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Resumo: A aldeia de Nogueira fica situada entre os rios Corgo e Tanha, dois afluentes do rio Douro, 

disposta num promontório que permite vigiar o horizonte até que este se precipite subitamente sobre o 
curso aquático que alimenta uma grande parte da atividade económica regional, o vinho. Anualmente, 
depois de algumas interrupções pelo meio, celebra o despertar da vegetação com o seu «Maio-Moço», 
objeto de crescente interesse etnográfico. Este artigo pretende fornecer informações sobre o evento, 
sugerir um enquadramento metodológico e teórico que o coloque a salvo da celtomania generalizada, e 
propor algumas vias para o desenvolvimento de um sentido cívico de comunidade.    

Palavras-chave: Maio-Moço, Vegetação, Trás-os-Montes, Máscara, Cultura. 
 

Título: El «Maio-Moço» en Nogueira 

Resumen: La aldea de Nogueira está situada entre los ríos Corgo y Tanha, dos afluentes del río Douro, 

dispuesta en un promontorio que permite vigilar el horizonte hasta que éste se precipite súbitamente sobre 
el curso acuático que alimenta una gran parte de la actividad económica regional, el vino. Anualmente, 
después de algunas interrupciones por el medio, celebra el despertar de la vegetación con su «Mayo-
Moço», objeto de creciente interés etnográfico. Este artículo pretende proporcionar información sobre el 
evento, sugerir un marco metodológico y teórico que lo coloque a salvo de la celtomanía generalizada, y 
proponer algunas vías para el desarrollo de un sentido cívico de comunidad. 

Palabras clave: Maio-Moço, Vegetación, Trás-os-Montes, Máscara, Cultura. 

Title: The «Maio-Moço» in Nogueira 

Abstract: The village of Nogueira is situated between the Corgo and Tanha rivers, two tributaries of the 

Douro river, arranged on a promontory that allows to watch the horizon until it precipitates suddenly on the 
aquatic course that feeds a great part of the regional economic activity, the wine harvest. Annually, after 
some interruptions, the village celebrates the awakening of the vegetation with his «Maio-Moço», object of 
growing ethnographic interest. This article intends to provide information about the event, to suggest a 
methodological and theoretical framework that will save it from generalized «celtomania», and to propose 
some ways for the development of a civic sense of community.. 

Keywords: Maio-Moço, Vegetation, Trás-os-Montes, Mask, Culture. 
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1. Introdução 

Este texto tem como objeto o «Maio Moço» de Nogueira, evento etnográfico de 

grande interesse cultural no contexto em que se encontra inserido, na medida em que 

coloca em campo uma discussão sobre o valor e uso do património local. Procuraremos, 

mediante a exposição de alguns resultados provisórios extraídos da permanência regular 

no espaço cultural em questão enquanto observadores-participantes, dar conta das forças 

que encorpam o mosaico de poderes locais, suas práticas e estratégias, assim como 

debater os dados empíricos, estabelecendo um diálogo crítico entre a produção científica 

que aprecia fenómenos semelhantes, filiando-os ao «celtismo», e o caso em estudo. 

 

2. A cultura, a questão da memória e a metodologia 

A transição de um regime nómada para um regime sedentário representou uma 

transformação radical da economia primitiva: à caça e à pesca seguiu-se a domesticação 

de espécies animais e vegetais, a rapina recoletora foi substituída pela produção, 

verificou-se um avanço nas formas de cozinhar alimentos, o desenvolvimento no fabrico 

de utensílios necessários à leiva e, bastante importante, a perceção e estudo sistemático 

da sucessão das estações que serviram como bússola orientadora do homem. No 

próximo oriente, entre o X e IV milénio a.C., na Síria e na Palestina, encontram-se 

vestígios de colheita sazonal de cereais selvagens, sua domesticação e consumo; nas 

margens do Eufrates, descobrem-se sinais de sedentarização populacional, nas bordas 

do Ganges produzia-se arroz, e no atual espaço ocupado pelo México, os povos locais 

dedicavam-se ao cultivo do milho. Com o correr do tempo, esta economia de tipo agro-

pecuário implicou o progressivo alargamento territorial em busca de áreas bravias, 

percetível no arroteamento de novos campos agrícolas e na conquista de terra às tribos 

de caçadores-recoletores (Mazoyer & Roudart, 2001, p.81), na ampliação de locais de 

pastagens para o gado ou no desenvolvimento de um sistema de irrigação, entre outros; a 

par destas metamorfoses, verifica-se o desenrolamento de um sistema simbólico, a 

configuração de uma organização subjacente aos coletivos, reproduzida na 

especialização de tarefas agrícolas ou artesanais que engendrou a comunhão entre 

grupos sociais, as consequentes trocas comerciais e, factor de grande relevo, a difusão 

tecnológica exposta no desenvolvimento das alfaias agrícolas e técnicas de plantio. 

Todavia, «conforme os casos, os caçadores-recoletores pouco numerosos foram 

assimilados biológica e culturalmente (e) converteram-se à agricultura» (Idem, p.82) 

fazendo do contato, da absorção e da inovação um pilar da história da humanidade. 

Se a disseminação das práticas agrícolas na Mesopotâmia implicou a migração e, 

consequentemente, o contato entre populações, assumindo-se como paradigma de 

dispersão cultural que comunica pelo exercício laboral e pela partilha do agregado de 

práticas sociais incorporadas nos regimes de observação do ritmo das colheitas e sua 

execução, podemos presumir que a disponibilidade de um determinado elemento cultural 

pode conceber um exemplar que preserva as suas caraterísticas essenciais ou se 

modifica de acordo com as contingências dos coletivos, sustentando o seu talho inicial ou 

aplicando, na carestia de elementos originais, a sua subjetividade para o desenvolver: se 

não há madeira, usa-se pedra; se não há pedra, usa-se ferro. Baseados nesta descrição 

circunscrita aos primórdios da agricultura, sabendo que os dados arqueológicos apenas 

permitem aceder à cultura material e extrapolar a partir desta dimensão é ousado, 

perigoso e impreciso, uma vez que à migração e subjugação dos povos sobreveio a 

destruição material que provocou «hiatos arqueológicos» (Lêvêque, 2009, p.34), e tal fato 
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obriga-nos a demonstrar prudência e evitar proferir afirmações vagas, remetemos a 

discussão dos cultos e das práticas edificadas em torno da agricultura e da fertilidade para 

o bilinguismo e perfilhamento de fatores identificativos, como síntese entre duas ou mais 

culturas de substrato étnico parecido, que se pode perceber no aspeto material e no 

aspeto não material ou simbólico.  

