do Ultimatum inglês feito a Portugal. Ao mesmo 

tempo que os estudos permitem descobrir a existência de uma diversidade interna no país, 

mais complexa do que aquela que era conhecida até então, questiona-se a viabilidade de 

Portugal como nação independente. Os temas tratados passam a abarcar outras temáticas, 

como a cultura material e as tecnologias, emergindo uma “imagem menos textual e mais 

complexa da cultura popular, decorrente de uma certa diversificação de objetos” (Leal, 

2000, p. 43). Neste segundo período, assiste-se a uma aproximação aos “protagonistas da 

cultura popular” e outra alteração face ao primeiro período é também a forma como o 

passado é perspetivado. Agora não é “tanto o passado étnico (…) mas o passado dos 

estágios de evolução dos evolucionistas” em que o camponês é visto como um “primitivo 

moderno”. Este segundo período, em consequência do contexto político, assiste à 

emergência de duas correntes que interligam cultura popular e identidade nacional. Por um 

lado, assiste-se a um “sobressalto nacionalista” e por outro à “descrença em relação à 

viabilidade de Portugal como nação” (Leal, 2000, p. 56). 

 Os anos 10 e 20 do século XX, período coincidente com a I Republica, apresentam-

se como um terceiro período. Neste período emergiria uma “etnografia de recorte 

folclorizante” (Leal, 2006) em que o objetivo principal, não era tanto o de a entender, mas 

o de a celebrar. Assim, são “dados passos decisivos no sentido da criação de uma arte 

nacional” em que o “discurso identitário (…) é pouco elaborado, decompondo-se 

imediatamente no simples gesto de mostrar e celebrar esse espetáculo maravilhoso, 

nomeando-o e exibindo-o, sem entretanto o explicar”, traduzindo-se em “textos 

invariavelmente curtos (…) povoados de muitas imagens” legendadas “com afirmações 

genuinamente comovidas sobre o carácter «autenticamente português» (Leal, 2000, p, 57). 
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Os protagonistas neste período foram Vergílio Correia, Luís Chaves e Pires de Lima e, 

neste período, Leite de Vasconcelos dedica-se novamente à etnografia. J. Leal defende que 

neste período, a antropologia consegue recuperar “alguma visibilidade perdida nos anos da 

viragem do século”. Este incremento foi visível pela presença de artigos em algumas 

revistas mais significativas da época, como A Águia e a Atlântida, o que terá contribuído 

ativamente para o “clima de nacionalismo cultural que caracteriza os anos da I República 

(Leal, 2000, p. 35). A nível metodológico, assiste-se a um recuo na medida em que a 

etnografia “se mostrava mais interessada nos objetos em si do que propriamente no 

contexto em que eles eram produzidos” (Leal, 2000, p. 46).  

 O quarto período corresponde ao período político do Estado Novo, período 

compreendido entre as décadas de 1930 e 1970. Neste período, Leal (2000) apresenta-nos 

três tipos de protagonistas diferenciados. Em primeiro lugar, os etnógrafos próximos do 

regime que agiram em conformidade com a ação desenvolvida pelo Secretariado Nacional 

de Propaganda (SNP) e Secretariado Nacional de Informação (SNI). Estes organismos 

desenvolveram uma política com estratégias de propaganda externa de Portugal muito 

assente na estilização da cultura popular. A nível interno, a par do SNP/SNI, também a 

Junta Central das Casas do Povo (JCCP) desenvolveu uma ação de integração das 

populações rurais por via da etnografia e do folclore, “onde a doutrinação folclórica e 

ruralista e os apontamentos regulares sobre matéria etnográfica ocupam um lugar de 

relevo” (Leal, 2000, p. 36). Com estes protagonistas afetos ao regime, o percurso dos 

estudos feitos decorre à margem dos contextos académicos. Não obstante, neste período, 

formando uma outra tipologia de protagonistas, assistiu-se ao aparecimento e consolidação 

de uma etnografia mais académica pela ação, principalmente, de Leite de Vasconcelos e 

Jorge Dias. Este último e a sua equipa “projetou de forma importante a antropologia na 

cena intelectual e científica portuguesa” (Leal, 2000, p.38). Por último, formando uma 

terceira tipologia, assiste-se ao surgimento de um grupo de intelectuais que assume uma 

posição crítica e procura “construir um contra-discurso ao discurso etnográfico do Estado 

Novo” (Leal, 2000, p.40). Neste grupo destacam-se Michel Giacometti e Fernando Lopes 

Graça.  

 Jorge Dias, como refere Leal (2000) desenvolve uma etnografia mais académica. 

Num artigo denominado O folclore na era do plástico, Jorge Dias (1968) assumiu-se como 

um detrator do termo folclore.  dá-nos a sua visão sobre o folclore, assumindo que detesta a 

palavra folclore pela “imprecisão, pela inutilidade e pela carga de sentido pejorativo de que 
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está aureolada” entendendo-a como uma “expressão absoleta, inteiramente desnecessária” 

(1968, p.37) para os portugueses. Esta é a perspetiva de um académico que, nesse artigo, 

insiste na inconsistência do termo folclore e  defende que o seu aparecimento e uso são 

débeis: “parece que quando não temos uma ideia clara de qualquer coisa, a obscuridade se 

esconde sob uma nova designação; a palavra faz a luz!” (1968, p. 38).  No entender de 

Jorge Dias terá sido nessa linha de ideias, da palavra servir para dar consistência a algo que 

não se sabe bem como definir, que William John Thoms, em 1846, criou o termo folk-lore. 

 Para acentuar a inutilidade do conceito folclore, Jorge Dias (1968, p.38) recorre a 

Albert Marinus, “o maior folclorista belga dos nossos dias”o qual afirmaria que “não vale a 

pena a gente inquietar-se em saber onde começa e onde acaba o folclore. Seria perder 

tempo, pois a gente não sabe o que o caracteriza” (p.38).  

 Segundo Jorge Dias, em Portugal, o uso do termo folclore terá sido usado por 

Adolfo Coelho, em 1875, num artigo publicado na Revista Ocidental, o que fez de Portugal 

o primeiro país de língua românica a usar a expressão. Ao mesmo autor é louvado o facto 

de ter usado, em 1890, o termo etnografia portuguesa, aplicado  ao estudo do seu “próprio 

povo”, alargando, assim, o âmbito daquela que seria a “tal ciência dos «primitivos»”
6
.   

 Jorge Dias no mesmo texto, avança com uma caraterização do que entende ser a 

dinâmica implementada pelo Estado Novo, na qual os grupos folclóricos seriam os  

protagonistas de uma invenção dado que “a procura dá lugar à oferta, mas como a procura 

excede a possibilidade de oferecer o autêntico, recorre-se à fraude (…) em vez das antigas 

rusgas, chulatas ou outros grupos (…) organizam os chamados ranchos folclóricos” (1968, 

p.41). Remata afirmando que grande número de grupos folclóricos “são meras criações 

artificiais, puras fantasias, ensaiadas por qualquer senhor importante da terra” (1968, p.41). 

Fala, ainda, da dimensão do espectáculo e do seu impacto na ação dos grupos folclóricos, 

referindo que “a caracteristica do turista é a sua preferência pela teatrealidade, pelo falso. 

Se o turista não passa de uma fonte de receita, porque não se lhe há-de fornecer aquilo de 

que ele gosta?”  Jorge Dias, aponta, em 1968, para o que Pereiro (2006) viria mais tarde a  

teorizar, no que diz respeito às correntes de construção do património. Dias fala claramente 

do que Pereiro prevê na corrente de patrimonialização produtivista ou mercantilista.  

 

 

                                                      
6
 A “tal ciência” a que se refere Jorge Dias é a Antropologia, identificada na altura essencialmente como 

sendo o estudo dos povos extraeuropeus então designados por “primitivos”.  
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  2.2. A FOLCLORIZAÇÃO DO ESTADO NOVO  

 Por folclorização entende-se o “processo de construção e de institucionalização de 

práticas performativas, tidas por tradicionais, constituídas por fragmentos retirados da 

cultura popular” (Castelo-Branco, 2003, p.1) distinguindo-se, portanto, da noção de 

folclorismo que se caracteriza por englobar “ideias, atitudes e valores que enaltecem a 

cultura popular e as manifestações nela inspiradas” (Idem). 

 Como vimos no ponto anterior, o interesse pelo povo e pela cultura popular 

remonta a datas bem anteriores às do Estado Novo (1926 a 1974). Entretanto durante o 

Estado Novo, a atenção dada à cultura popular consubstanciou-se num conjunto de 

estratégias emanadas de instituições que tinham na sua génese a sua instrumentalização 

política. A criação, em 1935, da Comissão de Etnografia Nacional, pelo Secretariado 

Nacional de Propaganda (SNP), cuja principal função foi “a realização de uma exposição 

nacional de folclore e etnografia na qual figurariam os aspetos mais representativos e 

característicos de cada província” denota a “precocidade do projeto etnográfico no seio do 

SNP” (Alves, 1997, p.239).  

 O Secretariado Nacional de Propaganda (SNP) e o seu sucessor, o Secretariado 

Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI), foram as estruturas que melhor 

representaram a proximidade ideológica do regime à cultura popular. António Ferro 

“definira e desenvolvera desde cedo um programa de iniciativas folcloristas”, pelo que a 

substituição do SNP pelo SNI, em 1944, “não é senão o reflexo do peso que tais atividades 

tiveram no seio do SPN desde meados dos anos 30” (Alves, 1997, p.238). Em 1944, com o 

surgimento do SNI, este passa a assumir competências para a “orientação, o estímulo e a 

coordenação de todas as atividades que se destinem a elevar o nível moral e intelectual do 

povo português e a exaltar e valorizar a sua individualidade nacional.”(Melo, 2001, 

pág.57). Aqui se percebe que esta política se desenvolveria em duas direções, uma mais 

focada internamente e outra mais direcionada para o exterior.  

 A criação da Fundação Nacional Alegria no Trabalho (FNAT), da Junta Central das 

Casas do Povo (JCCP) e da Junta de Ação Social (JAS), entre outras, atestam a existência 

de uma rede de instituições com vista à referida elevação moral e intelectual do povo 

português. Estas instituições tornavam-se uma parte significativa de toda a estratégia para 

o enquadramento da cultura popular, sendo esta a pedra angular de toda a política cultural 

da nação, tanto em iniciativas de âmbito interno como externo.  
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 A nível externo, Portugal faz-se representar na Mostra de Arte Popular Portuguesa, 

em Genebra (1935), na Exposição Internacional de Arte e Técnica Moderna, em Paris 

(1937), que se repetiria na Feira Mundial de Nova Iorque e na Exposição de São Francisco, 

em 1939. Em 1943 e 1944, a cultura popular continuaria a ser apresentada no exterior em 

cidades como Valência, Madrid e Sevilha sob a denominação “Arte Popular Portuguesa”. 

 Internamente, há a assinalar o Concurso da Aldeia mais Portuguesa, em 1938, e a 

Exposição do Mundo Português, em 1940, para comemoração dos oito séculos da 

nacionalidade e três da independência em relação a Espanha. Na exposição de 1940 

procedeu-se à recriação de aldeias com artesãos a trabalhar ao vivo, levando à criação do 

Pavilhão da Vida Popular que seria a génese do futuro Museu de Arte Popular. Na mesma 

linha de ação, encorajou-se a criação do bailado Verde Gaio e tentou-se nos anos seguintes 

revitalizar o Concurso da Aldeia mais Portuguesa, cuja realização, contudo, ficaria apenas 

na primeira edição.  

 De toda essa ação desenvolvida no âmbito do projeto etnográfico do Estado Novo, 

nomeadamente nas exposições, sobressairia o “grande vetor que guiará o desenvolvimento 

das atividades folcloristas (…) a enfâse dada à exibição de objetos.” Não obstante, a ação 

desenvolvida foi “silenciando, ao mesmo tempo, a pesquisa ou o interesse na publicação de 

material escrito” e promovendo “a tendência para a esteticização dos dados etnográficos e 

a transformação da cultura popular em puro objeto de encenação” (Alves, 1997, p. 239). 

Assim, na estratégia do Estado Novo “distinguem-se dois componentes que se pretende 

que entrem em convergência: o artesanal, de ação individual, que produz artefactos e o 

performativo, de ação coletiva, que se traduz na exibição folclórica.” (Freitas-Branco, 

2010, p.20). 

 

2.2.1. O FENÓMENO RANCHO FOLCLÓRICO  

 Para promoção da cultura popular, os grupos folclóricos foram um dos principais 

elementos de carater performativo durante o Estado Novo. No entanto, apesar desse claro 

fomento do número de ranchos folclóricos, principalmente na década de 1950, e dos 

mesmos estarem perfeitamente integrados na política cultural do Estado Novo tem de ser 

reconhecido que tal prática cultural não foi sua criação direta. Isso mesmo foi demonstrado 

por Daniel Melo (2001, p. 188) que sustenta que “a origem minhota dos ranchos 

folclóricos e a sua fundação no período republicano são pontos consensuais.”  
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 Os grupos folclóricos enquanto manifestação cultural conseguiram encontrar uma 

viabilidade até aos dias de hoje conciliando a vontade de preservar o passado e o caráter 

performativo que o Estado Novo lhes incutiu. Essa viabilidade traduziu-se numa 

implementação de tal ordem que a “multiplicação de agrupamentos dedicados à exibição 

folclórica ganha expressão na sociedade, ganhando dimensão de movimento social.” 

(Freitas-Branco, 2010, p.21).  

 Vera Marques Alves (1997), num estudo de caso sobre as relações entre o SNP/SNI 

e os saberes locais sustenta que aquelas instituições de propaganda, nas relações mantidas 

com as localidades mais periféricas, não pretendia “inventariar e multiplicar os 

conhecimentos sobre etnografia portuguesa” (1997, p.41), mas sim, rodear-se de alguns 

colaboradores que ajudassem “a dar visibilidade a um quadro preestabelecido sobre a 

cultura popular” (1997, p.41). Era nessa verticalidade de relações que o etnógrafo local 

seria “menos um informante do que alguém que, participando minimamente da visão 

etnográfica do Secretariado, dê corpo a um projeto que vive sobretudo de símbolos e 

ícones” (1997, p.41). 

  A preocupação em conhecer as tradições locais era remetida para segundo plano 

dado que “sob o pretexto de estar a defender a genuinidade da cultura popular, o 

salazarismo foi responsável por uma operação de transformação dos referenciais culturais 

ligados ao canto e à dança (e também ao traje), uma vez que a tentativa de dar à fórmula 

“rancho folclórico” uma expressão nacional teve como consequência a deturpação de 

características étnico-folclóricas regionais (Melo, 2001, p. 188-189).  

 O traje é uma das facetas que melhor denuncia a “deturpação” referida. É neste 

contexto que surgem dois discursos na apresentação dos grupos folclóricos, o do 

paradigma da estilização e o paradigma da reconstituição,  que se mantêm atuais nos dias 

de hoje. Abel Viana (1963) propõe uma escala de categorização dos ranchos folclóricos 

face à autenticidade do trabalho por eles desenvolvido.  

 
 

“No tipo A temos os «ranchos com indumentária verídica, danças e cantares 

tradicionais», os de «autêntico valor folclórico», «que gozam de categoria como 

demonstração etnográfica». No tipo B encontramos os ranchos fardados, aqueles que 

usam trajes tradicionais, mas que não mostram variedade no vestir. O tipo C é o dos 

ranchos estilizados, «aqueles que não representam o verdadeiro trajo local, mas sim 

outro nele inspirado». Finalmente, no tipo D encontramos os ranchos inventados, os 
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que «criaram uma veste de fantasia, completamente alheia à indumentária tradicional 

da região que dizem representar, e até de todo o país»”  

 

(Viana, 1963, p. 175) 

 

 Com a emergência de tão diversificada panóplia de ranchos folclóricos começou a 

surgir a intenção de definir regras para a sua correta apresentação. A intenção era “debater 

a desfiguração”, nomeadamente “a adulteração da indumentária”, fomentar a adoção de 

reportório “de conteúdos «arcaicos» sem autoria conhecida”, a correção da gestualidade, 

nomeadamente na adoção de “posturas distintas das do teatro de revista” e a correção da 

sonoridade com a “substituição do acordeão pela concertina” (Castelo-Branco e Freitas 

Branco, 2003, p.10). Esta dinâmica surgida nos finais da década de 1950 por “estudiosos e 

entusiastas do folclore é a origem remota da Federação do Folclore Português, que se viria 

a constituir em 1977”. (Idem) e que corporizaria uma perspetiva de correção das 

adulterações introduzidas durante o Estado Novo. 