Sugerimos que se atente ao «Maio Moço» de Nogueira de acordo com as seguintes 

regras: em primeiro lugar, considerar que a sobreposição cultural, matriz da história da 

humanidade, revela continuidades, apropriações e transformações a que se deve atender, 

entender e comparar, cruzando os dados empíricos, obtidos pela aplicação de técnicas de 

recolha, com a literatura produzida em redor de eventos semelhantes, presentes nesse e 

em outros contextos, e clarificando a eventual analogia histórico-cultural pelo confronto 

com a alteridade, uma vez que o homem inventa, não copia apenas, e as culturas têm as 

suas especificidades decorrentes do fluxo histórico; em segundo lugar, é fundamental 

compreender o calendário e o ritmo de sucessão dos eventos, sua existência e período de 

erupção, a sua cronologia e os seus agentes mobilizadores; por último, é essencial 

observar a memória coletiva na sua manifestação espácio-temporal, convertida em rotina 

exteriorizada nos hábitos e costumes que agregam coletivos em seu torno. Como tal, 

propõe Peter Burke (Burke, 2010, p.20), não se devem tratar os materiais como espelhos 

fiéis de uma realidade, mas proceder a sua análise crítica por determinação 

epistemológica e metodológica, pelo que se torna necessário examinar práticas e 

representações sociais na sua polifonia, uma vez que, dá-se o caso, alguns eventos, a 

que muitos filiam ao glorioso passado, não são nada mais do que criações construídas 

sob inspiração de distintos propósitos: demonstra Mattoso (Mattoso, 2013, p.273) que a 

proliferação hagiográfica nos séculos XVI e XVII está ligada à «invenção erudita do 

popular», assim como à fundação de uma consciência em estreita conexão com um tipo 

civilizacional característico da época, e sabemos hoje que muitos livros foram dizimados 

em prol de uma versão ao agrado dos especialistas que decretavam a sua correção e 

probidade canónica, que as traduções eram ambíguas, não respeitavam algumas regras 

do latim e se relacionavam «com uma cosmologia e antropologia (…) abandonadas no 

século XIII» (Idem, p.223), campo do popular mas censuradas pelas «classes superiores, 

com a severidade dos seus princípios morais e racionais (que contribuíram) para a 

dessocialização e degradação das práticas habituais da religião popular, da superstição e 

da magia» (Idem, p.225), influenciadas que foram pelas correntes de pensamento 

filosófico de origem grega ou oriental contra o culto dos mortos, bem presente na época.  

Ou seja, enfrentamos algo evidente: o culto às divindades, aspecto essencial e 

permanente da humanidade, resulta de uma imposição canónica que visa converter ou 

apagar a marca dos seus oponentes, pelo que a simbiose emerge da aproximação entre 

povos e denomina-se «sincretismo», produto da permanência lenta. Assim sendo, uma 

abordagem sincrónica dos materiais promove o estudo do presente etnográfico, uma 

abordagem diacrónica visa analisar os fatos culturais na perspectiva da sucessão do 

tempo, e ambas tencionam ordenar as realidades culturais, recorrendo a fontes 

cronológicas. Estudar o «Maio-Moço» de Nogueira, implica estreitar uma perspetiva 

antropológica que incida sobre o efeito da passagem do tempo nas estruturas e, 

anexando a lógica dos conceitos ao trabalho heurístico, unir a antropologia e a história, 

reflectir sobre a sincronia, as estruturas e a metamorfose diacrónica: sustentamos esta 

visão e agregamo-la a sucessivas incursões no terreno, permanência em momentos 

chave de existência da comunidade, acompanhamento das tarefas quotidianas, presença 
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em momentos de sociabilidade e trabalho de mediação entre o coletivo organizador e 

algumas instituições. 

 

3. As comemorações da floração e o conhecimento regional do «Maio-Moço» 

É um fato que encontramos ao longo da história da humanidade formas culturais de 

veneração das espécies vegetais, mas vamos evitar dizer que são cópia fiel da realidade 

encontrada em Nogueira, porque seria muito forçado: não há notícia que o babilónico 

Tammuz1, ou Dumuzi (o filho pródigo, o bem-aventurado) para os sumérios, deus da 

vegetação e da regeneração natural, que renascia anualmente, ou Adónis dos fenícios, 

que morria e ressurgia a exemplo do Messias cristão, crenças localizadas no mesmo 

espaço geográfico-cultural e que remetem para uma análise simbólica mais cuidada que 

não cabe neste texto, se tenham apresentado encobertos por vegetação, mas há 

apontamentos acerca da sua associação à reconstituição do cosmos e conexão a 

espécies vegetais, que no antigo testamento os profetas criticavam o politeísmo dos 

povos e pregavam a sua substituição pelo culto monoteísta de Javé, que os romanos 

veneravam, entre outras, Tellus, Ceres, Flora, divindades latinas ligadas ao culto agrário, 

que Constantino professou inicialmente uma religião solar pagã (Umpierre Carlan, 2009, 

p.30), e coibimo-nos de ir até ao Concílio de Elvira, que interditou o politeísmo mas 

incorporou na nova liturgia os seus antigos oficiantes.  

Os cultos, desde que existe memória, derivam de sistemas religiosos próximos, mas 

alcançaram alguma especificidade e distinção entre si e geraram uma matriz ética e 

prática diferenciadora, embora dividam uma base comum. Falar em «protótipos culturais», 

que aferimos como conceito empírico para apreciar as similitudes e permanências 

históricas dos fenómenos etnográficos com que nos deparamos, ajuda-nos a ponderar o 

assunto sob o ponto de vista antropológico e a questionar os fundamentos que estimulam 

os grupos sociais à celebração periódica num quadro de configuração dramática, pois a 

sua exposição ritual contempla a invenção de uma estrutura que visa recolocar a 

normalidade – o rito valida a produção estrutural. Não nos podemos esquecer que a 

palavra «drama» significa «ação» e o uso da máscara nesta tipologia de eventos permite 

deslocar a «pessoa» da «personagem», atribuindo uma função extra-quotidiana ao corpo 

e introduzindo alterações na identidade e consciência do ator; também é bom não olvidar 

que as primeiras formas dramáticas se destinavam a simular a interação entre os homens 

e as figuras sagradas, imitando-as.  

 

3.1. Distribuição e documentação 

É diversificada a distribuição de celebrações em torno das espécies vegetais em 

espaço português. Começam nas «Maias» ou «Maios», denominação que se modifica 

consoante a região, passam pela festa Santa Cruz, colocam um pé na Bênção dos 

campos e na Ascensão, assinalam as festividades açorianas do Espírito-Santo e chegam 

aos santos populares: todas elas cobrem o território continental e as ilhas. Se uns fazem 

bonecos2 que dispõe à apreciação pelas ruas, vestindo-os e calçando-os como se de 

                                                           
1
 Langdon (Langdon, 1914) associa Tammuz a Osíris (Egipto), a Adónis (Greco-Fenício) e a Atis 

(Frígia), e defende que o seu culto remonta a 3000 a.C. Escavações em Abu Salabih, que põem a 
descoberto importantes achados arqueológicos capazes de fornecer informações sobre a 
civilização suméria, não mencionam Dumuzi. 

2
 Descobrimos que em Penedono, uma vila do distrito de Viseu, na noite de São João, se queima 

um par de bonecos fabricados em palha a que os locais atribuem o nome de São João e Santa 
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sujeitos vivos se tratassem, outros colocam ramos de giestas às portas; se uns cravam na 

terra cruzes ornadas com vegetação, outros optam por enfeitar os arruamentos com as 

mais ricas espécies florais, criando extensos tapetes coloridos; se uns transportam 

tabuleiros à cabeça, outros preferem ornamentar com flores as coroas com que desfilam; 

uns convocam os oficiais religiosos para abençoar os campos, outros preferem que eles 

lhe benzam o gado, engalanando-lhes os chifres com fitas ou colocando-os a circular ao 

redor do templo; em todo o lado se come, se reza e se canta coletivamente, com maior o 

menor devoção, com mais ou menos empenho no custeio das despesas, se confecionam 

e partilham petiscos específicos da época (Quitério, 2015) e se enfeitam as figuras 

devocionais com víveres comestíveis; finalmente, depois de se entrar na floresta para 

colher o que necessário para o ritual, regressa-se para o consagrar, exibindo-o; partilha-

se, exibe-se e organiza-se em comunidade. 

Contrastando com este extenso rol de informações e descrições etnográficas, o que 

sabemos do «Maio-Moço» em Vila Real é timidamente trazido por António Cabral (Cabral, 

1999) e Ribeiro Aires (Ribeiro Aires, 2007) e informa muito pouco. O primeiro autor cita, 

sem revelar as fontes, a erradicação dos costumes gentios incrementados pelo Mestre de 

Avis e a «condenação (movida pelos “moralistas medievais”) de Maias e Maios pelo 

paganismo que figuravam»3 (Cabral, 1999, p.73), a transformação da «Maia» em 

Barqueiros, representada por uma moça de dez anos de idade (Idem, p. 70), informação 

extraída da recolha de um cancioneiro local, refere as inquirições musicais de Armando 

Leça, reproduzindo algumas estrofes da canção ouvida em Nogueira (Vai pela rua abaixo 

/ vai pela rua arriba e coplas novas e curiosas como O meu Maio-Moço / ele lá vem / 

vestido de verde / que me parece bem), menciona a perseguição de Herodes às crianças, 

alude as afinidades históricas com a Galiza, entre outras notícias, mas termina aqui a sua 

achega; Ribeiro Aires acompanha-o na tentativa de filiação, mas apenas transmite, 

reportando-se a Nogueira, que «durante o Estado Novo, os homens regressavam a casa, 

após um extenuante dia de trabalho, com as giestas de flor amarela» (Ribeiro Aires, 2007, 

p.467). Ou seja, as exposições do festejo do «Maio-Moço» na região são inexistentes, 

apesar de ambos autores apontarem informações colhidas em sítios díspares. Por fim, 

António Lourenço Fontes (Lourenço Fontes, 1992, p.193), a propósito das «tradições» do 

Barroso, segue o mesmo carril pusilânime e compila um agregado de dados que duram 

apenas oito linhas: muito pouco esclarecedoras estas participações. Posto isto, 

desconhecemos mais apontamentos de equivalentes ao «Maio-Moço» de Nogueira no 

concelho de Vila Real, se excluirmos o contributo de Teófilo Braga, autor que o relaciona 

às festas druídicas do Bé-il-tin4, altura do ano em que se acendiam fogueiras, se praticava 

                                                                                                                                                                                 
Joana, a exemplo do que se faz por alturas do início e fim da Quaresma. Parece ser um evento 
importado da Beira Alta, pois alguns informantes locais dizem-nos que quem iniciou este festejo 
teria migrado para ali. 

3
 O autor refere-se, provavelmente, à postura exarada pela Câmara Municipal de Lisboa, em 1385. 

Variadas obras a mencionam, como, por exemplo, Consiglieri Pedroso, em “Tradições Populares 
Portuguesas”. Quitério (2015, p.235) faz a citação, reportando-se às Maias, «Estabelecemos que 
daqui em diante, em esta cidade e seu termo, não se cantem Janeiras nem Maias, nem a outro 
mês nenhum do ano», assim como menciona a proibição de 1402 estipulada por Carta Régia e o 
comentário de Pinho Leal, em pleno século XIX, a dar conta das mesmas restrições.  