 Inseridos essencialmente em comunidades de matriz rural, os grupos folclóricos, 

trabalham com facetas dessa mesma comunidade, algumas dimensões ainda vividas e 

outras já em vias de desaparecimento. Nesse contexto, o património consegue 

consubstanciar uma posição tripartida: é construído pela necessidade de se aprender a viver 

com ele e assumir parte ativa na sua construção; é relacional porque apela ao 

desenvolvimento dos sentimentos da comunidade e é conflitual porque coloca os 

indivíduos perante uma dupla identidade, a vivida e a desaparecida. Os grupos folclóricos 

conscientes, ou não, do lugar que ocupam nas questões do património interagem nestas três 

vertentes. O rancho folclórico assumiria um papel importantíssimo na promoção das 

identidades locais, antes muito vinculadas ao fator espaço/território.  

 Com a esteticização do folclore, e apesar de proclamar “a genuinidade da 

recuperação folclórica”, o “salazarismo rompera com a matriz tradicional, por quatro 

motivos principais: a quebra do ritual comunitário vinculativo, a sua organização, a 

competitividade e a automatização face ao ciclo festivo tradicional” (Melo, 2001, p. 187). 

 Neste capítulo, percebemos claramente a relação próxima entre esteticização e 

instrumentalização política bem como o impacto de ambas nos grupos folclóricos.   

Importará perceber também o impacto  de ambas na construção do lugar de memória em 

estudo.  
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PARTE II – GRUPO DE MOLDES: UM ESTUDO DE 

CASO 
 

 

 

 

FIG. 3- GRUPO DE MOLDES NA PRAÇA BRANDÃO DE 

VASCONCELOS NO ÂMBITO DO XXX FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE AROUCA, EM 2012. 

(Arquivo do CEM) 
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1. A FOLCLORIZAÇÃO EM AROUCA 

 

 No contexto internacional, a década de 1940 foi marcada pela Segunda Guerra 

Mundial e Portugal, apesar da sua neutralidade no conflito, não escapou a algumas das suas 

consequências. Em tempo de guerra, em Arouca, os beligerantes alemães e ingleses 

conviveram pacificamente na exploração do volfrâmio que lhes permitia alimentar a guerra 

fora de Portugal. A década de 1940, em Arouca, conheceu uma nova configuração 

socioeconómica traduzida, entre outros aspectos, num aumento significativo da sua 

população vinda para trabalhar na exploração do volfrâmio e, concomitantemente, na falta 

de mão-de-obra para a agricultura.   

 António de Almeida Brandão, muito em resultado da experiência nos cargos 

desempenhados, tanto na Câmara, como no Grémio da Lavoura, na década de 1940, 

conhecia as limitações com que as populações se debatiam.  Atesta que “tudo faltava, 

incluindo milho, o qual, neste meio, costumava chegar para ocorrer às necessidades”  e 

ainda que “não eram somente os cereais e os géneros alimentícios, próprios das mercearias, 

que escasseavam por forma tal que, por vezes, faltavam totalmente, mas muitos outros, 

como produtos para a Lavoura (adubos, sementes, insecticidas e fungicidas)” (Brandão, 

2000, p.29). Numa terra essencialmente rural e agrícola como Arouca impunham-se 

medidas urgentes para contrariar o abandono dos campos, impondo-se “estimular a 

produção de todos os cereais, sobretudo do milho, que é o de maior consumo na região” 

(Brandão, 2000, p. 113). 

O Grémio da Lavoura de Arouca foi o grande impulsionador de medidas que 

visavam estimular a produção agrícola. Muito contribuiu para esse impulso, a organização 

de um certame de cariz agropecuário, denominado Feira das Colheitas que se realizou, pela 

primeira vez, a 22 de outubro de 1944. 
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 1.1. A FEIRA DAS COLHEITAS  

 O “fundamento para a criação da “Feira das Colheitas”, a par do já existente 

“concurso da Raça Bovina Arouquesa”, foi a promoção de um conjunto de concursos, 

nomeadamente “Melhor Seara – de milho, cevada e trigo”;  “Melhor Fruta”; “Melhor 

Adega” e do “Melhor Linho” (Brandão, 2000, p. 113) que assegurariam o fomento da 

produção agrícola no concelho. Estes concursos, a avaliar pelos relatos nos jornais da 

época, despertaram o interesse dos agricultores e contribuíram efetivamente para o 

aumento da produção agrícola como seu objetivo.  

 O caráter agrícola foi, sem dúvida, o grande foco impulsionador da Feira das 

Colheitas. No entanto, rapidamente a Feira ultrapassou a sua dimensão agropecuária para 

assumir, também, a intenção de “fazer ressurgir as antigas tradições populares, assentes no 

puro regionalismo, quase desaparecidos ou em desuso desde há longos anos” (Brandão, 

2000, p.115).  Este ímpeto é bem visivel na quinta edição da Feira das Colheitas em 1948. 

Em ata de reunião de Câmara (20.09.1948, Livro 40, fls 62), onde se transcreve o ofício do 

Grémio da Lavoura a solicitar e a fundamentar o pedido de apoio para a organização da 

Feira das Colheitas, percebe-se que era assumida, de forma inequívoca, a “cultura popular 

no que ela tem de mais (…) belo – as tradições regionais” como uma das dimensões do 

certame. Alegava-se a necessidade de continuar o esforço dado que “alguma coisa se tem 

conseguido de proveitoso neste particular, mas não tanto como é preciso e cumpre que se 

faça”. Nesse ano, em 1948, premiar-se-ia “os melhores Ranchos que se apresentem ao 

respetivo concurso, como meio de estimular o gosto pelo folclore regional”.  

 António de Almeida Brandão (2000, p.115) ele próprio um dos principais 

promotores do certame, nas suas memórias publicadas décadas mais tarde reitera que “os 

organizadores da Feira das Colheitas prestaram ao folclore esse enorme serviço – um 

altíssimo serviço – fazendo ressurgir das cinzas do passado, os costumes, as danças, os 

cantares e o próprio traje, há muito em desuso.” 

 O folclore, através dos ranchos folclóricos, deu um contributo significativo para o 

engrandecimento da Feira das Colheitas e conferiu ao evento também uma dimensão de 

festa. A consulta do semanário Defesa de Arouca, permitiu-me perceber que desde a 

primeira edição da Feira das Colheitas houve participação de grupos folclóricos, 
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verificando-se o aumento do número de grupos a cada edição da Feira. Na quinta edição da 

Feira, em 1948 implementa-se, para fomento do folclore, o mesmo formato que era então 

usado para o fomento da produção agrícola. Através da competitividade, com a 

organização de um concurso de Ranchos, pretendia-se recuperar tradições caídas em 

desuso. O regulamento do concurso permitia que se concorresse em três setores 

diferenciados: “trajo; danças tradicionais como o Vira, Chula, Tirana e semelhantes 

acompanhadas pelas respetivas rusgas, seus instrumentos típicos e cantadores; coros de 

linhares ou outros trabalhos agrícolas, à maneira de Cantas” (Defesa de Arouca, 

18.09.1948, p.1). Foram elementos do júri o Dr. Vasco Maris, Vice-cônsul do Brasil no 

Porto, Professor Armando Leça, Dr. Simões Júnior, Joaquim de Pinho Brandão, presidente 

da Câmara Municipal de Arouca, representantes dos diários Comércio do Porto e Diário 

da Manhã e do semanário Defesa de Arouca. Os vencedores do concurso receberiam o 

prémio em sessão solene nos Paços do Concelho e com a presença do Professor Armando 

Leça.  

A competitividade incutida nestas manifestações de folclore, há semelhança dos 

concursos agrícolas, terá sido um importante fator de dinamização das populações 

motivando-as para participar na Feira. A avaliar pela informação do Defesa de Arouca 

(25.09.1948, p.1), o folclore começava mesmo a ganhar destaque uma vez que “de todos os 

números do programa, o Concurso dos Ranchos, de cujo júri fazem parte altas 

individualidades, é o que está a despertar maior interesse”. 

Em Arouca, com a Feira das Colheitas, o trabalho desenvolvido em torno da cultura 

popular ganha uma configuração semelhante à que era esboçada pelo Estado Novo a nível 

nacional, em que “as actividades tradicionais ligadas à dança e ao canto mereceram uma 

atenção especial” por serem “representativas de um saber e de uma riqueza únicos, 

pretendia-se ver nestas actividades a expressão viva de uma cultura própria” (Melo, 2001, 

p. 187).  

 Os grupos folclóricos tendo em vista a Feira das Colheitas eram organizados, em 

cada freguesia, por uma comissão encarregue de deligenciar no sentido de mobilizar as 

populações para a participação dos ranchos no evento. As estruturas do regime político 

instituído encarregues de promoção da cultura popular, nomeadamente a Fundação 

Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) não exerceram ação direta na forma como a 

cultura popular se manisfestou na Feira das Colheitas, mas marcaram presença na 

programação. Na terceira edição da Feira, em 1946, assistiu-se à exibição “pela primeira 
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vez em Arouca, da orquestra e orfeão da F.N.A.T. que, num conjunto de 60 figuras (…), na 

Praça Brandão de Vasconcelos” asseguraram “ um serão recreativo e cultural dedicado aos 

lavradores” (Defesa de Arouca, 21.09.1946, p.1). Uma década mais tarde seria introduzido 

o cinema cultural ao ar livre sendo que “os filmes a exibir na noite de 24, cedidos pelo 

Secretariado de Informação e Federação dos Trigos” foram “O Trigo da Nossa Terra”, 

“Aldeia mais portuguesa de Portugal”, ”Inauguração do Estádio Nacional” e o “O 

Labirinto” (Defesa de Arouca, 24.09.1955, p.1).  

 A programação do evento atesta a assimilação de caraterísticas enquadráveis na 

política de propaganda ideológica do Estado Novo, que assentava na promoção da cultura 

popular. Relativamente aos grupos folclóricos e ao discurso da sua instrumentalização 

política por parte do Estado Novo, não é conhecida neste contexto, da Feira das Colheita, 

nenhuma intervenção direta do regime no sentido de implementar a conhecida política 

estetizante e depuradora incutida nestes grupos folclóricos. Assim, a influência do Estado 

Novo no Grupo de Moldes é de ação, diria, indireta por fornecer o contexto para a sua 

formação mas não indicações diretas para a sua estruturação 

 

 1.2. RANCHO DE MOLDES 

 No jornal Defesa de Arouca, a primeira referência sobre a representação da 

freguesia de Moldes na Feira das Colheitas, com a participação de um rancho folclórico 

acontece em 1948, ano em que se organizou, também pela primeira vez, o concurso de 

Ranchos. O jornal noticiou a atribuição do segundo prémio ao Rancho de Moldes, no valor 

de 600$00, muito embora não refira em qual das categorias previstas no concurso – trajo, 

danças tradicionais ou coros de linhares ou outros trabalhos agrícolas – se viu 

distinguido. Durante cerca de uma década, até 1954, a representação da freguesia de 

Moldes na Feira das Colheitas acontecia com um Grupo formado exclusivamente para esse 

evento. A génese do atual Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais 

Arouquenses – Rancho de Moldes (CEM) está nesse Grupo informal que a cada ano, se 

reorganizava para participar na Feira das Colheitas.   

 Neste ponto, analisarei a dinâmica de funcionamento do Rancho de Moldes desde a 

sua fundação até ao ano de 1954, ano que marca o início de um nova fase no 

funcionamento do Grupo. O Grupo assumiu o ano de 1945 como o ano de fundação, ou 

seja, o ano em que pela primeira vez terá participado na Feira das Colheitas. É tido como 
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certo que o Grupo não participou na primeira edição, em 1944, no entanto, no semanário 

Defesa de Arouca, só em 1948 é que o Rancho de Moldes surge referenciado pela primeira 

vez. Quando confrontado com relatos de dirigentes e outros indivíduos que integraram o 

Grupo na década de 1950, o ano de 1948 é tido como tardio para participação pela primeira 

vez na Feira das Colheitas, embora não precisem a data concreta em que terá acontecido.   

Para perceber a dinâmica de funcionamento do Grupo nos primeiros anos, realizei 

entrevistas ao casal Alexandre Pinho e Adosinda Duarte, de 83 e 84 anos respetivamente, 

agricultores de profissão que foram elementos do Corpo Artístico, enquanto dançadores, na 

década de 1950. A César Silva, de 80 anos, diretor do Grupo na década de 1950 antes de 

ter emigrado para o Brasil. A Palmira Moreira e Alcides Duarte, de 68 e 73 anos 

respetivamente que integraram o Corpo Artístico na década de 1960 e mantêm-se até à 

atualidade. A Nilde Pereira, de 69 anos, professora primária aposentada que foi elemento 

do Corpo Artístico enquanto dançadeira na década de 1960 e é Secretária da Mesa da 

Assembleia Geral da associação atualmente. E, ainda, incontornavelmente a Fernando 

Miranda, de 78 anos, foi professor primário e político, e diretor a partir da década de 1950 

e um dos principais responsáveis pelo período áureo da década de 1960. Prof.º Miranda 

deixou o cargo de Presidente da Direção no final da década de 1970 mas nunca perdeu o 

vínculo ao Grupo de Moldes sendo atualmente Presidente da Mesa da Assembleia Geral.  

 Recorri, ainda, aos testemunhos que constam de uma entrevista realizada por 

Fernando Tadeu Andrade (2004)
7
 a Fernando Miranda e a Nilde Pereira assim como a 

testemunhos de Alcides Duarte e César Soares que constam no artigo Vivências do folclore 

nas Colheitas quando os tempos eram outros, publicado no semanário arouquense 

Discurso Directo em 30.10.2012.  

 A Feira das Colheitas tendo, também, como objetivo fomentar a recuperação de 

tradições, implementou uma nova dinâmica nas aldeias de Arouca. As populações 

organizavam-se para que as suas freguesias conseguissem ter um rancho para levar à vila e 

apresentar-se num palco, na Feira. Na freguesia de Moldes, realizavam-se ensaios, cerca de 

um mês antes da Feira, com a finalidade de preparar as danças que seriam apresentadas em 

palco. Fernando Miranda refere que “os ensaios eram uma pouca vergonha (…) os 

velhinhos diziam: não é assim, no meu tempo não era assim” (Andrade, 2004, p.3). 

                                                      
7
 A entrevista foi realizada em 23.07.2004, no âmbito do Seminário de Investigação em Antropologia do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Tive acesso à referida 

entrevista através da entrevistada Nilde Pereira que me forneceu uma cópia que lhe havia sido entregue pelo 

entrevistador.  
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Testemunha que as danças que procuravam ensaiar haviam sido já substituídas por outras 

mais modernas e lembra que “dançava-se a “raspa”, estas coisitas novas que chegavam e 

eram logo apanhadas. Eram danças agarradas que não tinham nada a ver com o folclore”, 

acrescentando que “havia a valsinha, as pessoas gostavam de dançar agarradinhas” 

(Andrade, 2004, p.2). Fernando Miranda reitera que “Não existia nada. Antes da Feira das 

Colheitas não existia nada. Nem como Rancho, nem como nada” (Andrade, 2004, p.5). 

Nilde Pereira, por sua vez, subscreve que “havia quem tocasse mas a música folclórica 

estava parada”.  

César Soares refere que as pessoas “levavam os concursos muito a sério”, porque 

eram o “único divertimento” e, ainda, que “as meninas novas precisavam de alguns ensaios 

para se desabituarem das valsas que se dançavam nos bailes” e não tem dúvidas que “o 

povo ia às Colheitas pelo folclore.”  