4
 O Beltane seria um festival «céltico» de aproximação ao solstício de Verão, de cariz agrícola e 

relacionado com a geminação, de promoção da vida e evocação dos bons espíritos que poderiam 
encarnar num humano. Seriam acesas fogueiras com o restolho dos campos, e mesmo os campos 
baldios úteis para pastagem do gado seriam incinerados. Na Irlanda rural, no século XIX, era 
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um determinado tipo de comensalidade e cozinhava um receituário específico, postula 

que esta é uma «festa pastoral, vestígio de uma sociedade pastoril» (Braga, 1986, p.199) 

e informa que em Alvações do Corgo, povoado que dista cerca de seis quilómetros de 

Nogueira, era «um rapaz vestido de giestas, cercado de raparigas, que dança enquanto 

elas cantam» a conhecida estrofe Ele lá vai / ele lá vem, recolhida em Lamego, em 12 de 

Agosto de 1877, por Leite de Vasconcellos (Leite de Vasconcellos, 1997). Quitério 

(Quitério, 2015, p.238), puxando o assunto para a gastronomia local5 e para o repetido 

apelo à castanha, produto hibernal, assinala que, também em Alvações do Corgo, se 

cantava Vedes o Maio / Maio, mocinhas! / Vamos à caixa / das castanhinhas. Terá 

Alvações do Corgo exercido alguma influência sobre o «Maio-Moço» de Nogueira? 

Determinaram-se entre si as duas festividades?  

Como se vê, a documentação regional sobre o «Maio-Moço» de Nogueira é exígua, 

se excluirmos estes autores atrás citados, as breves notas da imprensa local ou os 

pequenos apontamentos escritos em páginas pessoais que povoam o ciberespaço, mas 

que não fazem mais do que reproduzir sem critério nem ponderação o que colhem pela 

vastidão da world wide web. Retirando Cabral e Fontes desta fação, citam-se 

desabridamente os “celtas”6, uma mão cheia de progenitores que certificam o arcaísmo da 

manifestação decalcada a partir de informações provenientes de fonte duvidosa, utilizada 

para exibição pública, creditada por sistemas de poder, manipulada como agente 

edificador de micro-identidades regionais, atribuindo-lhe a sua validade e importância, 

como acontecimento de interesse turístico, um dos agentes colonizadores da cultura, que 

comummente se serve insensatamente do passado, o naturaliza e transforma em grande 

legitimador das práticas, apesar de ser, em muitos casos e paradoxalmente, um 

importante agente de dinamização cultural, porque alguns coletivos, em processo de 

fragmentação explicado pela permanente metamorfose do espaço rural, não praticam a 

cultura local por pretenderem distanciar-se da marca da ruralidade, torpe, menos 

glamourosa face à imagem positiva da urbanidade: por esse motivo, o grupo organizador 

do «Maio-Moço» de Nogueira, apesar de todos os esforços desenvolvidos, não obteve 

subsídios oficiais para custear a deslocação a um festival internacional que reunia as 

máscaras mais representativas da península ibérica, além de ter demonstrado pouco 

interesse em fazê-lo. No fim, resta uma amálgama de discursos, traduzindo, por um lado, 

                                                                                                                                                                                 
popular a decoração do «May-Bush», uma árvore ornada com flores, e na Cornualha fazia-se o 
mesmo mas dava-se-lhe o nome de «May-Tree».   

5
 Em Nogueira ainda se faz o leilão do Menino Jesus, organizado em Fevereiro pelos zeladores da 

igreja local com o produto das oferendas prometidas por altura da passagem de ano. A ocasião é 
aproveitada para a competição económica entre os aldeãos, comprometidos com o sucesso e a 
distribuição de víveres, para a paródia, pois há registo de colocação de prendas falsas, chamadas 
de "segredo" e constituídas por aparos de batatas ou outro género de produto sem valor alimentar 
e económico, para a licenciosidade sexual, pois leiloam-se e distribuem-se as "conachas", 
pêssegos secos cortados em metade que, quando apertados, fazem lembrar a vulva, e para pedir 
namoro diante da comunidade, costume em desuso: a graça de oferecer o "prato de bolos" à 
namorada, que retribui com vinho e mais bolos ou manda devolver, por não estar interessada na 
corte amorosa ou os pais motivados quanto ao rumo do namoro, está praticamente extinta, apesar 
de alguns casais oferecerem mutuamente os produtos do leilão.  

6
 Em Trás-os-Montes a veneração “celta” surge em variadas ocasiões: no Festival Intercéltico de 

Sendim, na Festa da Cabra e do Canhoto, na Festa Castreja de Boticas, na Festa do Solstício em 
Vila Nova de Foz-Côa, ou no Magusto Celta, entre outros. É caso para citar Martins Sarmento a 
propósito da celtomania generalizada: «os celtas dos celtistas ninguém sabe quem são» (Martins 
Sarmento, citado em Vasco Rodrigues, 1998, p.29). 
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um exercício de auto-definição identitária em desempenho sistemático que requer a 

mobilização individual de um certo número de aspetos que definem os indivíduos 

enquanto membros de um grupo e autoriza a coesão, e, por outro, numa invenção da 

tradição. Todavia, mais do que filiar por simpatia ou decalque uma manifestação deste 

caráter, importa compreendê-la sem a ansiedade de revelar a descoberta de algo 

grandioso, de vasta carga patrimonial, conforme às tradições, entre outros atributos, 

grande parte das vezes, construída sobre outros propósitos. 

 

4. Que povos existiam antes da romanização do espaço português? 

No que se refere à Península Ibérica7, as fontes mais remotas são Avieno, que 

redige a sua Ora Marítima ancorada em textos do século VI a.C., e posteriormente 

Estrabão, que menciona um conjunto de povos na sua Geografia, como os celtiberos, 

vetões, lusitanos ou carpetanos, de circunscrição inexata num território provincial que 

necessitava de ser estudado para exploração imperial, com todos os estereótipos, falta de 

especificidade e imprecisões que daí advieram, porque, não devemos esquecer, a divisão 

primordial efetuada desligava os «civilizados» romanos dos «bárbaros» indígenas, 

posição que por si só constrói mapas mentais interpretativos da realidade de grande 

particularidade. Além disso, é necessário considerar que os indícios da sua chegada se 

deduzem a partir de fontes literárias latinas e gregas, elas próprias embaraçadas com o 

aspeto da realidade que melindrava os seus cânones (Fabião, 1997; Berrocal-Rangel, 

2008; Gonzalez-Ruibal, 2008) e «os dados materiais (…) pouco contribuem para 

esclarecer as informações literárias» (Alarcão, 1990, p.345).  

A propósito da Lusitânia, que comentaremos de seguida, Plínio situa-a entre os rios 

Douro e Tejo, considerando, provavelmente, a longa extensão do seu curso e margens, 

que principia em Espanha e desagua em Portugal, e englobaria porções de território de 

ambos países; Oliveira Marques menciona que a idade do bronze assinala a primeira 

presença de povos «pré-celtas, lígures ou o que quer que lhe chamemos» (Oliveira 

Marques, 1985, p.17), Inês Vaz (Inês Vaz, 2009, p.22), sugerindo um rol de autores 

dedicados ao assunto da demarcação temporal e proveniência geográfica destas gentes, 

situa a migração nos finais do II milénio a.C. e início do I milénio a.C..; por sua vez, 

Barrocal-Rangel (Berrocal-Rangel, 2008, p.481) identifica a cultura material dos povos de 

matriz indo-europeia nas bacias do Sado, do Douro e do Guadiana, apontando fatos que 

permitem «definir a personalidade étnica e cultural das populações pré-romanas». 

Todavia, persiste a ideia que a designação de “celta” feita pelos autores clássicos é vaga 

e não autoriza a clarificação destes povos do sul o serem de fato, orientação reforçada 

pela escassez de materiais concretos que os vinculem entre si (Gonzalez-Ruibal, 2008, 

p.114). Resta a ideia da heterogeneidade da cultura “celta”, que partilha elementos 

materiais e simbólicos no espaço central europeu, e que, reconhece o mesmo autor, 

resulta de uma reação subjetiva dos indígenas sobre o meio: encontram-se na península 

inscrições e esculturas zoomórficas em elevações montanhosas onde supostamente eram 

celebradas as divindades locais, e Alarcão (Alarcão, 2002, p.159) assinala a sua 

mobilidade pelo território pré-romano e consequente a adaptação, sugerindo que o 

desaparecimento dos cultos anteriores à presença latina se explica pela adoção de novas 

formas provenientes do contato com fenícios, gregos e cartagineses. 

                                                           
7
 A Península foi dividida em três partes, e a mais recente divisão reporta-se à época de Augusto: a 

Lusitânia, com capital em Emérita Augusta (Mérida), a Bética ou Província da Hispânia Ulterior, e a 
Tarraconense, ou Província Hispânia Citerior. 
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Quando os romanos chegaram para colonizar a península a partir de finais do 

século II a.C., acharam um conjunto de pessoas a que atribuíram variada denominação, 

mas, por exemplo, os lusitanos, assunto iniciado no Renascimento por autores 

humanistas e em quem a historiografia de um determinado período investiu enorme 

esforço de identificação, seriam «povos indígenas celticizados» sem identidade política 

concreta, por não conhecerem limites territoriais, nem homogeneidade racial, linguística e 

cultural (Serrão & Oliveira Marques, 1990, p.352), muito embora Martins Sarmento rejeite 

a sua filiação celta (Sarmento, cit. em Vasco Rodrigues, 1998, p.21) e Leite de 

Vasconcellos reconheça a dificuldade em os estremar (Vasconcellos, cit. em Vasco 

Rodrigues, 1998, p.22). Os lusitanos, na altura da romanização, eram um coletivo 

heterogéneo de povos, mas, ao que tudo indica, o seu território, antes e depois do 

processo colonizador, que se presta a ambiguidades por conservar indistinta a divisão 

administrativa romana e o conjunto populacional ali encontrado (Fabião, 1997, p.171), 

situava-se no espaço da atual Beira Interior até ao rio Douro, englobava as serras da 

Gardunha e da Estrela, descendo até ao Alto-Alentejo e transpondo o Ribatejo até à zona 

de Lisboa, a oeste, e em Espanha, penetrando para o interior, a este; na parte sul do 

território português, do Alentejo ao Algarve, estariam os celtas, o que contraria a tese que 

os situa no norte de Portugal (Idem, p.162). A única unidade cultural, percetível 

exclusivamente no aspeto material, reporta-se à «cultura castreja», forma social de 

ocupação territorial no Norte e Beira Interior Norte de natureza pastoril que a 

administração romana aproveitou, atribuindo funções de autoridade política a indivíduos 

que serviam de interlocutores entre as duas partes, possibilitando o surgimento de centros 

urbanos que velavam por uma extensa área territorial, além de autorizarem a identificação 

étnica dos distintos populi, sem fornecer grande parte das vezes a sua localização exata e 

especificidade cultural de cada «cantão» (Lemos, 2006, p.9); a outra grande unidade de 

género geo-político-estratégico semelhante, era a área céltico-túrdula, constituída por 

«célticos» vindos da meseta, provavelmente no século VI a.C. (Lautensach, 1999), e 

túrdulos provenientes da Bética, outra província romana, que se fundiram com os 

indígenas locais, os cónios. Ora, por que razão se hipervalorizam estes «povos célticos» 

em detrimento dos romanos para explicar muitos dos eventos culturais deparados um 

pouco por todo o território e, segundo alguns, com particular incidência na região 

transmontana, atribuindo-lhes prevalência face aos que chegaram a espaço nacional, 

como, por exemplo, os gregos, fenícios ou árabes, provindos em menor volume de 

expansão mediterrânica (Pereira & Ribeiro, 2009, p. 99), e aos que existiam mas que não 

eram «célticos»? Quem foram os “celtas”? A que realidade cultural e civilizacional nos 

reportamos quando os chamamos ao debate?  