Relativamente às danças havia uma grande preocupação em “fazer bem”, e se 

procurava que fossem ensinadas e validadas pelos mais velhos, relativamente à forma 

como se vestiam para subir a palco a questão parecia ser menos monitorizada. As roupas 

eram pedidas emprestadas e devolvidas a seus donos nos dias imediatamente a seguir à 

Feira. O critério de escolha consistia em recorrer a peças antigas para que fosse legítimo o 

seu uso. Fernando Miranda, refere que “as velhinhas foram às arcas onde tinham guardadas 

as suas saias que, um dia, lhes serviria de mortalha (…) e que iam servir para levarem para 

a cova” (Andrade, 2004, p.2). Por sua vez, Alcides Duarte recorda que “cada elemento 

tinha de se desenrascar” para arranjar a roupa para se apresentar em palco. No entanto, já 

nas primeiras fotos do Grupo percebe-se o trajar uniforme, o que denuncia que existiriam 

orientações sobre como trajar.  

Alexandre Rodrigues, 83 anos, e a sua esposa Adosinda Duarte, 84 anos, foram 

dançadores do Grupo nos primeiros anos da sua existência, embora sem conseguirem 

indicar com precisão os anos em que integraram o Grupo pela primeira bem como os de  

saída. Alexandre Pinho refere que entrou para o Grupo como dançador com cerca de 15 

anos e aí continuou até aos 25 anos, dois anos depois de ter casado o que aconteceu em 

1954. Adosinda chegou ao Grupo depois do marido e saiu assim que casou.  

Alexandre recorda o trajar uniforme: os casacos de burel, as calças de linho e as 

camisas brancas. Tenta lembrar, sem sucesso, como é que os responsáveis arranjavam 

tantas calças de linho, uma vez que nem todos tinham peças de linho. Alexandre lembra 

com satisfação que no segundo ano em que foi à Feira das Colheitas já levou umas calças 
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suas. Em relação ao calçado, cada um levava o que queria e o que havia. Recorda que 

levou uns sapatos vermelhos. Adosinda foi convidada para o Grupo para cantar o 

Balberde, coral polifónico que define como sendo muito antigo. Quando questionada quem 

ensaiava as senhoras para cantar, percebe-se que não reconhece sequer a figura do 

ensaiador referindo “nós já sabíamos cantar, era só juntarmo-nos e cantar”.  

 Segundo César Soares, o Grupo de Moldes pela sua pujança em palco “era sempre 

o galo” sendo “muito invejado pelos outros”. Este registo de competitividade parece ter-se 

mantido até à atualidade, denotando-se uma rivalidade assente nas questões de 

territorialidade. Nilde Pereira lembra que todas as vezes que o Rancho de Moldes subia a 

palco acontecia sempre alguma coisa, nomeadamente falhar a aparelhagem deixando ficar 

implícitas eventuais sabotagens.  

Nos ensaios de preparação para a participação na Feira das Colheitas participavam 

os mais novos e os mais velhos da freguesia. E foi através desta dialética entre os mais 

novos e os mais velhos que se esboçou o nascimento de um lugar de memória. A presença 

dos mais velhos atestava um passado já não ativo no presente, muito embora a sua 

memória lhes permitisse ainda fazer ressuscitar partes desse passado. As danças, 

complementadas com o cantar e o tocar, foram claramente o principal objeto de resgate 

que seria complementado com a procura de roupas antigas para vestir. Neste contexto, 

eram os mais velhos que procediam à sua validação e monitorizavam junto dos mais novos 

uma realidade que lhes era desconhecida. Os mais novos viam-se, assim, como 

protagonistas na emergência de um lugar de memória que era seu por nele participarem, 

mas cujas referências não eram as do seu tempo. Esta descontinuidade temporal, que 

poderia ser um fator de desmobilização dos mais novos por não encontrarem sentido em 

referências vindas do passado, era compensada pelo facto de aí terem momentos de 

divertimento e competição. Afinal era a sua freguesia que eles iriam representar perante 

muitas outras. 

A proliferação dos grupos folclóricos durante o período do Estado Novo ilustra de 

modo muito evidente que a dinâmica das sociedades-memória havia sido substituída pela 

dinâmica do Estado-Nação na medida em que esses grupos se tornaram num ícone de 

celebração da própria ideia de Nação em que estavam inseridos. Nunca encontrei relatos 

por parte dos protagonistas diretos, pertencentes e localizados nas comunidades locais, que 

mostrem essa consciência de que integravam ou consubstanciavam diretrizes políticas que 

tinham como intenção regular-lhes as vidas. É nessa dimensão de inconsciência da 
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dimensão nacionalista que os enquadrava que se percebe a dimensão sagrada da memória 

reiterada por Nora quando afirma “é pela nação que nossa memória se manteve no 

sagrado” (Nora, 1993, p.11).  

Nos grupos folclóricos, a memória encontrou um lugar onde se alojar, tanto de 

forma material como imaterial. Materialmente, é visível na roupa antiga que recolhem para 

se apresentarem e, imaterialmente, nas danças e cantares que recuperam. Estes lugares de 

memória encontram a sua funcionalidade no âmbito da denominada folclorização em que 

“a lógica de organização anulava a espontaneidade e informalidade tradicionais” e em que 

a “lógica da competição (sobretudo via concursos, cortejos e festivais” nos permite aferir 

que “o grosso das festividades encontravam-se desintegradas de um contexto festivo 

tradicional rigoroso, fosse dos calendários agrícola, religioso ou outro.” (Melo, 2001, 

p.187, 188). O distanciamento existente entre a realidade efetiva e atual e a realidade 

retratada através dos grupos folclóricos confere a estes lugares de memória uma aureola 

simbólica que traduz a forma como a sociedade se vê, se projeta e se idealiza.  

Com os grupos folclóricos inicia-se a “história” enquanto narração de 

acontecimentos ganhando na sociedade um espaço próprio localizado entre a 

“dessacralização rápida e a sacralização provisoriamente reconduzida” (Nora, 1993, p.13).  
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2. DINÂMICAS DE (RE) CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NUM GRUPO FOLCLÓRICO    

 Até 1954, o Rancho de Moldes organizava-se, como vimos anteriormente, com o 

propósito exclusivo de participar na Feira das Colheitas. A partir desse ano, o Grupo 

conheceu um novo modelo de funcionamento que se caracterizou na passagem de uma 

pontual organização em cada ano, para participação na Feira das Colheitas, para um 

funcionamento de caráter permanente, com ensaios e apresentações regulares, tanto  dentro 

como fora de Arouca. Neste contexto, introduziu-se no Grupo de Moldes um conjunto de 

características que o sedimentaram como grupo organizado assumindo  objetivos diferentes 

dos que tinha tido até então. Esta nova fase do Grupo, que se iniciou em meados da década 

de 1950 e que teve o seu auge na década de 1960, carateriza-se essencialmente por duas 

vertentes. Uma, de reorganização da estrutura interna de funcionamento e, outra, de 

alargamento da ação do Grupo para fora do concelho de Arouca. Como veremos, a 

reorganização da estrutura interna de funcionamento está intimamente ligada ao 

alargamento do raio de ação para fora do concelho de Arouca. 

 

2.1. OS ERUDITOS LOCAIS COMO MEDIADORES NA PROCURA DA “VERDADE 

ETNOGRÁFICA”  

 Internamente, desencadeou-se um conjunto de procedimentos que teve como 

finalidade a reformulação do “conteúdo” e da “imagem” do Grupo para bem cumprir a sua 

missão quando se apresentassem em palco. Esta ação traduziu-se na seleção das danças, 

corais e trajes que seriam adotados para as suas apresentações. Ao escutarmos 

testemhunhos de quem acompanhou o processo percebe-se que a escolha foi orientada por 

princípios que parecem encaixar no conceito de verdade etnográfica, um princípio 
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orientador que visava a recuperação dos carateres mais genuínos e puros que 

representariam a comunidade de onde o Grupo era originário. Tendo presente alguns 

artigos publicados  no semanário Defesa de Arouca, essa verdade etnográfica, a nível 

local, era simplesmente procurar recuperar o que fosse mais antigo, tanto no traje como nas 

danças, como forma de demonstrar a ancestralidade do que representavam. 

 Esta organização mais formal do Grupo de Moldes parece encaixar na tendência 

nacional descrita por Melo (2001, p.193) quando refere que os “anos 50 representaram 

(…) um momento excepcional de crescimento e visibilidade” no que diz respeito ao 

fomento de ranchos folclóricos. Como antecedentes, o Grupo de Moldes tinha já a 

participação de quase uma década na Feira das Colheitas, o que lhe permitia ter já algum 

trabalho feito, nomeadamente de danças e corais recolhidos para apresentar em palco. 

Neste novo impulso surgiram novos protagonistas que viabilizaram esta nova fase, levando 

à integração do Grupo em circuitos já institucionalizados, a nível nacional, como eram os 

festivais de folclore e outros espaços de divulgação da cultura popular, como a rádio e a 

televisão. Nesse processo houve também a aproximação a algumas individualidades de 

destaque na área do folclore, como foram Armando Leça e Pedro Homem de Melo.  

 Na passagem de uma dimensão mais local para outra dimensão com um âmbito 

mais regional e nacional percebe-se a necessidade de um trabalho intenso no interior do 

Grupo. Em meados da década de 1950, o jornal Defesa de Arouca
8
 numa artigo alusivo à 

Feira das Colheitas, referenciava relativamente aos grupos folclóricos “como é dificultoso 

o trabalho desses grupos e como são dignos de admiração e louvor pelo seu esforço”.  No 

mesmo artigo são feitas algumas críticas aos grupos folclóricos. O apelo era para que os 

grupos se lembrassem de que “somente o que é regional tem verdadeiro valor e é 

apreciado”.   Veja-se o retrato traçado por Albano Ferreira antes da realização da Feira 

das Colheitas, no ano de 1956. 

“Arouca já está em festa. Mas, para que seja uma festa folclórica nossa, muito nossa, 

mas para admiração dos outros é preciso atender a coisas que precisam de remédio 

urgente e que especialmente de recomenda aos organisadores dos grupos, e que 

consistem , afinal em servirem a «prata da casa»: - Não tragam as raparigas 

pintadas, as danças e as cantorias são as que se usam nos seus lugares, sem cópias, 

sem marcações nem trejeitos das girls das revistas teatrais; as roupas tanto das 

                                                      
8
 Artigo “Feira das Colheitas”, Jornal Defesa de Arouca de 15.09.1956  
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moças, como dos rapazes, devem ser as que usavam as pessoas de idade, (…) evitem, 

se puderem, os instrumentos musicais das filarmónicas”.
9
 

 

 Percebe-se, neste apelo, que os grupos folclóricos estavam a integrar nas suas 

apresentações elementos que não recolhiam aceitação, pelo menos para este autor. Para dar 

a conhecer as tradições do passado, os grupos não se inibiam de apresentar elementos que 

eram claramente do presente, o que era sinalizado como reprovável uma vez que a verdade 

etnográfica almejava um passado puro, sem contaminações do presente.  

 O mesmo autor, após a Feira das Colheitas desse ano, 1956, faz um balanço muito 

positivo no que diz respeito à riqueza das exposições agrícola e do linho. No entanto, no 

que diz respeito à exibição dos grupos folclóricos refere que “recuamos 

confrangedoramente, (…) um ou outro grupo ainda lhe quis dar o geito, com a presença de 

pessoas idosas, nas cantorias e no desafio” mas era percetível que os grupos teriam isso 

como orientação “a preocupação da novidade, do bonitinho, do «agora é que é lindo».”
10

 

Era aqui que a verdade etnográfica ficava ferida, na escolha do bonitinho como forma dos 

grupos se apresentarem.  

No artigo O folclore na Feira das Colheitas
11

, assinado por C.F., o autor referindo-

se à “praga de ranchos folclóricos que estão brotando na tortulheira nacional”, não deixa de 

reconhecer que o folclore é a “razão de tamanha concorrência de gente” à Feira das 

Colheitas. Confirma-se, assim, que o fomento de grupos folclóricos a nível nacional, na 

década de 1950, era, por um lado, uma realidade conhecida a nível local e, por outro, que 

em Arouca o folclore e o trabalho desenvolvido pelos grupos folclóricos era também 

relevante. No mesmo artigo, o autor avança com um conjunto de considerações 

generalistas sobre as representações folclóricas e termina com apontamentos sobre o que 

considera serem erros praticados pelos grupos folclóricos de Arouca, nomeadamente o de 

Moldes. Lamenta a confusão existente entre um verdadeiro grupo folclórico e um grupo de 

pessoas que se junta para se divertirem bem como o pressuposto de que, por usarem a 

designação de folclore, julgavam estar a apresentar em palco o que de mais belo e bonito 

no mundo existe – e verem isso como o verdadeiro folclore. Estavam, portanto, essas 

pessoas a negligenciar aquele que deveria ser o verdadeiro propósito do seu trabalho, “a 

                                                      
9
 Artigo “A Feira das Colheitas” na coluna “Arouca Vista de Dentro”, Jornal Defesa de Arouca de 

22.09.1956  
10

 Artigo “Impressões da Feira das Colheitas”, na coluna Arouca Vista de Dentro, publicado no Jornal 

Defesa de Arouca, de 06.10.1956 
11

 Jornal Defesa de Arouca de 05.10.1959 
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sobrevivência da tradição”. Para este autor, entre o que seriam erros, estavam as opções 

feitas na forma de trajar nomeadamente o uso de avental assim como a ausência de lenços 

antigos de seda nas mulheres e, relativamente às danças, o lamento pelo facto da “prata da 

casa” ter sido trocada pela “fantasia”.  

O relato da situação em Arouca parece demonstrar caraterísticas que estão em 

consonância com um movimento mais amplo a nível nacional em que “a tradição estava 

sendo comprometida (…) pela adulteração da indumentária, mas também pelo uso de 

instrumentos musicais menos próprios (o banjo, o saxofone, a trompeta, etc, por influência 

do jazz” (Melo, 2001, p. 195).  

O artigo Em honra e louvor do folclore
12

 assinado por A.B. permite-nos perspetivar 

o que seria a almejada verdade etnográfica. Este autor apresenta-se como sendo alguém 

que já era “nado naqueles velhos tempos que florescia em toda a pujança o verdadeiro 

folclore”. Esse verdadeiro folclore era visível, segundo ele, no “povo que era alegre e 

expansivo mas de uma alegria sã” e se manifestava aquando dos trabalhos agrícolas que 

“raramente terminava sem a sua festa, sempre animada com suas danças e cantares de fino 

gosto”. No entanto, “uma nova civilização procurando modernizar a província roubou-lhe 

o carácter próprio e todos os encantos que eram seu apanágio”. A rádio e o cinema são 

apontados como os responsáveis pela descaraterização do campo, sendo que essas 

“facilidades de comunicação da cidade com a aldeia veio “despersonalizar a aldeia”. No 

entanto, “surgiu a reação” visível em “homens amantes do passado que recuperam as 

tradições” sendo “os grupos folclóricos (…) os seus intérpretes”. Defende ainda que “o 

povo entende-os e acarinha-os daí se entende a paixão das grandes multidões para com os 

grupos”, levando a que “homens esclarecidos se aproximam deles, entidades oficiais os 

apoiam e os padres se aproximam deles e os encaminham no bem”. Serão estes homens 

esclarecidos que procuram recuperar as tradições perdidas fazendo dos grupos folclóricos 

os intérpretes dessa recuperação.  

O Grupo de Moldes também teve o contributo de homens esclarecidos que 

trabalharam para recuperar as tradições já perdidas, mobilizaram indivíduos da 

comunidade para que integrassem o Grupo, promoveram a sua participação em festivais e 

outros eventos até aí ausentes da sua área de ação. Nesta ação, destacam-se claramente 

Fernando Miranda e Albano Ferreira. O primeiro, iniciou a sua ligação ao Grupo na década 

de 1950 e manteve-a até hoje, sendo atualmente, o Presidente da Assembleia Geral da 
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 Jornal Defesa de Arouca de 05.12.1960 
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Associação. Aquando da sua chegada ao Grupo era um jovem professor primário que viria, 

posteriormente, a fazer carreira política como autarca em Matosinhos e deputado à 

Assembleia da República. Fernando Miranda assumiu a liderança do Grupo após o 

episódio “das facadas”, uma agressão por parte de um elemento do Grupo a um dos seus 

responsáveis, que se traduziu no posterior afastamento deste. Com uma liderança 

carismática, Fernando Miranda tornar-se-ia o principal responsável pela implementação de 

uma atividade regular do Grupo. Albano Ferreira, funcionário do tribunal de Arouca, foi 

também o responsável pela coluna Arouca Vista por Dentro publicada durante diversos 

anos no jornal Defesa de Arouca. Aí abordou diversos aspetos no âmbito da cultura 

popular.  É autor de diversos ensaios sobre etnografia tendo participado, por exemplo, nos 

III e IV Colóquios Portuenses de Arqueologia, em 1964 e 1965, com “Duas danças Rituais 

Pagãs” e “O direito consuetudinário em danças populares portuguesas”. 