 

4.1. Os “celtas” 

As fontes clássicas asseguram que ocuparam a área geográfica atualmente 

compreendida algures entre a França e a Alemanha8, disseminando-se posteriormente 

em todas as direções a partir deste centro habitacional e contatando belicamente com 

povos tão dissemelhantes como, entre outros, os etruscos, os gregos e, embora não se 

                                                           
8
 Habitualmente, indicam-se dois locais centrais da cultura “celta”: Hallstatt, na Áustria, e La Téne, 

na Suíça, correspondentes a diferentes períodos civilizacionais, ambos na Idade do Ferro. No 
campo da cultura material, prevalecem testemunhos arqueológicos concentrados nas áreas 
geográficas da actual França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, República 
Checa e Ilhas Britânicas. 
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apresentem provas, eventualmente, a moderna Turquia, à medida que avançava no 

sentido do mar. Esta perspetiva ainda regula modelos interpretativos de grande força nas 

ciências sociais e humanas, perdurando em alguns setores do conhecimento científico. 

No entanto, é importante relativizá-los por determinação epistemológica, tendo à cabeça a 

consciência que as descrições coevas são, grande parte das vezes, produções poéticas, 

insuficientes sob o ponto de vista geográfico, e inevitável obter suporte material para 

justapor à literatura produzida em redor do assunto, com evidências físicas claras que a 

sustentem. Porém, tal como sucede em Portugal, não há documentação consistente para 

discorrer em torno do assunto da sua ascendência, embora se escreva amiúde a esse 

propósito e se omita que muitos dos lugares de culto “celta” sejam formações geológicas 

espontâneas pouco ou nada humanizadas e incompatíveis com a datação que se deseja 

outorgar (Brunaux, 2014, p.303); de igual modo, há quem persista e apresente dados 

arqueológicos sustidos por um corpo teórico e por análises genéticas que atestam a 

partilha de ADN entre os indivíduos do espaço geográfico britânico, embora se saiba que 

os “celtas” não eram um grupo racial, e há quem proceda a uma leitura leviana e 

superficial, influenciado talvez pelos exames reducionistas e dados heterógenos da 

cultura popular, recebido como verdade máxima e um redobrado fascínio multiplicado pela 

centralidade e predomínio de algumas escolas, pela sociedade do espetáculo e sua 

enorme autoridade na edificação de estereótipos. E assim persiste um conjunto 

mitológico, folclórico e fantasioso de proveniência oral que imprime leituras sobre a 

realidade e recebe grande acolhimento popular e académico, remanescendo um punhado 

disperso de dados que pintam um mínimo de uniformidade decorrente da absorção 

migratória das denominadas unidades pré-célticas de cariz indo-europeu.  

«O termo [celta] possui sentidos contraditórios em diferentes contextos [sendo] 

problemático e frequentemente ambíguo» (Alberro, 2008, p. 1006), «não define uma raça 

ou uma tribo» (Monaghan, 2004, p.iv; Ellis, cit. em Grunke, 2008, p.2), é uma 

generalização idêntica à que se faz quando se designam os americanos ou os europeus, 

e surge associado ao evolucionismo europeu e movimento romântico, preocupado com a 

construção de identidades nacionais que exaltavam os valores conservadores e 

tradicionalistas dos «povos do norte», circunscrevendo-os à ruralidade, e que derivou para 

correntes de vária índole, umas mais nocivas do que outras, como a reivindicação da 

supremacia ariana no regime nazi-fascista.  

A narração dos seus hábitos chega, numa primeira fase, pelos gregos, 

estabelecendo as referências mais antigas sobre as gentes instaladas a Ocidente, e 

posteriormente pelos romanos, pois os “celtas” não legaram qualquer documento escrito, 

embora se enalteça a misteriosa transmissão oral das suas referências culturais pelos 

“druidas”, simultaneamente uma boa desculpa para evitar falar sobre as fontes. 

Descreveram vagamente os “celtas”, entre outros, Hecateu de Mileto, no século VI a.C., 

Píteas, no século IV a.C., Heródoto, situando-os nas margens do Danúbio, e Éforos, 

designando-os como uma grande raça bárbara, num período posterior à sua tentativa de 

expansão rumo ao Mediterrânico e Atlântico. Entre os latinos, despontam as exposições 

dos seus hábitos e costumes pela pena de Júlio César em “A Guerra das Gálias”9, que 

                                                           
9
 Sabendo que César se informava previamente acerca do «caráter e dos costumes dos povos» 

inimigos, conhecendo-os para os vencer, descreve-se nesta publicação a bigamia dos “celtas”, que 
se confundiam com os “gauleses” e outros povos do espaço de conquista latina, o medo que 
provocavam nas legiões romanas por terem «excelente reputação de bravura» (César, 1989, p.56), 
as artes de guerra e o armamento naval, o seu modo de vida e a divisão de classes entre os 
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emprega a terminologia dos seus predecessores para denominar os povos encontrados, 

mas, «até ao fim do império romano, os celtas constituíram uma manta de retalhos 

constantemente em alteração e movimento» (Messadié, 2001, p.157), combatendo-se 

entre si em prol de alianças políticas circunstanciais.  

Num segundo período, as referências brotam pela pena dos monges cristãos, 

realizadas com base na recolha da oralidade dos contadores de histórias, mesclando a 

mitologia irlandesa e galesa com a mitologia cristã, gerando um consentido sincretismo 

que se explica pela contiguidade simbólica das duas matrizes culturais [o peixe que 

simboliza Cristo assemelha-se ao salmão que simboliza a sabedoria é apenas um 

exemplo entre muitos] (Grunke, 2008, p.4), do erudito islandês Snorri Sturluson, nascido 

no fim do século XII, «que recolheu as lendas celtas numa obra que constitui a base 

principal de todos os estudos posteriores, os Edda de Prose» (Messadié, 2001, p.146), do 

cronista medieval anglo-normando Geoffrey de Monmouth, e do poeta escocês 

setecentista James MacPherson, pela edição de uns fragmentos poéticos traduzidos do 

gaélico. Porém, perduram as suposições acerca das eventuais práticas ritualísticas destes 

povos porque não há relação das mesmas, embora se avente onde tinham lugar devido 

às presumidas provas materiais conexas, além das revisões literárias feitas por alturas do 

século XVIII, com traços de variada proveniência (Faulkes, 2005, p.xiv).  