Pela ação destes dois homens esclarecidos reconfigura-se um novo Rancho de 

Moldes, nas décadas de 1950 e 1960. 

 Por eruditos locais entende-se individuos que, quer pela sua formação académica ou 

pela sua capacidade de liderança, exerceram uma ação de destaque, neste caso dentro do 

Grupo de Moldes. A chegada de Albano Ferreira coincidiu com a manifesta preocupação 

existente em torno das questões da “autenticidade” e do “genuíno” que se fazia sentir tanto 

a nível nacional, como em Arouca.  Melo (2001, p. 194) resume as caraterísticas que 

deveriam orientar a ação de um rancho folclórico para o conduzir à distinção: “O 

reconhecimento submetia-se ao critério da “verdade etnográfica”, que se resumia no 

“respeito da tradição”, obrigando os ranchos a corresponder aos seguintes requisitos: 

“autenticidade na indumentária; boa seleção do folclore local, ou regional; aprumo dos 

componentes””.  

 Relativamente ao Grupo de Moldes não será abusivo dizer que houve um antes e 

um depois, com a chegada de Albano Ferreira. O seu trabalho levou-o a afirmar que “o 

Grupo de Moldes é para meu orgulho, essa máquina perfeita que levou o seu tempo a 

afinar”. 
13

 A procura do genuíno e do verdadeiro folclore era uma das preocupações 

percetível no mundo do folclore. No mesmo artigo, antes referido, Albano Ferreira 

descreve a participação do Grupo de Moldes no IV Festival em Santa Marta de Portuzelo, 

onde foi, refere, “encharcar-me de folclore arranjado, falso, e donde vim arrazado e 
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 Coluna “Arouca Vista por Dentro”, Jornal Defesa de Arouca, em 22.05.1965. 
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desiludido” pelo facto de ter assistido a coreografias de “pernas ao léu (…) à procura de 

aplausos”.   

Para se apresentar nesse Festival, Albano Ferreira tinha preparado alguns corais 

polifónicos por achar que eram a melhor representação que Arouca poderia apresentar. A 

sua escolha fora feita por influência da opinião do Prof. Vergílio Pereira qua havia 

procedido à recolha, em Arouca, de corais ao serviço da Junta Provincial do Douro Litoral 

e que defendia que “Arouca é a terra mais rica em corais arcaicos de Portugal”. No entanto, 

as coisas não correram como previsto e refere que “se não levava umas três danças 

ensaiadas tinha saído derrotado” porque “o que o público queria era animação”. Por este 

facto, salientou a dificuldade que teve em fazer “boa figura”.  

 Por este relato percebe-se que o fator espetacularização teve influência no Grupo de 

Moldes na seleção do que se havia de apresentar em palco, pelo menos nesta situação. 

Desta submissão à espetacularização, encontramos eco na imprensa local
14

 com a 

transcrição da entrevista ao Presidente da direção da Casa do Minho, publicada no Diário 

Popular. Nesse artigo questiona-se o caminho que o movimento folclórico estava a 

assumir com a submissão ao espetáculo em detrimento do estudo das tradições, danças e 

cantares regionais alegando-se, nomeadamente, que os trajes haviam descambado “numa 

espécie de fardamento”.  

 O traje foi um dos aspetos que mereceu maior atenção por parte de Albano Ferreira. 

Publicou, aliás, uma série de artigos alusivos ao traje típico de Arouca, no semanário Ecos 

de Santa Mafalda, no ano de 1962. O número de artigos e a descrição pormenorizada de 

cada traje permite aferir que houve bastante cuidado no estudo dos trajes. A escolha do 

traje com que o Grupo de Moldes se apresentaria nos palcos foi precedida de um trabalho 

de pesquisa tanto nas zonas mais serranas de Arouca, como nas casas ricas da vila de 

Arouca. O Grupo adotou um traje que conjugou o resultado das pesquisas feitas tanto nas 

regiões serranas, como nas casas ricas. Na serra foram descobertas várias saias pretas e do 

que as fotografias das casas ricas de Arouca atestavam, foi integrado o paletó, os lenços de 

seda e o ouro. Os relatos de que o Grupo se apresentava em palco com ouro verdadeiro são 

constantes. Albano Ferreira fazia-se acompanhar com um cofre, distribuindo depois o 

outro pelas senhoras.   

 O princípio orientador para as escolhas feitas era o de selecionar o mais antigo, 

independentemente dos elementos provirem das casas ricas ou da serra, em regra mais 
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 Artigo “O folclore musical está em crise?”, publicado no Jornal Defesa de Arouca, em 04.06.1960  



55 

 

pobre. No entanto, na apresentação do Grupo, a par dos elementos mais antigos tem de se 

reconhecer que influências do tempo presente também se fazem sentir. Palmira Moreira, 

dançadeira no Grupo na década de 1960, recorda a preocupação do uso de pó de arroz para 

que as senhoras ficassem mais bonitas. Por um lado, percebe-se que a dimensão do belo 

tinha grande importância na apresentação do Grupo, procurando as mulheres mostrarem-se 

mais bonitas, muito embora possa ser entendido como um contrassenso à implementação 

dos princípios da “verdade etnográfica”.  

  Toda a ação desenvolvida no interior do Grupo tinha bem presente a noção de que 

seria uma imagem\estrutura a apresentar para o exterior. O Grupo passava a integrar uma 

dinâmica institucionalizada pelo Estado e que assentava nas artes performativas, 

principalmente dos festivais de folclore.  

 

2.2. AS ARTES PERFORMATIVAS COMO MODELO PARA DIVULGAÇÃO DA 

IDENTIDADE LOCAL  

Em 1958, o Grupo havia já feito algumas apresentações fora de Arouca. Isso 

permitia que num artigo que se intitulava Conjunto Etnográfico de Moldes, publicado 

no jornal Defesa de Arouca, em 04.10.1958 e assinado por Um admirador do rancho, 

se referisse que “É brilhantíssima a carreira que o Conjunto Etnográfico de Moldes 

vem trilhando”, tendo uma ação que se “esforça por difundir o folclore arouquense  em 

toda a sua pureza e originalidade”. Acrescentando, ainda, que “fora de dúvida que o 

Conjunto Etnográfico de Moldes merece bem o desmedido apoio de todos os 

arouquenses pois que só dignifica e enobrece o nome da nossa linda Arouca”. Através 

do artigo Moldes e o seu Conjunto Etnográfico
15

 percebe-se que a dinâmica de 

expansão do Grupo extravasou para fora de Arouca visível na presença de “uma 

brigada da Emissora Nacional e de alguns convidados do Porto” na freguesia de 

Moldes para gravar “corais populares arcaicos”. O dia da gravação é descrito como 

sendo de festa, referindo-se que “Moldes está de parabéns pela propaganda que através 

do seu Conjunto Etnográfico de Moldes, está proporcionando a Arouca” , 

acrescentando que “É ali que está a embaixada de Arouca”. 
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 Nos finais da década de 1950 já se notava claramente que o Grupo de Moldes havia 

alargado a sua representatividade. Prova disso é, por um lado, as manifestações públicas no 

semanário local que o assumem como embaixador de Arouca e, por outro lado, na sua 

nova denominação cuja reformulação acontece em 1958. Enquanto na denominada 

primeira fase do Grupo, a dimensão territorial que lhe estava afeto era o da freguesia e 

assumia o nome de Rancho de Moldes, nesta segunda fase assistimos a uma expansão da 

sua área de representatividade. A escolha do nome que ainda hoje ostenta, Conjunto 

Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses – Rancho de Moldes isso ilustra. 

A não inclusão do termo folclórico em favor do etnográfico, a alusão à freguesia de 

Moldes e o alargamento do âmbito da representatividade às  danças e corais de Arouca.   

 É notório que o Grupo estava inserido em dinâmicas de âmbito nacional. Já no ano 

de 1959, o jornal Defesa de Arouca
16

 noticia a presença da musicóloga Maria Luiza 

Madeira Rodrigues, vinda de Lisboa da parte da Juventude Musical Portuguesa, com vista 

a uma eventual apresentação de corais arcaicos de Arouca no Tivoli. São ainda produzidos 

elogios no Jornal de Notícias, no artigo Interesses da Beira, assim como é noticiada a 

gravação efetuada por Armando Leça para a Rádio Club Português. Na década de 1960, 

com a sua atividade de caráter permanente, o Grupo de Moldes passava a estar inserido nos 

circuitos da denominada folclorização do Estado Novo.  

 Nesta segunda fase do Grupo, a procura da verdade etnográfica  é claramente o 

factor que melhor carateriza este período. Enquanto lugar de memória, o Conjunto 

Etnográfico de Moldes alarga a sua ação de simples folclorismo para um processo de 

folclorização. Ou seja, a atitude de valorização da cultura popular, que se sentiu na 

primeira fase, ganha uma maior enfâse, por um lado, porque se alargou a sua abrangência 

territorial e, por outro,  porque isso implicou a envolvência de um número mais alargado 

de intervenientes. A chegada ao Grupo dos denominados eruditos locais mostra que o 

Grupo recebia a validação de camadas mais alargadas da sociedade e estes personificam, 

também, uma assimilação das diretrizes emitidas pelas políticas culturais da Nação. A 

consolidação do Conjunto Etnográfico de Moldes acontece por meio da sua inclusão nas 

dinâmicas de âmbito nacional – a participação em festivais de folclore, gravações para a 

rádio e televisão. Em todo este processo, o Grupo define uma estrutura que consolida as 

suas três dimensões – material, funcional e simbólico –enquanto lugar de memória.  

                                                      
16

 “Conjunto Etnográfico de Moldes” no Jornal Defesa de Arouca de 29.09.1959 
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 Tendo como instrumento a memória dos mais velhos, exerceu-se uma ação de 

resgaste  e consequente de reconstrução do passado pela recuperação de danças, trajes e 

corais que são operacionalizados como forma de bloquear o esquecimento do passado. A 

dimensão material deste lugar de memória torna-se percetível num formato material, 

através dos trajes mas também num formato imaterial, com as danças e os cantares. Para 

além disto, nesta fase implementa-se uma versão mais intencional de procura da verdade 

etnográfica, o que leva à procura junto das casas mais ricas de Arouca, de fotografias e 

outros espólios aí existentes nomeadamente peças de roupa, de forma a identificar  

carateres ancestrais passíveis de serem representados pelo Grupo. Esta versão mais 

intencional de procura da verdade etnográfica está intimamente ligada à dimensão 

funcional do Grupo que conhece, também, alterações significativas nesta fase.  A 

integração na rede de festivais de folclore a nível nacional, a participação noutros meios de 

divulgação confere a este lugar de memória  uma vitalidade que até então não tinha 

conhecido. Alcançar a verdade etnográfica impunha-se como imprescindível tanto para 

fundamentar e  legitimar a integração na rede em que passou a circular como para a sua 

dimensão simbólica. A manutenção deste lugar de memória ganha nesta fase outra 

ampliação. Para além da salvaguarda das tradições populares que já vinha da primeira fase 

introduz-se a dimensão de divulgação de Arouca para o exterior para o exterior do seu 

concelho.  

 

2.3. AS RELAÇÕES DE PODER NUM ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO 

O filósofo francês Michel Foulcault (2001) apresenta o “poder” como não existindo 

defendendo, em contrapartida, a existência de “relações de poder”, onde a ideia tradicional 

de um poder estático exercido de forma piramidal, de cima para baixo, é substituído por 

uma ideia de poder como realidade dinâmica. Defende que estas relações de poder podem 

ser subtis e a diversos níveis daí que não se deva falar de poder mas antes descrever 

relações de poder. 

 Há semelhança do que defende Foulcault, no Conjunto Etnográfico de Moldes será 

mais correto falar em relações de poder do que num poder instituido e exercido de forma 

piramidal. Apesar da existência de órgãos diretivos, à partida, titulares de um poder que 

seria exercido sobre o corpo artístico, veremos que estas relaçoes de poder desenrolam-se 

de forma mais subtil e ocorrem de forma não piramidal. O corpo artistico  consegue 
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exercer poder sobre o órgãos diretivos nomeadamente através da resistência às sua 

orientações  e, no seu interior, estabelecem-se também relações de poder.  

Para aplicar um olhar mais pormenorizado dessas relações de poder seguirei o 

artigo Relações de poder segundo Bourdieu e Foucault: uma proposta de articulação 

teórica para a análise das organizações (Capelle e outros, 2005), onde os seus autores 

apresentam um quadro (2005, p. 362) que faz uma síntese das perspetivas que podem ser 

aplicadas para análise das relações de poder, tendo como fonte as ideias de Foucault.   

O primeiro ponto de vista é denominado de “sistema de diferenciações” e carateriza 

as relações de poder com base nas diferenças, entre outras, económicas, de estatuto e 

privilégio. O segundo ponto de vista, “tipo de objetivos”, tem em conta os “objetivos 

perseguidos por aqueles que agem sobre a ação dos outros”. No terceiro ponto, têm-se em 

conta as “modalidades instrumentais” onde o exercício do poder assenta em mecanismos 

de controlo como, por exemplo, as armas e os sistemas de vigilância. No quarto ponto, são 

tidas em conta as “formas de institucionalização” do poder, dando como exemplo as 

estruturas jurídicas ou regulamentos próprios. No quinto ponto, denominado “graus de 

racionalização” mede o investimento económico e tecnológico que se decide fazer em 

função dos resultados que se pretendem alcançar.  

 Ao analisar as relações de poder segundo a perspetiva do “sistema de 

diferenciações” onde o foco poderão ser por exemplo as diferenças de estatuto 

socioeconómico, aplicado ao Grupo de Moldes esta perspetiva diferenciaria os indivíduos 

que integram o corpo artístico dos que integram os órgãos diretivos. Ao longo dos anos, é 

percetível a presença nos órgãos diretivos de indivíduos de maior estatuto social e 

académico enquanto no corpo artístico prevaleciam os indivíduos de mais baixa formação 

e de carater mais operacional. Nesta perspetiva, os indivíduos com formação superior ou 

rendimentos tinham maiores possibilidades de exercer poder pelo facto de terem maior 

possibilidade de estarem afetos a órgãos de decisão. Relativamente às relações de poder 

entre os órgãos diretivos e o corpo artístico e se aplicarmos a perspetiva de análise “ tipo 

de objetivos” é certo que o corpo artístico age “sobre ação dos outros”, os órgãos diretivos. 

No entanto, como veremos mais à frente nem sempre o comportamento é assim tão linear 

havendo focos de resistência e questionamento dos objetivos a perseguir.   

 Em 1986, o Grupo passou a ter personalidade jurídica passando a ter Estatutos e 

órgãos sociais constituídos pela Direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. O Grupo 

tem, também, aprovado em Assembleia Geral um Regulamento Interno que determina o 
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funcionamento do Grupo onde estão previstas relações entre os diferentes órgãos, os 

direitos e deveres dos elementos do Corpo artístico e dos sócios da associação. Prevê, 

ainda, um conjunto de sanções aplicáveis sempre que se julgasse em conformidade. 

Estamos perante “formas de institucionalização” das relações de poder. Esta 

institucionalização vem formalizar procedimentos que já existiam embora de forma mais 

informal. A existência de um poder de onde emanavam orientações estava mais 

concentrado na figura de um individuo, o Presidente.  

A Direção obtém a sua legitimidade por eleição democrática e poderá exercer o seu 

poder, ou seja, emanará as orientações relativas às atividades a desenvolver pelo Grupo 

tanto no que diz respeito a atividades a realizar, como os procedimentos a adotar pelos 

elementos do corpo artístico. No entanto, o exercício do poder entre órgãos diretivos e o 

corpo artístico, como referi anteriormente, são por vezes marcados por focos de tensão que 

se traduzem em insegurança e no comprometimento dos objetivos a alcançar. Se os 

primeiros se arrogam o direito de exercerem poder sobre os segundos, é igualmente certo 

que estes sabem que são eles os protagonistas para a concretização dos objetivos do Grupo 

e, por isso, reclamam a si o poder de intervirem também nas orientações assumidas para o 

Grupo. É neste contexto de tensão emergente que são ponderados os investimentos a serem 

feitos tendo em conta os resultados eventualmente possíveis. Estamos perante uma análise 

de “graus de racionalidade”.  

Sendo que o corpo artístico é constituído por dançadores, cantadores e tocadores. 

Dentro destes os que possam ser mais difíceis de substituir adquirirem uma maior 

importância, obrigando-se a Direção, muitas vezes, a uma gestão que os tenha em conta 

por forma a evitar situações de bloqueio negociadas, algumas vezes, com chantagem 

tornando-se estes muitas um meio de exercício do poder. 
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3. AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SUA INFLUÊNCIA NA ORIENTAÇÃO DO GRUPO  

 Daniel Melo (1999), em O associativismo popular na resistência cultural ao 

Salazarismo: Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio, propõe-se 

fazer “uma reflexão sobre a concorrência do movimento associativo ao modelo cultural 

salazarista” (1999, p. 95). Destaca a FNAT como “um projeto tendencialmente totalitário 

(ao ter como atribuição o enquadramento de toda a vida social pós-laboral), tentando 

esvaziar, por via das suas unidades primárias, o associativismo popular independente.” 

(1999, p. 95). No mesmo artigo, o autor reforça a ideia do associativismo popular de cariz 

cultural como instrumento de resistência face ao conjunto de proibições impostas à época.  

 Neste ponto, pretendo elucidar quais as relações estabelecidas entre o Grupo de 

Moldes e algumas instituições do Estado Novo e influência destas no Grupo  e, ainda, 

verificar se o Grupo  foi, ou não, um “espaço de manobra e de sobrevivência” de oposição 

às políticas do Estado Novo. Pretendo, também, dar conta de como as relações 

institucionais criadas no Estado Novo se reestruturaram com o fim do regime.  

 São várias as instituições com as quais o Grupo de Moldes, direta ou indiretamente, 

estabeleceu contacto. Destacam-se a Junta Distrital da Província do Porto, o SNI, Fundo de 

Apoio a Organizações Juvenis (FAOJ) e a Federação do Folclore Português que acaba por 

fazer a transição entre o Estado Novo e a democracia. Outras instituições como a Câmara 

Municipal de Arouca, o Inatel e o Instituto Português do Desporto e Juventude, assumiram 

e ainda assumem grande importância no funcionamento do Grupo, serão tratados mais à 

frente por entender que estas se inserem numa dinâmica diferenciada da que pretendo 

analisar neste ponto. 
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 O etnógrafo musical Vergílio Pereira, na década de 1950, no âmbito da ação da 

Junta Distrital da Província do Douro Litoral, passou por Arouca para recolha de corais 

tradicionais e, nesse contexto, contactou com o Grupo de Moldes. A escolha da atual 

designação do Grupo Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses 

foi conseguida com o contributo deste etnógrafo. A denominação apresenta-se ainda hoje 

como relativamente atípica, um nome alongado que abarca uma área geográfica mais 

alargada que o habitual – a freguesia de Moldes e o concelho de Arouca e no âmbito 

artístico, abarcando as danças e os corais. Destaca-se a ausência da designação folclórico 

substituída pelo etnográfico.  

 A convivência de intelectuais como Vergílio Pereira, que se podem definir como 

homens com uma visão institucionalizada do folclore, com os responsáveis do Grupo  de 

Moldes vai ao encontro do que Melo (2001, p. 172) refere sobre a “elite intelectual” 

desenvolver a uma ação de “instruir a elite local, isto é, os dirigentes corporativos das 

Casas do Povo, na perspetiva etnográfica oficial, de modo a que esta, por sua vez, estivesse 

em condições de realizar conscienciosamente a sua obra nacionalista no mundo rural”.  

  A influência dos ideais do regime autoritário faziam-se sentir então também através 

dos eruditos locais que, no âmbito do “processo de folclorização” tutelavam “mecanismos 

de regulação e controlo” com o intuito de impor uma estética e moral pré-definidas. 

 Quando entrevistei Fernando Miranda, diretor do Grupo  à época da passagem de 

Vergílio Pereira por Arouca, questionei se homens como Vergílio Pereira tentavam exercer 

alguma ação de correção do trabalho desenvolvido pelo Grupo  ou se tentava inculcar 

métodos de trabalho ou regras para apresentação em palco. A resposta foi dada 

perentoriamente pela negativa. E questionado sobre se homens como Armando Leça e 

Pedro Homem de Melo também não o tinham feito responde de igual forma pela negativa, 

não deixando nunca perceber que estes se aproximavam do Grupo  para o controlar, mas 

que o faziam em resultado da fama que o Grupo  granjeava e que os movia para o 

conhecer.  

 Verifica-se a inexistência de um controlo direto por parte dos homens esclarecidos 

do regime que se deslocavam a Arouca e verificamos também que não havia discordâncias 

de fundo entre estes e os eruditos locais pelo que se deduz que as elites estavam em 

consonância. 
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3.1. AS RELAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DO ESTADO NOVO 

 Com o surgimento do SNI, em 1944, na sequência do SNP, refere (Melo, 1999, p. 

112) que este organismo “alarga consideravelmente a sua área de influência”, tanto no que 

diz respeito à “integração do turismo e da Inspeção dos Espectáculos nos seus serviços, 

como pela aproximação cultural à sociedade civil” e, ainda, pela incumbência em 

“«orientar a atividade cultural das entidades particulares de fins recreativos»” Da relação 

do SNI com o Grupo  de Moldes são conhecidas a proximidade do Dr. Tavares de 

Almeida
17

 e o apoio financeiro que o referido Secretariado atribuiu ao Grupo . Nilde 

Pereira lembra que o Dr. Tavares de Almeida “gostava muito do Grupo de Moldes”, 

acrescentando que em todas as Feiras das Colheitas fazia questão de “cumprimentar o 

Grupo ”. No relato não se percebe nunca que a proximidade fosse uma forma de controlo 

direta sobre o Grupo, embora essa proximidade possa ser entendida como forma de 

validação. A mesma lógica é aplicada às fotografias que foram tiradas para o SNI que 

foram, aliás, noticia divulgada no semanário local Defesa de Arouca 
18

. Este artigo informa 

que se deslocaram “duas meninas ao Porto como representativas do Conjunto Etnográfico 

de Moldes para tirar fotografias para o SNI”. Nilde Pereira foi uma das meninas 

fotografadas. Lembra-se da sua ida a um estúdio de fotografia na cidade do Porto para tirar 

fotografias com o traje. Referiu, ainda, que as fotografias seriam expostas, tanto na Feira 

das Colheitas como no Rossio, em Lisboa, embora não saiba explicar o contexto desta 

última exposição. 

  Das relações com o SNI, o Grupo de Moldes beneficiou de um apoio financeiro que 

terá chegado ao Grupo através do Dr. Tavares de Almeida. Albano Ferreira foi o 

intermediário com o Grupo que recebeu e aplicou as verbas ao que tudo indica na compra 

de ouro para as mulheres usarem nas atuações. São frequentes os relatos por parte de 

elementos do corpo artístico e diretores que conviveram com Albano Ferreira do uso de 

ouro verdadeiro nas atuações do Grupo. Palmira Moreira, dançadeira no Grupo que 

vivenciou o uso do ouro verdadeiro relatou o processo de distribuição de ouro às mulheres. 

A descrição faz lembrar uma espécie de cerimonial, lembra Palmira Moreira que Albano 

Ferreira guardava o ouro num caixa e que ele próprio escolhia e colocava o ouro que cada 

mulher usaria na apresentação. Com o afastamento de Albano Ferreira por motivos de 

                                                      
17

 Tavares de Almeida, natural de Arouca, exercia funções no SNI, em Lisboa.  
18

 Artigo “Conjunto Etnográfico de Moldes”, de 04.10.58. 
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saúde, o Grupo de Moldes perdeu o rasto do ouro que resultou do apoio financeiro 

atribuído pelo SNI.  

 Albano Ferreira é o melhor exemplo do erudito local que, na década de 1960, serviu 

de elo de ligação entre a comunidade e as instituições do Estado Novo e o Grupo de 

Moldes. Exerceu um papel muito importante na consolidação do Grupo tanto na dimensão 

material como simbólica.   

 

 

FIG.4 - UMA DAS MENINAS FOTOGRAFADAS PARA O SNI. 

(Arquivo do CEM) 

 

 

 

 

 3.2. FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS 

 A Federação do Folclore Português (FFP) foi oficialmente criada em 1977, 

muito embora os esforços para a sua constituição tenham começado já na década de 

1950. O protagonista desse esforço foi também o seu primeiro presidente da direção, 

Augusto Gomes dos Santos. Em 1956, Augusto Gomes dos Santos participa no I 

Congresso de Etnografia e Folclore, em Braga, e inicia trabalhos de recolha.  

  No texto A reconstituição do folclore em democracia, Margarida Seromenho 

(2003) sintetiza as principais alterações que a FFP preconizou.   
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“durante o Estado Novo o acompanhamento dado aos agrupamentos, tanto pelo 

SNI, como pela FNAT, visava a construção duma imagem de representação da 

Nação, no espírito do regime. Segundo Clara Sousa (1996), a FFP estabelece 

uma nova normalização, cabendo-lhe agora a ação fiscalizadora dos Grupos 

folclóricos. Com a democratização da sociedade, o folclore deixa de ser um 

veículo de afirmação do estado para se transformar num meio de afirmação da 

sociedade civil.” (2003, p.246) 

 A Federação do Folclore Português (FFP) veio a constituir-se efetivamente no 

pós 25 de Abril de 1974, impulsionada pela onda de liberdade que permitiu e fomentou 

o associativismo. No entanto, quando se refere que o folclore deixa de ser um veículo de 

afirmação do Estado e passa a ser um meio de afirmação da sociedade civil estamos 

perante a passagem de um Estado- Nação para um Estado-Sociedade. Relativamente à 

“nova normalização” iremos perceber que não se verificou um corte radical com o 

legado que vinha do Estado Novo, pelo menos no Grupo de Moldes. 

 Margarida Seromenho (2003) no capítulo A Federação do Folclore Português A 

reconstituição do folclore em democracia cita os estatutos da FFP, de 1978, os quais 

referem a intenção de “desenvolver uma ação de saneamento dos Grupo s folclóricos, de 

acordo com solicitação da direção da federação, com vista a conseguir a pureza que a 

federação pretende que seja atingida por todos os Grupos nela Federados”. Verifica-se, 

portanto, que a Federação chama a si a tutela de conferir a chancela da representação 

fidedigna do “povo” e das suas vivências.  

 Relativamente à almejada “pureza”, o trajar do Grupo de Moldes apresenta-se 

como o ponto mais controverso, sendo apontado como pondo em causa o ideal de 

representatividade defendida pela Federação. O Grupo opta por apresentar-se com trajes 

que remetem para vivências festivas, a ida à igreja, à romaria, contextos nos quais se 

mostrava o melhor que se tinha, na roupa e no ouro. Esta opção é tida para a FFP como 

promotora de uma ideia de opulência e riqueza que não se coaduna com a verdadeira 

essência e vivências do povo. A inexistência de trajes que remetam para as dimensões 

do trabalho e pobreza do povo que são os critérios eleitos pela FFP é vista como uma 

séria lacuna de representatividade. Esta opção remete ainda para outra opção que 

também não tolerada por essa instituição e que é o trajar uniforme. O vestir de igual 

forma todos os elementos do Grupo é de forma clara e depreciativa associada à ideia das 

fardas e fardamento do Estado Novo.   
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 Apesar de algumas variações no 

traje, o trajar uniforme foi sempre opção 

mais usada pelo Grupo. Não obstante, 

em finais da década de 1980, o Grupo 

introduziu alterações nos trajes 

passando apresentar trajes que remetem 

para o trabalho e não somente os de 

festa. Isidro Castro, atual Presidente da 

Direção e que integra os órgãos sociais 

do Grupo desde a década de 1980, 

lembra-se da dificuldade de introdução 

destes trajes por não haver quem os 

quisesse usar. Estes trajes acabariam por 

desaparecer e o Grupo mantém até à 

atualidade o trajar uniforme.  

 Na reunião realizada em Janeiro 

de 2010, o Grupo  de Moldes, Direção e 

corpo artístico, e os Conselheiros 

Técnicos da Federação do Folclore 

Português, o traje foi um dos temas 

abordados. Na opinião destes 

Conselheiros Técnicos da Federação do 

Folclore Português, o Grupo de Moldes 

seria um excelente Grupo a nível de 

representatividade não fosse as 

caraterísticas do seu trajar. 

 

 FIG. 5 - GRUPO DE MOLDES NA DÉCADA DE 1950 

    (Arquivo Família de Manuel Granja dos Reis) 

 

FIG. 6 - GRUPO DE MOLDES NA DÉCADA DE 1960 

                         (Arquivo do CEM) 

 

FIG. 7 - GRUPO DE MOLDES NA DÉCADA DE 1980 

                                              (Arquivo do CEM)

 

Nessa reunião, a Direção foi perentória ao afirmar que não tinha intenção de 

proceder a alterações na forma de trajar alegando que a opção feita era tão válida e legítima 

como qualquer outra nomeadamente a da própria Federação. Foi, ainda, mencionado pela 

Direção que o traje que o Grupo enverga atualmente faz parte da identidade do próprio pelo 

que proceder a quaisquer alterações seria atentar na identidade do Grupo. 

Nessa reunião os elementos do corpo artístico reagiram com reprovação à 

possibilidade de se proceder a alterações. A fundamentação para essa reprovação eram 
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essencialmente em ideias tipo “sempre foi assim” e este, o traje, é o “mais bonito”. Foi 

percetível que a dimensão estética do traje tem um grande impacto nos elementos do corpo 

artístico. 

    

 3.3. A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA AÇÃO CULTURAL NO PÓS 25 DE ABRIL 

 O final da década de 1970 foi um período de transição para o Grupo de Moldes. Por 

um lado, devido ao afastamento do seu líder, Fernando Miranda que assumiu 

responsabilidades políticas, enquanto autarca no município de Matosinhos e 

posteriormente na Assembleia da República e, por outro lado, porque foi período de 

adaptação às mudanças na sociedade decorrentes da passagem de um regime autoritário 

para um regime democrático. O período de fins da década de 1970 e início da década de 

1980 serviu de antecâmara para um período que seria marcado por uma dinâmica muito 

diferenciada da que era conhecida até então, no Grupo de Moldes. 

 O final da década de 1980 e inícios da década de 1990 revelar-se-ão ricos em 

projetos e iniciativas. Entre eles o início da organização do Festival Internacional de 

Folclore de Arouca e a publicação da Revista Rurália que serão tratados de forma mais 

detalhada no próximo ponto do presente trabalho. Neste ponto, abordarei a forma como o 

lugar de memória que é o Grupo de Moldes interagiu com as dinâmicas socioculturais 

dominantes e ativas na década de 1980. 

 Os anos de 1980 são marcados entre outros acontecimentos, pela adesão de 

Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), a qual pode ser entendida como um 

passo para a construção de uma autoimagem mais globalizada. Paralelamente, a nível 

local, surgem incrementadas as instituições de desenvolvimento local. No caso de Arouca, 

a Associação para o Desenvolvimento Regional Integrado das serras de Montemuro, Arada 

e Gralheira (ADRIMAG) iria aproveitar os quadros de apoio ao desenvolvimento rural 

local através de programas como o LEADER. Estes, fornecerão apoios à realização do 

Festival de Folclore mas também a outros projetos que se esboçaram nesse período, 

embora não tenham sido cumpridos com sucesso como veremos. No entanto, não deixa de 

ser pertinente que sejam abordados numa tentativa de perceber o que continham na sua 

génese. Cada projeto, enquanto plano de intenções, independentemente de se terem 

concretizado na sua totalidade ou não, permite-nos perceber, cada um por sua vez, os 

objetivos e intenções do CEM. Uma análise transversal destes projetos permite-nos, 
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também, perceber a capacidade de reestruturação do Grupo de Moldes face às constantes 

transformações do mundo rural.  