Sendo assim, pretender ligar uma mitologia “celta”, que não é mais do que a 

mitologia do espaço cultural da Grã-Bretanha engendrada na Idade Média a partir do 

registo de uma cultura oral que então persistia, decerto bastante transformada pelas 

dinâmicas sociais adstritas ao curso histórico; aplicando-lhes filtros de idêntico género aos 

utilizados por gregos e romanos quando pintaram os povos “celtas”, a eventos localizados 

em Portugal, alguns forjados recentemente, como a “Festa da Cabra e do Canhoto” em 

Cidões, uma aldeia de Vinhais, onde não se enrubesce ao consignar a autoridade de 

divindades “celtas” como Dagda ou Lugh, entre outros. Enquanto justificativo para a festa, 

é a mais patética farsa só explicada, à cabeça, pelo desconhecimento, pela assimetria de 

prestígio e consideração da cultura e ideologia da Europa Ocidental face aos equivalentes 

da Europa Mediterrânica, de cariz judaico-cristão (Burillo Mozota, 2005, p.461; Espírito 

Santo, 2004, p.26; Brunaux, 2014, p.20) timbre rejeitado por uma doutrina xenófoba que 

ainda colhe grande simpatia em alguns círculos neo-pangermânicos10; depois de ter sido 

incluída à força por investigadores alemães que alargaram à Península Ibérica o contexto 

“céltico” do centro continental, mau grado tenha estado esquecido durante largo período 

de tempo (Gamito, 2005, p.573), e pela centralidade de um imaginário audiovisual 

contemporâneo deturpador, burlesco e fantasioso.  

Se para alguns autores ser “celta” se relaciona preferencialmente com um atributo 

linguístico11, encontrado a partir do uso de uma metodologia de análise do tipo filogenética 

                                                                                                                                                                                 
Gauleses, constituída pelo povo, os cavaleiros e os druidas, estes últimos indivíduos importantes 
por aludirem a um sistema simbólico de grande disseminação entre os devotados ao «celtismo».  

10
 d'Encarnação (2002, p.13) relata as cisões vividas em Portugal no século XIX entre celtistas, 

como Adolfo Coelho, e linguistas, como Leite de Vasconcellos e outros, demonstrando que o 
debate era bem presente.  

11
 Embora não seja totalmente aceite pela comunidade académica (Alberro, 2008, p.1008), muitos 

linguistas assumem o património linguístico como vetor de unidade cultural, que na península foi 
mantido pelos celtiberos e se pode perceber nos topónimos terminados em “briga”. Todavia, o que 
une os “celtas” é apenas o património material, escasso e com poucas evidências quando 
comparado com o do centro da Europa, e os “celtas” da península parecem ser de um tipo 
diferente dos seus equivalentes ocidentais, embora sejam identificados pelas fontes clássicas 
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que busca semelhanças entre a diversidade dos subgéneros originados a partir de uma 

matriz indo-europeia iniciada no renascimento e escorada na rejeição da importância que 

a língua francesa então possuía em detrimento da congénere centro-europeia “celta”. É 

necessário reforçar que a leitura efetuada pela observação e descrição romana baseava-

se em mapas cognitivos que traduziam os cultos estrangeiros sob a forma do seu molde 

interpretativo, comparando os aspetos que contatavam entre si; já para outros, ser “celta” 

é atributo étnico perfeitamente marcado e identificável na estatuária produzida, por 

exemplo, considerando que a população mundial na idade do ferro era escassa e a 

diversidade diminuta para o conhecimento geográfico da terra. Porém, «as características 

antropológicas dos celtas continuam ainda hoje mal conhecidas (pelo que) é descabido 

lançar hipóteses relativas à sua influência na fisionomia da raça actual», já considerava 

Lautensach (Lautensach, 1999, p.631). O que nos chega dos povos célticos, o que nos 

legaram e o que produziram no aspecto do simbólico, no espaço português? Pouco ou 

quase nada. Vejamos os outros povos.  

 

4.2 Os romanos e os seus cultos 

Por altura da conquista da península, os invasores romanos terão encontrado uma 

«religião primitiva» de cariz animista e pejada de deuses locais de variada origem, pelo 

que Oliveira assegura que «quando o cristianismo se propagou (...) o paganismo ibero-

romano estava em plena pujança» (Oliveira, 1994, p.21) e resistia «nos campos e entre as 

classes inferiores» (Idem, p. 25). Explicam-se assim os regimentos normativos dos 

sucessivos concílios, que denunciam os desvios e punem as faltas morais: o de Elvira, 

realizado no início do século IV, encaixado entre a perseguição estreada por Nero e as 

indulgências constantinianas do Édito de Milão, sinaliza nos seus cânones o caráter inter-

religioso, «esponjoso, de tolerância e tradições» (MacMullen, 2011, p.13) do recém-

implantado culto cristão, que se confrontava com outros géneros organizados por 

sacerdotes pagãos (Espirito Santo, 1989) e consentiu a permutação de atributos mágicos 

das divindades pagãs para os mártires e santos (Donini, 1980, p.191). Ou seja, a igreja 

posicionou-se como autoridade moral para legitimar a diversidade de cultos encontrados 

nesta longa fase de transição de um politeísmo romano para um monoteísmo oficial de 

Estado, mas triunfou porque soube ser sincrética: o batismo recebe influência grega e a 

teocracia cristã decorre do culto ao Deus-Sol Mitra, adaptado pelos latinos à veneração 

imperial. 

Uma primeira ideia que devemos salvaguardar é que os romanos aceitavam as 

divindades locais como prática comum de consideração generalizado ao sagrado, para 

que os favorecesse e enquanto fator de integração social e cultural; porém, os invasores 

impuserem a aculturação mediante a latinização das denominações indígenas, a 

interpretatio romana, com provas arqueológicas concretas, e esta atitude permitiu que 

chegasse até hoje a descrição desses cultos, embora adaptados à terminologia romana. 