 Neste ponto, terei presente o trabalho realizado por Óscar de Pinho Brandão no 

âmbito do Curso de Estudos Superiores Especializados em “Animação Comunitária e 

Educação de Adultos”, da Escola Superior de Educação do Porto, datado de Abril de 1993 

e que teve como objeto de estudo o Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais 

Arouquenses – Rancho de Moldes. Apesar do trabalho ter sido elaborado a uma distância 

considerável, explorou uma perspetiva de evolução do Grupo que é de interesse ter em 

conta.  

 Óscar Brandão (1993, p.2) propôs-se “compreender toda uma «metamorfose»”, 

toda uma transformação sociocultural, que sofreu ao longo dos últimos anos que 

transformou um Rancho Folclórico – que durante décadas mais não foi que um Grupo  

formal, com o único propósito de cantar e dançar, divulgando o folclore arouquense – 

numa das mais dinâmicas coletividades da região”. Olha para essas transformações como 

um “processo dinâmico que transformou um Rancho Folclórico, de caraterísticas 

eminentemente populares, numa associação com iniciativas consideradas eruditas, como as 

Jornadas de Etnografia e Folclore, que congregaram só por si a presença em Arouca de 

grandes vultos da cultura portuguesa” (1993, p.3). É este “processo dinâmico” e respetiva 

“metamorfose” que importa conhecer, identificar o que viabilizou todas estas 

transformações.  

 A década de 1980 foi marcada pela obtenção de personalidade jurídica por parte do 

Grupo, o que acontece em 1986, e também pela redefinição dos seus objetivos. O 

Presidente da Direção à data, Dr. José Américo Pereira, refere ser no sentido de 

transformar a Associação num “centro (local, regional e até nacional), de estudos, 

promoção e divulgação da ruralidade, nas suas variadas vertentes, numa dialética constante 

de tradição à inovação” (1993, p.2). Óscar Brandão (1993, p.10) citando o Presidente da 

Direção de então refere que “os objetivos colocados não contemplavam apenas o passado, 

mas também o presente e o futuro do Mundo Rural” e acrescenta a nota do então 

Presidente da Direção que refere “os objetivos só em parte foram conseguidos, dados 

vários condicionalismos impostos por falta de apoios institucionais e pela falta de empenho 

de associados e também devido a algumas mentalidades conservadoras, sem perspetiva e 

sem noção da realidade atual”. O projeto de transformação do Grupo de Moldes num 

“Centro de Estudos Rurais” é o projeto que melhor retrata a tentativa de acompanhamento 
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das transformações da sociedade e o esboçar de um caminho a seguir num tempo em que 

se configuravam com novas dinâmicas na sociedade. O projeto não foi bem-sucedido e 

esteve envolto em quezílias que levam ao afastamento dos então dirigentes e, ainda, a notas 

públicas de reprovação pela tentativa desses darem seguimento ao projeto Centro de 

Estudos Rurais com contactos institucionais à margem da Direção do Conjunto 

Etnográfico de Moldes.  

 No arquivo da Associação consta um documento datado de 12 de Abril de 1993, 

assinado pelo Presidente da Direção, Dr. Carlos Alberto Gomes Ferreira, denominado 

“Resposta ao Questionário”, constituído por três páginas, onde se desenvolvem tópicos, ao 

que tudo indica de resposta a um questionário cuja existência não consegui identificar mas 

que penso que poderá ser da Direção-Geral de Turismo. 

 No documento, no primeiro ponto, é dito que as transformações existentes na 

Associação em nada chocam com a matriz originária do Rancho de Moldes. Reconhece  

que a Associação terá “evoluído e aprofundado o seu campo de intervenção cultural, para 

áreas conexas com o folclore (…) mas sem jamais perder de vista que o seu corpo artístico 

– vulgo Rancho de Moldes – constitui a matriz fundamental da sua ação”
19

. Esta 

observação entende-se melhor se tivermos presente que na implementação do pretendido 

“Centro de Estudos Rurais” esteve implícita a secundarização da dimensão artística do 

Grupo. O Presidente da Direção, Dr. Carlos Alberto Gomes Ferreira, assume que “não é 

possível falar em mudanças radicais no Conjunto Etnográfico de Moldes”
20

, entendendo 

que o que havia mudado foram as “circunstâncias exógenas e a consciência dos seus 

dirigentes em dar-lhe maior atenção”
21

. Ou seja, tratava-se de uma tentativa de acompanhar 

as transformações no Mundo Rural, pretendendo a Associação continuar a ser “uma 

alavanca importante na afirmação cultural da nossa região e uma referência da sua 

consciência coletiva”
22

. A “ruralidade” apresenta-se como o quadro de valores que a 

Direção tem presente para orientar a sua ação e está consciente de que esse contexto se 

encontra em constante mutação. Posiciona-se, por isso, no sentido de “afirmar e dignificar 

alguns dos valores desprezados do mundo rural, fornecendo exemplos de como é possível 

                                                      
19

 Ponto 1.a), p.1  
20

 Idem 
21

 Idem  
22

 Idem 
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adaptá-los ao tempo moderno e, por outro lado, tem insistido na procura de soluções que 

valorizam e revitalizem o nosso espaço rural”
23

 

 Entre outras menções, nomeadamente às principais entidades colaboradoras com a 

Associação e na caraterização dos associados, é mencionado que os “associados estão na 

Associação por admiração pelo seu passado e pelo trabalho que está a ser desenvolvido”
24

. 

É mencionado, ainda, que o “associativismo está a passar por uma crise significativa”
25

, 

entendido domo sendo o resultado da incapacidade de adaptação às transformações 

ocorridas e a capacidade de dar “resposta às novas motivações e necessidades dos seus 

associados e da comunidade em que se inserem”
26

. O documento termina com a afirmação 

de que o associativismo revela-se como “insubstituível na animação e valorização do 

espaço e na dignificação das suas gentes”.  Verifica-se que a década 1980 e os inícios da 

década de 1990 foram tempos essencialmente de reconfiguração e adaptação. Foi possível 

identificar indícios de dinâmicas que encaixam no conceito de glocal, dinâmicas que 

potenciam o local num mundo cada vez mais globalizado. Nesse contexto, o Conjunto 

Etnográfico de Moldes, enquanto lugar de memória, passou por um processo de 

reformulação da sua dimensão funcional e material. A partir de então desenvolve a sua 

ação, já não focada somente na sua dimensão artística, participando em festivais de 

folclore e eventos afins, mas acrescenta um conjunto de projetos de incidência mais 

abrangente que serão desenvolvidos mais à frente.  

 Estes projetos foram viáveis graças a programas de apoio de diferentes instituições. 

Destacam-se atividades direcionadas para os mais jovens como os campos de férias no 

âmbito de programas “Ocupação Tempos Livres” e “Férias em Movimento”, do atual 

Instituto Português do Desporto e Juventude, dos Planos de Apoio da Fundação Inatel.  

 Na década de 1980 ganha destaque um discurso em que o Património Cultural 

Português é protagonista. A Lei nº 13 de 6 de Julho de 1985, no seu Artigo 2º, institui 

como direito e dever de todos os cidadãos o de preservar, defender e valorizar o património 

cultural; e ao Estado português e demais instituições é atribuída a obrigação de promover a 

sua salvaguarda e valorização. A mesma lei define o Património Cultural Português como 

abrangendo bens materiais e imateriais que asseguram a “permanência e identidade da 

cultura portuguesa através do tempo”. 

                                                      
23

 Ponto1.b), p.2 
24

 Ponto 3.3., p.3 
25

 Ponto 4., p.4 
26

 Idem 
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 O Grupo de Moldes, como vimos, tentou acompanhar as sucessivas transformações 

da sociedade, assimilando e participando nas novas dinâmicas e discursos em torno do 

património. Através do seu presidente da Direção, Dr. Gomes Ferreira, o Grupo colaborou 

na estruturação da Seção Nacional Portuguesa (SNP) do Conselho Internacional de 

Organizações de Festivais de Folclore e de Artes Tradicionais (CIOFF) que se encontrava 

sob a tutela do então INATEL
27

. O CIOFF, criado em 1970 é uma organização 

internacional cultural não-governamental que mantém relações formais de carater 

consultivo com a UNESCO e que tem como missão a salvaguarda, promoção e difusão da 

cultura tradicional e do folclore. A participação em estruturas desta natureza é também um 

bom exemplo da noção da importância que o local assumia no global e de como um grupo 

folclórico pode ser um instrumento privilegiado nas trocas entre o local e o global.     

  As relações institucionais foram, e são, um dos pilares para o funcionamento do 

Grupo desde o período do Estado Novo até à atualidade. A existência dessas relações e a 

forma como são geridas atestam a reciprocidade com a comunidade e a sociedade em que o 

Grupo atua. As relações que vinham do Estado Novo mantiveram-se no período 

democrático, sem conflitualidade.  

Ao longo da sua existência, o Grupo de Moldes manteve relações institucionais 

proveitosas para a consolidação dos seus objetivos. As instituições locais como a Câmara 

Municipal de Arouca e a Junta de Freguesia de Moldes apoiaram o Grupo através da 

concessão de apoios financeiros e, no caso da Câmara, apoio logístico para realização de 

algumas atividades como Festival. 

 Como já referi anteriormente, a década de 1970 foi um período de transição na 

orgânica do Grupo, como de resto o foi, entre outros, no plano político. Para além do líder 

Fernando Miranda a deixar de ter uma ligação tão próxima ao Grupo, assistiu-se a um 

incremento do associativismo na freguesia com o aparecimento de outra associação, o 

Centro Cultural e Recreativo de Moldes, por impulso de Fernando Miranda. Por ação 

deste, foram capitalizados apoios nomeadamente do Fundo de Apoio às Organizações 

                                                      
27

 O INATEL foi entre 1994 e 2011 o representante português do Conselho Internacional das Organizações de 

Festivais de Folclore e Artes Tradicionais. Em 2011, constitui-se a Associação CIOFF Portugal e Fundação Inatel 

detém a Presidência da Direção.  
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Juvenis (FAOJ). Esta ligação ao associativismo juvenil manteve-se até á atualidade  com o 

Instituto da Juventude
28

, que sucederia o FAOJ.  

 A importância dada à estrutura associativa na década de 1990 é percetível na 

participação do Grupo de Moldes na fundação da Federação das Associações Juvenis do 

Distrito de Aveiro (FAJDA) e na criação da Federação das Associações do Município de 

Arouca (FAMA). 

 No trabalho desenvolvido por Óscar Brandão (1993), no capítulo “Poder e relações 

com o poder”, o autor fala de um “poder exógeno” exercido pela associação em que 

autarcas e candidatos a autarcas procuram mostrar-se e usar da palavra no Grupo. Dá como 

exemplo o jantar de confraternização da Associação antes das eleições autárquicas de 1989 

em que estiveram presentes “dois candidatos à presidência da Câmara de Arouca e todos os 

candidatos à Presidência da Junta de Freguesia de Moldes”.   

  

                                                      
28

 O Instituto da Juventude é criado por extinção da Direção-Geral da Juventude e do Fundo de Apoio aos 

Organismos Juvenis – Decreto-Lei nº 483/88 de 26 de Dezembro.  
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4. OS PROJETOS NA CONSTRUÇÃO DO LUGAR DE MEMÓRIA  

 Neste capítulo abordarei os projetos mais relevantes desenvolvidos pelo Grupo de 

Moldes - o Festival Internacional de Folclore de Arouca, a recolha de objetos com vista à 

criação de um Museu, a publicação da revista Rurália, a realização de espaços de reflexão 

e debate como as Jornadas de Etnografia e Folclore e as Jornadas da Terra, e outros 

como a edição do CD Cantas e Cramóis, a recriação da tradição de Carnaval Queima do 

Compadre e da Comadre. O objeto de inspiração em cada um dos diferentes projetos é 

sempre enquadrável no âmbito da cultura popular; objetos, vivências e rituais que têm o 

povo como seu produtor. Entendo que os projetos poderão ser subdivididos em três 

categorias diferenciadas no que diz respeito à finalidade com que se pode trabalhar a 

cultura popular: a espetacularização, o estudo e reflexão e a da finalidade fixação do 

passado, a patrimonialização. 

Neste capítulo, procurarei perceber o contributo de cada um dos projetos na 

construção do lugar de memória que é o Grupo de Moldes, tendo em conta os fatores que 

os viabilizaram, quem foram os impulsionadores e que impacto tiveram na comunidade. 

Encarando-os ainda como instrumentos de negociação entre o local e o global, pelo que 

procurarei perceber que atenção é dada às questões identitárias.  

 A dimensão artística consubstanciada no Corpo Artístico é a estrutura basilar do 

lugar de memória em estudo. É esta dimensão que fundamenta a existência do Grupo e a 

partir da qual irradiam os demais projetos da Associação. Por esta razão, não se considera 

o Corpo Artístico um projeto como os que irei abordar a seguir. É nesta dimensão artística, 

apresentação de danças e corais, que este lugar de memória tem encontrado maior 

consistência pela sua continuidade temporal. O Corpo Artístico assume-se como o 

“repositório autêntico e o principal divulgador das tradições seculares do concelho de 
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Arouca”. Este Corpo Artístico é constituído, quase na totalidade, por pessoas originárias da 

freguesia de Moldes. O perfil socioprofissional dos elementos é constituído por jovens 

estudantes, alguns com formação superior. Integra também trabalhadores de diferentes 

áreas da indústria e serviços e alguns ainda ligados à prática agrícola. Nota-se neste perfil 

uma sociedade em transição, um meio rural em que a sua população já não se ocupa 

exclusivamente da agricultura e têm já outras ocupações. Os elementos do Corpo Artístico 

para além de assegurarem áreas do canto e da dança dão também um importante apoio na 

realização de atividades como o Festival de Folclore. Acompanhando de perto o 

funcionamento do Grupo, como me tem sido possível enquanto elemento do Corpo 

Artístico e dirigente, percebo uma dialética interessante que considero ser um dos 

principais fatores que viabilizam o funcionamento do grupo. Os mais jovens, dotados de 

maior disponibilidade e dinâmica, asseguram tarefas na organização de eventos que os 

mais velhos nem sempre conseguem. Por outro lado, aos mais velhos é conferido um 

conhecimento de causa sobre as danças e corais que os mais novos não possuem. Para além 

da tensão que se cria em algumas situações, esta dialética é muito benéfica para o Grupo. A 

gestão do Corpo Artístico nem sempre se apresenta como tarefa fácil tanto pelo constante 

recrutamento de novos elementos e a sua formação, como pela necessária gestão das 

tensões que absorve da comunidade e reproduz no seu interior 

 

4.1. O LUGAR DA ESPETACULARIZAÇÃO 

O Festival Internacional de Folclore de Arouca é o projeto mais significativo, que 

se iniciou na década de 1980. No primeiro ano, em 1983, surgiu integrado na programação 

de uma festa de âmbito religioso, em S. Domingos. Posteriormente e definitivamente, 

todos os meses de Agosto, tem lugar esse evento no centro da Vila, junto ao Mosteiro. Este 

enquadramento histórico-arquitetónico, para além de ser um belo enquadramento, contribui 

para a sua distinção e construção da identidade como festival de Arouca. O Festival tem 

sido organizado de forma ininterrupta e é tido como um bom exemplo de dinâmica 

associativa no concelho de Arouca.  

Os festivais de folclore são um bom exemplo da espetacularização da cultura 

popular e, ao mesmo tempo, uma prova do dinamismo associativo dos grupos folclóricos 

enquanto organizadores de eventos. São, também, um observatório para se perceber o 

entendimento e tratamento que os grupos folclóricos fazem da cultura popular, pois 
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encontramos festivais cuja estrutura tem como finalidade a reconstituição de romarias, 

outros com atividades paralelas como a promoção da gastronomia e outros que assumem 

uma dimensão internacional. 

A par de outras atividades como os cortejos etnográficos, os festivais de folclore 

foram sendo impulsionados desde as décadas de 1930 e 1940 consubstanciando, nessa 

altura, o entendimento que a denominada política do espírito, ex-libris do Estado Novo, 

preconizava para a cultura popular do mundo rural. A promoção de identidades regionais, 

genuínas para uns ou inventadas para outras, encontraram nos festivais de folclore o 

melhor veículo para a sua divulgação. A relação do Grupo de Moldes com os festivais de 

folclore é muito próxima e coeva ao aparecimento do próprio Grupo uma vez que se inicia 

com a sua participação em festivais de folclore integrados na Feira das Colheitas. O ano de 

1958 e a participação no IV Festival Internacional de Folclore de Santa Marta de 

Portuzelo marca o início da integração em festivais nacionais com dimensão internacional 

e a sua participação não terá passado despercebido. O jornal local Defesa de Arouca, na 

sua edição de 30.08.1958, refere que o Grupo de Moldes “agradou pela vivacidade das 

suas danças, pela riqueza e variedade dos corais; pela pureza das vozes; pela indumentária 

das raparigas que é o trajo antigo das lavradeiras da terra; pelos lenços exibidos, (…)”.  Os 

festivais de folclore foram perdendo a vertente de concursos de ranchos, muito associados 

à política do Estado Novo, mas foram sempre mantendo a promoção das identidades 

regionais. E é no seguimento desta ideia, de promoção de identidades e de 

representatividade regionais que se destaca a participação do Grupo de Moldes, em 1977, 

no I Festival Nacional de Folclore\Algarve 77 em representação de terras de Santa Joana.  

É depois de um longo percurso a apresentar-se em festivais que o Grupo de Moldes 

se iniciou na organização do seu Festival de Folclore. Logo na primeira edições, em 1986, 

o Conjunto Etnográfico de Moldes anuncia no jornal Defesa de Arouca
29

 que o festival 

seria de âmbito internacional referindo-o como a “festa do folclore”, feita a pensar na 

“divulgação do folclore e da região de Arouca” mas também a pensar em toda a população, 

apelando à sua participação porque o folclore, diziam: “é um dos veículos de aproximação 

e união dos povos e culturas diferentes, quando vivido por todos”. O mesmo jornal, na sua 

edição de 16 de Agosto de 1986, num artigo assinado pela Direção, refere que o “festival 

realiza-se no centro da Vila por variadas razões, dentre as quais se destacam a 

centralização com a consequente maior facilidade de acesso a grande parte da população” e 

                                                      
29

Edição de 20.06.1986 
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refere ainda “a promoção turística do nosso concelho e do seu baluarte – o convento da 

rainha santa.” Desde as primeiras edições, embora não em todas, o festival assumiu uma 

dimensão internacional havendo espaço para a presença de grupos estrangeiros. Desde o 

leste europeu à América latina, passando por países como Índia, Angola, Cabo Verde e 

variados países europeus, foram muitas as culturas que passaram por Arouca. No início da 

década de 2000, o Festival Internacional de Folclore de Arouca assumiu a presença dos 

grupos estrangeiros em regime de residência. Uma opção que, a nível de organização, 

obrigou à afetação de recursos logísticos e humanos significativos mas que, em 

contrapartida, permitiu uma programação mais diversificada. É, também, com esta opção 

que Arouca passa a ter um evento que segue diretrizes internacionais no que diz respeito à 

cultura popular. Seguindo os princípios do Comité dos Organizadores de Festivais de 

Folclore e Artes Tradicionais que aponta a diversidade cultural como fator de unidade 

entre os povos, o festival alarga o âmbito das suas atividades que passam a abranger, 

também, o artesanato e a gastronomia. A valorização da gastronomia e do artesanato a par 

do folclore, neste contexto representado pelas danças e corais, está em consonância com o 

consagrado na Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, aprovada 

em 2003 e ratificada por Portugal em 2008, cujo principal objetivo é contribuir para a 

salvaguarda do património cultural imaterial como parcela estruturante da identidade e da 

memória coletiva.   

 

4.2. ESTUDO E REFLEXÃO COMO SUSTENTAÇÃO  

A par da realização do Festival, em 1983, iniciou-se a recolha de objetos 

etnográficos com o intuito de criar um museu. Atualmente existem cerca de 150 fichas de 

inventário relativas à recolha feita na década de 1980, balizada entre os anos de 1983 e 

1989.  Pela análise das fichas de inventário, percebe-se que a recolha foi feita 

maioritariamente  nos lugares das freguesias mais serranas, adjacentes à freguesia de onde 

o Grupo é originário. Os objetos recolhidos são de uso quotidiano como louças, alfaias e 

peças de roupa. As fichas de inventário identificam o “coletor”, o “informador” e a 

“localidade” onde se efectuou a recolha. Possuem, ainda, uma secção para “aspetos gerais” 

e “observações” que, na maioria dos casos, encontra-se sem referências, embora, em 

alguns casos, haja informação relativa à função e método de produção do objecto. São 

poucas as fichas que referem a idade provável do objeto. Quando acontece encontram-se 
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referências como “tem mais de 100 anos”, “tem mais ou menos 50 anos” ou “foi comprada 

há 30 anos por 8 escudos”. Excetuando a colaboração pontual com  cedência de objetos 

para exposições, não existe nenhuma dinâmica en torno do espólio recolhido. A intenção 

de criar o Museu acabaria por perder consistência muito provavelmente por falta de um 

espaço adequado e de capacidade para assegurar serviços com o funcionamento.  

 As Jornadas de Etnografia e Folclore começaram a realizar-se em 1986 e 

consistiram num conjunto de palestras em torno da temática da Etnografia e do Folclore. 

Desde  o início havia a intenção de publicar os trabalhos naquele que seria o número 2 da 

revista “Cultura Popular”. No entanto, a publicação dos trabalhos decorrentes das Jornadas 

aconteceria na revista “Rurália” que viria a ser criada e da qual seriam publicados  quatro 

números.   

 Enquanto que o programa das I e II Jornadas de Etnografia e Folclore se 

apresentaram um tanto caseiros, na medida em que foram realizadas na freguesia de 

Moldes e os palestrantes eram dirigentes do Grupo organizador ou dirigentes da Federação 

do Folclore Português, na terceira edição das Jornadas, em 1988, assistiu-se a uma 

reestruturação do evento que passou a incluir uma receção solene na Câmara Municipal e 

um Porto de Honra no Mosteiro de Arouca. As sessões de trabalho realizaram-se na Escola 

Secundária de Arouca e, no segundo dia das jornadas, integraram-se saídas de 

campo\trabalho às freguesias de Alvarenga e Moldes. No jornal Defesa de Arouca
30 

pode-

se ler que foi também objetivo das jornadas “o apelo a entidades e organismos no sentido 

de se enveredar por uma política cultural correta, vocacionada para ações empreendedoras 

a desenvolver no campo específico da etnografia e do folclore”.  

 Tal como aconteceu com o Festival de Folclore, as Jornadas de Etnografia e 

Folclore foram mobilizadas para o centro da Vila em detrimento da zonas mais periféricas 

como seria a freguesia de Moldes. O mesmo aconteceria com as  Jornadas da Terra que, 

organizadas muito mais tarde, em 2002. Numa co-organização com uma  associação 

ambientalista denominada URTIARDA da freguesia de Rossas, verifica-se que não foram 

realizadas em nenhuma das freguesias das associações mas sim no centro urbano. As 

palestras das Jornadas da Terra versaram tanto o património cultural com temas como a 

etnomusicologia, a gastronomia e a arquitetura rural, como o património natural. 

  A nível de publicações, a revista Rurália é o projeto mais significativo. Foram 

publicados quatro  números, a Rurália 1 no ano de 1990, a Rurália 2 em 1992 e as 
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Rurálias 3 e 4 no ano de 1994. A revista teve como diretor  Fernando Matos Rodrigues, 

professor universitário, que mobilizou muitos colaboradores do meio académico para a 

elaboração dos artigos dos seus quatro números.   

 No editorial do primeiro número, é esclarecido o lugar que a revista pretendia 

ocupar e percebe-se, também, a existência de uma consciência sobre o contexto global em 

que este projeto emergia.  A revista pretendia “ocupar de forma dinâmica e criativa  um 

espaço que se encontra até ao momento por arrotear – espaço que se quer de investigação e 

de divulgação do nosso vasto e complexo património cultural” (Rodrigues, 1990, p.7). Era 

também objetivo “refletir sobre o nosso vasto património etnográfico, dito “popular”” 

(Idem) e ao mesmo tempo, enquanto, “instrumento cultural” pretendia “contribuir para 

uma maior e cabal participação do povo na cultura portuguesa” (Idem).  

O projeto Rurália tinha presente que o desaparecimento das “culturas regionais” era 

uma consequência  da “massificação da cultura” e que na revitalização das “culturas 

regionais” poder-se-ia corrigir as  “assimetrias regionais, que tanto afetam o futuro da 

concretização de uma portugalidade para todos os portugueses” (Idem). Há, portanto, neste 

projeto a convição da importância da valorzação das “culturas regionais” como formas de 

desenvolvimento local, nomeadamente do interior face ao litoral. Enquanto “espaço aberto 

e inovador”, rejeita “categoricamente a ideia de que a “cultura possa ser acusada de 

fomentar o passadismo das ideias ou o conservadorismo das mentalidades”” (Idem). 

Na segunda edição da Rurália, a revista apresenta-se como uma “revista da 

ruralidade”, o que não havia acontecido no primeiro número. No seu editorial a              

“problematização dos fenómenos rurais” é referenciada como o objetivo da  publicação. 

Assente num movimento de “complementaridade dos polos da tradição e da inovação” 

procurar-se-ia nessa dialética uma “forma possível de modernização da nossa ruralidade – 

perspectivando uma nova ordem rural!” (Rodrigues, 1992, p. 7), muito embora a intenção 

não fosse substituir “as estruturas simbólicas do campo pelo imaginário plástico do KITSH 

da cidade” (Idem).  

 No editorial do terceiro número, ano de 1994, o discurso  demonstra uma 

preocupação com o individuo pelo facto da “felicidade e dignidade humana” (Rodrigues e 

Miller, 1994, p.5) serem substituídas pelo “valor económico da produção e do consumo” 

(Idem) e, ainda, por cada vez menos, o homem ser um “valor ideal cultural”, remetendo 

para a pobreza das sociedades pós-modernas. No último número, também do ano de 1994, 

o “espaço rural, enquanto memória, património e identidade(s)” ”Rodrigues e Miller, 1994, 
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p.5)  é visto como o “motor da pós-modernidade” (Idem) na medida em que contibuiu para 

um desenvolvimento equilibrado, procurando combater a “uniformidade e masssificação 

socio-cultural das sociedades actuais” (Idem). A preocupação com o bem-estar do 

indivíduo mantém-se e a inovação que se pretende para o espaço rural era o de melhorar a 

qualidade de vida dos residentes e, assim, evitar o abandono das aldeias e contornar a 

despovoamento que se faz sentir nos meios rurais.  

No projeto Rurália está bem presente a consciência dos fenómenos da globalização 

e pos-modernidade assim como o seu impacto no mundo rural. É, também, notório que a 

evolução das sociedades e consequente alteração de paradigmas acentua a descontiniuidade 

entre o tempo presente e o tempo passado e consequentemente à reflexão sobre o 

posicionamento do individuo face a essas constantes alterações. Neste projeto, assistimos a 

um pocesso essencilamente reflexivo não verificamos a revivificação do passado como 

verificamos, po rexemplo, com as danças e os cantares.  

 

4.3. PATRIMONIALIZAR PARA FIXAR E DIFUNDIR  

 O CD Cantas e Cramóis
31

 exigiu um significativo trabalho de campo para recolha 

dos corais polifónicos que viriam a ser gravados. Apesar da polifonia ser desde sempre 

uma área trabalhada pelo Grupo, a gravação do CD contribuiu para o reconhecimento  da 

sua importância no interior da associação ao mesmo tempo que teve também um grande 

impacto na comunidade. A edição do CD, no ano de 2001, acabaria por acontecer ainda 

antes da aprovação  da Convenção para a Salvagurda do Património Imaterial de 2003 e da 

sua ratificação por Portugal, em 2008. No entanto, em clara consonância com a Convenção 

e com a Lei de Bases do Património Cultural que prevê que a salvaguarda das “realidades 

que não possuam suporte material” se deve fazer através do registo videográfico, 

fonográfico ou fotográfico. A polifonia é um bom exemplo de um património sem suporte 

material, em que o registo assume grande importância para que não desapareça sem 

registo. 

                                                      
31

 As Cantas e os Cramóis são cantares polifónicos cantados principalmente por mulheres, sem 

acompanhamento instrumental. As Cantas são os corais a duas vozes e os Cramóis os corais a três vozes. 

Estão associados ao trabalho no campo onde era usual as mulheres botarem umas Cantas. Esta polifonia é 

tida como sendo uma herança resultante do contacto com a música litúrgica do Mosteiro de Arouca. O povo 

terá assimilado a estrutura musical e adaptado os temas às suas vivências.  
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 Na década de 2000, verifica-se no trabalho do Grupo uma maior atenção dada ao 

património imaterial. Isso é perceptível tanto no CD de corais, como  na reestruturação da 

programação do Festival que passou a integrar atividades alusivas à gastronomia e ao 

artesnato. A recriação da Queima do Compadre e da Comadre confirma a sensibilidade 

existente relativamente ao património imaterial para além das danças e cantares.  

A construção de Compadres e a Comadres, bonecos de palha e papel e outros 

materiais, que simbolizavam o homem e a mulher respetivamente, preencheram o 

quotidiano de algumas aldeias, em tempos passados. Logo no final do mês de Janeiro, 

homens e mulheres, acrescentavam à sua lide diária, às escondidas e fugidas, a tarefa de 

dar vida àqueles que, na terça-feira gorda, surgiriam à luz do dia. Toda a aldeia se envolvia 

na brincadeira e os homens tentavam roubar o Compadre que era feito às escondidas pelas 

mulheres e estas, por sua vez, tentavam roubar a Comadre que era feita às escondidas pelos 

homens. A brincadeira terminava na terça-feira de Carnaval com a queima do Compadre e 

da Comadre depois de muita luta pela apanha dos respetivos bonecos. A recriação destas 

vivências na praça principal da vila de Arouca integrou a programação de Carnaval do 

município, em 2010, e teve como finalidade criar um espetáculo tendo como base as 

tradições de Carnaval e implicou também a recuperação do saber-fazer dos referidos 

bonecos.  

Nesta recriação encontramos pormenores de interesse no que diz respeito à forma 

como aspetos da cultura popular são atualizados e transformados em produto cultural. Por 

um lado, percebe-se uma certa valorização da cultura popular como elemento a integrar a 

programação cultural do Município, uma vez que a recriação aconteceu em resultado de 

um convite da Câmara Municipal. Verifica-se a mobilização de vivências do seu contexto 

original para, neste caso, a Praça do Município. Se, por um lado, estas características 

podem ser interpretadas como um desvirtuamento da tradição, por outro lado, percebe-se 

que há uma clara aproximação aos agentes conhecedores da tradição. Os bonecos foram 

feitos por pessoas que conhecem claramente a tradição e que, para além, de fazerem os 

bonecos, deram orientações de como fazer a recriação. Na primeira edição, a recriação 

surpreendeu pela sua novidade.  

A Queima do Compadre e da Comadre teve impacto na comunidade na medida em 

que no ano seguinte o Carnaval tradicional, onde se incluem os Compadres e Comadres, 

seria o tema para o desfile de Carnaval das escolas do Município. 
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A recriação da Queima do 

Compadre e da Comadre é um projeto que 

pode ser enquadrado no denominado 

movimento de “recriação ou revivificação 

da cultura popular” em que, segundo Paulo 

Ferreira da Costa (2008) é um movimento 

em que “pela imagética de originalidade, 

colorido exotismo, atemporalidade e 

espetacularização” se potencia “o consumo 

mais ou menos massificado, num processo 

de emulação extensivo a aldeias, vilas, 

cidades e regiões” (2008, p.26). Não 

obstante, alerta que estas dinâmicas de 

recriação e revivificação “deverão ser 

entendidas num plano distinto do da 

salvaguarda do PCI (2006,26).  

  
FIG. 8 - RECRIAÇÃO DA QUEIMA DO 

COMPADRE E DA COMADRE  

(Arquivo do CEM) 

 

FIG. 9 - RECRIAÇÃO DA QUEIMA DO 

COMPADRE E DA COMADRE 
(Arquivo do CEM)

 

A grande dificuldade de salvaguarda do PCI está quando as suas formas de 

manifestação se encontram “inscritas nos próprios modos de organização e nos referentes 

culturais de uma sociedade” e esses referentes vão desaparecendo, pelo que ao mesmo 

tempo, vai desaparecendo também o património. A Queima do Compadre e da Comadre é 

um destes casos, pelo que a sua salvaguarda passaria, à semelhança do que a Convenção de 

2003 propõe, pela sua documentação fonográfica, fotográfica ou videográfica. No entanto, 

estando perdidos os referentes culturais que permitiram a sua existência (as vivências da 

aldeia), a sua salvaguarda passará por um processo de reinvenção. Não sendo possível 

assegurar as vivências nos mesmos contextos e com as mesmas caraterísticas poderão, no 

entanto, ser recriadas noutros contextos e com outras finalidades.  

Numa análise temporal, percebemos que na década de 1980 o Grupo inicia a 

organização do Festival Internacional de Folclore de Arouca (FIFA), dedica-se à recolha 

de objetos para criação de um Museu e inicia as Jornadas de Etnografia e Folclore. A 

década seguinte é marcada pela publicação dos quatro números da revista Rurália e pelos 
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trabalhos de recolha na área da polifonia para suporte à gravação do CD Cantas e Cramóis. 

Na década de 2000 o FIFA reestruturou-se ampliando a sua programação, organizaram-se 

as Jornadas da Terra e em finais da década iniciou-se a recriação da Queima do Compadre 

e da Comadre. 

Se atentarmos a proposta de Pereiro (2006) no que diz respeito às correntes para 

formação do património podemos entender que o FIFA e a recriação da Queima do 

Compadre e da Comadre são projetos que melhor assimilam as caraterísticas da corrente 

produtivista ou mercantilista, uma vez que se valoriza o património enquanto produto de 

consumo e se elege o espetáculo como critérios de seleção numa perspetiva de 

rentabilização turística. Por outro lado, uma vez que sempre se potenciou espaços de 

investigação e reflexão como as Jornadas de Etnografia e Folclore, as Jornadas da Terra e a 

própria Rurália, a corrente patrimonialista estará também presente por haver uma clara 

valorização do passado. Encontramos também caraterísticas da corrente participacionista 

se entendermos que o individuo enquanto portador de conhecimento foi o alicerce de todos 

os projetos.   

No percurso realizado pelo Conjunto Etnográfico de Moldes com a realização dos 

seus diferentes projetos, os apoios institucionais constituíram um importante fator na 

construção deste lugar de memória. Neste capítulo e pelo foco em análise, os projetos, 

podemos também perceber a importância e as repercussões das políticas culturais, tanto 

locais como nacionais que permitiram a viabilização dos projetos. A década de 1980 é 

claramente uma ano de reestruturação da associação. O Grupo ganhou personalidade 

jurídica em 1986, redesenhando os seus objetivos e metodologia.  

No contexto político e económico nacional, a década de 1980 marcou a adesão à 

CEE e o acesso aos quadros comunitários que daí resultaram. Os quatro números da 

Rurália são um bom exemplo de como esses apoios beneficiaram o Grupo. Outras 

instituições que o apoiaram foram a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Moldes, o 

INATEL e do IPDJ.  

 

4.4. A COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 Sendo os projetos uma forma de interação com a comunidade, a divulgação desses 

mesmos projetos nomeadamente as imagens selecionadas para esse efeito, dizem muito da 

forma como o Grupo se quer mostrar. Uma análise aos cartazes mais recentes do Festival 
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permite constatar a predominância de elementos que remetem para o património imaterial, 

principalmente para a dimensão do dançar. Em duas situações, os cartazes foram uma 

homenagem a elementos que fizeram parte do Corpo Artístico do Grupo e que pela sua 

relevância foram merecedores deste tipo de homenagem, como é o caso do cartaz da XXX 

edição do Festival de Folclore. 

 

 

   

 

FIG. 10 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO 

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE DE AROUCA 

FIG.11 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO XXX 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE 

DE AROUCA                 

 

 

                                 No material de divulgação do Conjunto Etnográfico de Moldes é notório uma 

proximidade às artes plásticas e, principalmente, a artistas de Arouca. As capas das revistas 

Rurálias são um dos melhores exemplos. Tratam-se de pinturas de José Carlos Belém, 

artista plástico de Arouca que para além das capas das revistas, foi o autor de diversas 

imagens de cartaz do Festival, entre as quais as do ano de 2010 e 2012.  
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FIG. 12– CAPAS DAS 4 EDIÇÕES DA REVISTA RURÁLIA  

 

Nas últimas edições do Festival, os trabalhos de artistas plásticas foram substituídos por 

imagens fotográficas por uma questão de gestão financeira da associação, por ser uma 

opção menos dispendiosa. É o caso das edições dos anos de 2009 e 2013. 

       
 

FIG. 13 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO 

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE DE AROUCA                 
 

 

FIG. 14 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO XXI 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE 

AROUCA                 

           

 As opções mais artísticas nem sempre recolhem uma boa aceitação em algumas 

pessoas nomeadamente as do Corpo Artístico. A avaliar pelos comentários e reações, a 
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dimensão artística parece não representar qualquer mais-valia nomeadamente estética, 

apelam, algumas vezes, ao uso de imagens do próprio Grupo. Em trinta e duas edições do 

Festival aconteceu raras vezes, sendo que duas delas foram de homenagem a ex-elementos 

do Grupo, como é exemplo o cartaz da XXX edição.   
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses – Rancho de 

Moldes está prestes a completar 70 anos de existência. Uma longa existência traduzida 

numa história que merecia um estudo mais aprofundado quer enquanto processo reflexivo 

no interior do Grupo como para memória futura da comunidade.  

 Este trabalho de análise da construção do Grupo de Moldes surge num período, 

também ele de transição. Um grupo composto com indivíduos que viveram o folclore de 

forma intrínseca e, ainda, por jovens que nascidos e criados em contexto rural já não o 

vivenciaram. Para estes, tanto as vivências rurais propriamente ditas que o Grupo 

representa como o contexto de origem do Grupo começam a estar cada vez mais distantes. 

Ao longo dos últimos 70 anos, Portugal conheceu alterações significativas tanto a nível 

social, cultural como económico e político.  Desde o “orgulhosamente só” a uma 

multiplicidade de relações quer económicas quer culturais, resultado de um mundo cada 

vez mais globalizado, encontramos entre as décadas de 1940 e a atualidade uma evolução 

muito significativa. Perante este facto importou perceber a capacidade de 

reposicionamento do Grupo face a estas transformações. Percebeu-se que a dialética criada 

viabilizou o seu funcionamento ao invés de o conduzir para um estrangulamento. O Grupo 

conseguiu interagir com a sociedade, absorver as suas dinâmicas e devolver a essa mesma 

sociedade a sua visão de um passado que transporta uma carga identitária.   

A gestão do Grupo de Moldes assentou ao longo dos tempos essencialmente em 

duas dimensões, uma mais fixista visível na opção constante de um trajar uniforme e outra 

de interação com a sociedade e com as suas políticas nomeadamente culturais. A primeira, 

apesar de não recolher a validação por parte de instituições que se arrogam de tutela na 

representação do folclore foi a que deu um maior contributo à “imagem” do Grupo. 

Atualmente, este é um fator distintivo. Para uns pela negativa, para outros como sendo a 

opção mais legítima e de respeito à história do próprio Grupo. A viabilidade deste lugar de 

memória foi, também, conseguido graças à sua capacidade de renovação assente numa 

dialética entre novos e velhos. Os mais velhos como detentores de memória e 

conhecimentos que seriam transmitidos aos mais novos. Esta dimensão funcional do Grupo 

assente em novos e velhos é transversal a todo o período da sua existência e um dos pilares 

da sua sobrevivência. 
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A representatividade geográfica do lugar de memória em estudo, começou por ser 

numa primeira fase a freguesia de Moldes e passa numa segunda fase para o concelho. 

Internamente, no concelho de Arouca, o Grupo é sempre o de Moldes e fora do concelho é 

o Grupo de Arouca. O projeto Festival Internacional de Folclore de Arouca é o projeto que 

melhor demonstra a sensibilidade existente a nível de representatividade geográfica. O 

facto de ser organizado na vila de Arouca e não na freguesia de Moldes cria sensibilidades 

tanto na população de Moldes que se queixa de não ser na freguesia como na população de 

Arouca que refere não sermos de Arouca e que devemos ir para Moldes.  

 Concluímos que o Conjunto Etnográfico de Moldes foi construído em função dos 

objetivos que assumiu e sobretudo dos protagonistas que assumiram esse trabalho de 

construção. Sendo que este trabalho de construção foi influenciado de diferentes formas e 

por diferentes agentes desde instituições tanto de âmbito nacional como local. Esta 

construção não foi imune aos contextos políticos e económicos. Percebemos que o 

alargamento das suas ações, foi possível graças a apoios financeiros de diferentes 

instituições e verifica-se que sem este suporte financeiro o Grupo não funcionaria. Os 

protagonistas, nas tomadas de decisões são necessariamente os órgãos diretivos. Nestes, 

sempre estiveram, em maior ou menor número, indivíduos com formação superior e, 

embora não exista uma relação direta, poderá ser entendido como um fator propiciador de 

escolhas mais conscientes de que o folclore constitui um “campo social” autónomo 

delineando outros caminhos que propiciaram uma melhor funcionalidade ao Grupo.  

O associativismo, enquanto dinâmica organizada, foi essencial para viabilidade do 

Conjunto Etnográfico de Moldes, nas últimas décadas. Ao adquirir personalidade jurídica 

passou a ter acesso a um conjunto de apoios e inseriu-se numa dinâmica que permitiu que 

não caísse em letargia. A capacidade de adaptação às transformações da sociedade 

permitiu que a dimensão funcional deste lugar de memória tivesse um papel ativo e 

dinâmico. No que diz respeito à dimensão artística, a atitude parece ter sido a oposta pois 

verifica-se um certo “fixismo” visível principalmente no Corpo Artístico em que a 

orientação é tentar manter sempre como era. Sem inovações e alterações no tocar, no 

cantar, no dançar e principalmente no trajar. Se na dimensão funcional se procura manter  

sempre atualizado, na dimensão simbólica a intenção é não mexer, como forma de melhor 

preservar. Num grupo com quase sete décadas, é expectável que os níveis de 

representatividade venham a ser questionados como efetivamente acontece da parte de 
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algumas visões mais conservadoras no que diz respeito à construção de espaços de 

representação assumidas por algumas instituições.    

Do presente trabalho gostaria que resultasse uma contraproposta para essas 

instituições que deveriam assumir-se como organismos aglutinadores das diferentes 

perspetivas na representação do povo e da sua cultura e não ser apenas mais uma 

perspetiva que se quer apresentar como sendo de verdade absoluta. A dimensão histórica e 

as suas influências deveriam ser aceites como um patamar na representatividade dos 

grupos, daqueles que se justifiquem e cuja existência assim o legitime, como é o caso do 

Grupo de Moldes.      

  



88 

 

FONTES  

Ata de reunião ordinária de Câmara de 20.09.1948, Livro 40 

Semanário Defesa de Arouca  

Quinzenário Jornal de Arouca   

Mensário Roda Viva  

Semanário Discurso Directo 

Correspondência do Conjunto Etnográfico de Moldes 

Entrevista a Alexandre Pinho 

Entrevista a Adosinda Duarte 

Entrevista a Nilde pereira 

Entrevista a Fernando Miranda 

Entrevista a césar Silva 

Entrevista a Palmira Moreira 

Entrevista a Alcides Duarte  

 

BIBLIOGRAFIA 

Alves, V. (1997). Os Etnógrafos Locais e o Secretariado do Propaganda Nacional. Um 

estudo de Caso. In Etnográfica, Vol. I (2). 

 

Brandão, A. (2000). Memórias de um arouquense As minhas notas: recordações duma 

vida Rossas no meu tempo. Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões. Coleções 

»ambientes sociais». Universidade Nova de Lisboa.  

 

Brandão, Ó (1993). Animação Comunitária e Educação de Adultos –Observação e Estudo 

de Casos – Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses. Escola 

Superior de Educação do Porto 

Capelle, M.; Melo, M.; Brito, Mozar, J. (2005). Relações de poder segundo Bourdieu e 

Foucault: uma proposta de articulação teórica para a análise das organizações, in 

Revista Organizações Rurais & Agroindustriais, Universidade Federal de Lavras - UFLA - 

Departamento de Administração e Economia, v. 7, nº 3 

 



89 

 

Castelo-Branco, S.; Freitas- Branco, J. (2003). Folclorização em Portugal: Uma 

perspectiva In Vozes do Povo A Folclorização em Portugal. Celta Editora  

Costa, P. (2008). Discretos Tesouros: Limites à Proteção e outros Contextos para o 

Inventário do Património Imaterial. In Museologia.pt, nº2 

Dias, J. (1968). O folclore na era do plástico. Reflexões de um antropólogo. Cadernos de 

Etnografia 6.  

Foulcault, M. (2001). Dits et Ecrits. Édition Établie sous la direction de Daniel Defert et 

François Ewald. Colaboration de Jacques Lagrange. Vol. I 

Freitas-Branco, J. (2010).Ascensão e queda de uma cultura popular. Revista 

Anthropológicas, Ano 14, Vol.21  

 

Guillaume, M. (2003). A política do Património. Campo das Letras – Editores, S.A. 

Leal, J. (2000). Etnografias Portuguesas (1870-1970) Cultura Popular e Identidade 

Nacional. Publicações Dom Quixote 

Leal, J. (2006). Antropologia em Portugal: Mestres, Percursos, Transições. Livros 

Horizonte 

Le Goff, J. (1984a). Memória. p. 11-50. Vol. I Enciclopédia Einaudi, Memória-História. 

Le Goff, J. (1984b). História. p. 158-259. Vol. I Enciclopédia Einaudi, Memória-História. 

Le Goff, J. (1984c). Passado/presente. p. 293-309. Vol. I Enciclopédia Einaudi, Memória-

História. 

Melo, D. (2001). Salazarismo e cultura popular (1933-1958). Instituto de Ciências Sociais 

da Universidade de Lisboa.  

Mendes, C. (2012). Museu da resistência: lugar de memória e instrumento de memória. 

Ensaios e prácticas em Museologia. Porto: Departamento de Ciências e Técnicas do 

Património da FLUP. 

Nora, P. (1993). Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, 

São Paulo,  n. 10, p. 7-28.  

Peralta, E.; Anico, M. (2006). Património e Identidades. Ficções Contemporâneas. Celta 

Editora  

Pereiro, X. (2006). Património Cultural: o casamento entre património e cultura In ADRA 

nº2. Revista dos sócios do Museu do Povo Galego, pp. 23-41  



90 

 

Peixoto, P. (2004). A identidade como recurso metonímico nos processos de 

patrimonialização. Revista Critica de Ciências Sociais, 70, Dezembro 2004 

Peixoto, P. (2006). O Património mata a identidade, in Peralta, E. e Anico, M. (orgs.), 

Patrimónios e Identidades. Ficções contemporâneas, Oeiras, Celta Editora. 

Sarmento, C. (2008). Cultura Popular Portguesa - Práticas discursos e representações. 

Porto. Edições Afrontamento. 

Veyne, P. (1968). Histoire, in Encyclpaedia Universalis, Vol. III, Encyclpaedia Universalis 

France. 

Viana, A. (1963). A etnografia perante o folclore turístico, in Actas do 1.º Congresso de 

Etnografia e Folclore, Promovido pela Câmara Municipal de Braga, de 22 a 25 de Junho de 

1956, Lisboa, Plano de Formação Social e Corporativa, vol. 3. 

Melo, D. (2001). Salazarismo e Cultura Popular 1933-1988. Estudos e Investigações 22. 

Imprensa de Ciências Sociais. 

Seromenho, M. (2003). A reconstituição do folclore em democracia In Vozes do Povo A 

Folclorização em Portugal, no capítulo A Federação do Folclore Português 

Rurália (1990). Conjunto Etnográfico de Moldes 

Rurália 2 (1992). Conjunto Etnográfico de Moldes 

Rurália 3 (1994). Conjunto Etnográfico de Moldes 

Rurália 4 (1994). Conjunto Etnográfico de Moldes 

 