Além de terem perfilhado no seu panteão deuses de outros credos, introduzindo-os em 

prol das suas caraterísticas e atributos de intercessão com o sagrado, de que a deusa 

Cibele é exemplo, como reminiscência do culto à frígia Magna Mater, ou os nilóticos Isis e 

Serápis e divindades sírias como Baal, transformado em Júpiter, de possuírem o costume 

de vigiar os sinais auspiciosos ou desfavoráveis, centrando neste compromisso a relação 

                                                                                                                                                                                 
como pares entre si e com um sistema «arqueológico, linguístico, geográfico e cronológico bem 
definido» (Alberro, 2008, p.1011). Estes povos celtiberos teriam relações comerciais com as ilhas 
britânicas e foram os responsáveis pela expansão cultural para sul. 
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com os entes superiores à procura de favorecimentos mágicos, os romanos também se 

rodeavam «conjunturalmente» de deuses, procurando aqueles que os podiam beneficiar 

em ocasiões próprias, fazendo com que a sua relação com as representações do sagrado 

se baseasse em mútua confiança e conveniência, desfeita na altura que o crente fosse 

desfavorecido, a exemplo de muitos casos observados no espaço mediterrânico, que 

envolvem o arremesso de santos a poços ou à água, ação que talvez atribua maior 

congruência à subsistência de uma matriz greco-romana no território, muito mais do que 

“celta”.  

A descrição dos cultos praticados pelos romanos chega, entre outros, por Ovídio. 

Este enumera o conjunto então existente entre os latinos na conhecida publicação 

intitulada Fastos, redigida a partir da consulta de antigos autores, códices e pergaminhos 

(Moya del Baño, 2013). Ali ficamos a conhecer as afinidades e correspondências entre as 

cerimónias precedentes e os produtos finais colonizados pelos latinos, no caso de 

subsistência, fator que agrega um elemento mitológico à celebração, gerador de cosmos 

na medida em que recria o caos, assim como as datas festivas, religiosas (antigas) e civis 

(novas), do calendário romano: entre outros, Abril era o mês de culto a Vénus, deusa da 

fertilidade e da vegetação, do étimo, o “desabrochar” (aperio/aprilis) da Primavera; Maio 

era o mês da deusa helénica Maia e dos mais velhos ou Maiores. Os romanos também 

adoravam a deusa Flora no início do ano, que ocorria em Março, segundo os calendários 

anteriores à reforma gregoriana, e os habitantes da península ibérica, recebendo 

influência mediterrânica à custa das migrações e do processo colonizador, provavelmente, 

por hábito ou por culpa da inclusão do culto, a exemplo da importação da adoração a 

Flora pelos latinos, passaram a cultuar a vegetação no seu florescimento e, também 

provavelmente, o mesclaram com as suas sensibilidades. Porém, temos de observar 

estas manifestações como protótipos, coibindo-nos de afirmar que elas são duplicados 

fiéis, pois estaríamos a negar a transformação social e a dinâmica histórica, que é feita 

pelos homens, pelas suas circunstâncias e contingências, mau grado os «fluxos lentos» e 

a «longa duração» (Braudel, 1989 e 1990) que determinam uma base estrutural de 

extensa comunhão.  

Importa referir que neste período de romanização se acham no espaço nacional 

vestígios arqueológicos que comprovam, por exemplo, o culto a Cíbele em Faro, Mértola e 

Beja, a Ísis em Alcácer do Sal e Braga, a Némesis em Évora e, isto interessa-nos 

localmente, a Serápis (provavelmente também a Cibele) em Panóias, localidade situada 

nas imediações de Vila Real, todas divindades orientais; de igual forma, na mesma zona 

geográfica, assinala-se o culto indígena à deusa de raiz indo-europeia Nabia (Alarcão, 

2001, p.302), a que Moisés Espirito Santo (1989 e 2004), num extenso argumento a 

contestar a latinização dos vocábulos indígenas em detrimento da sua tradução para a 

língua original que, segundo ele, seria uma versão cananita antiga ou ugarítica, forma do 

hebraico arcaico, originária dos fenícios povoadores do atual espaço português na Idade 

do Ferro (Fabião, 1997), período anterior à romanização, agrega a rituais de flagelação 

«em favor da chuva, nas épocas de seca e junto dos rios e ribeiras, o que terá levado a 

supor que se tratará de uma divindade aquática (pois) o rio era a representação de Baal 

ou Tammuz» (Espirito Santo, 1989, p.174); outra associação da deusa à água chega por 

intermédio de Alberro (2008, p.1014), identificando vários cursos de água na Galiza, área 

de celtiberos; por sua vez, tomando parte da mesma fação, embora colocando-se de fora 

na questão da originalidade da língua lusitana levantada por Espírito Santo, não deixando 

de afirmar o seu caráter exclusivamente oral (Inês Vaz, 2009, p.115), João Inês Vaz 
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reforça a ideia da incompreensão documental, afirmando que os romanos «nunca 

compreenderam a verdadeira alma lusitana e por isso foram deformadas até porque é a 

óptica do invasor que eles transmitem» (Inês Vaz, 2009, p. 12). Ou seja, talvez os atuais 

portugueses tenham muito pouco de “celta” e muito mais de “mediterrânico”, apesar das 

dores de um «apagamento de memória» (Espirito Santo, 2004, p.21) em prol da versão 

romana.  

Em suma, e recuperando o assunto dos “celtas”, resta a perplexidade sobre a 

probidade de quem pretende transmitir dados acerca de um povo a partir de uma simples 

crítica das fontes, que revela extrema prudência em avançar com notas sobre a cultura 

material, imaterial e práticas destes povos, que fala do politeísmo, das diversas 

divindades e seus topónimos, mas se fica por aí, e, como não existe nada mais de 

palpável, torna a recorrer às fontes clássicas para, por exemplo, coligar o sacrifício de 

animais e pessoas, inscritos nos textos locais patentes em pedras, aludidos e descritos 

pelos autores clássicos, às análises arqueológicas dos pontos de imolação. Convém 

reforçar que os “celtas” não legaram descrições nem explicações dos seus cultos. Por 

isso, vamos ao presente. 

 

5. A organização do «Maio-Moço» 

A organização do «Maio» de Nogueira envolve um pequeno grupo de homens que 

se reúne para colher coletivamente as giestas, uma espécie arbustiva orlada a amarelo 

vivo que provoca um choque visual agradável quando acenado ao ar ou é feito pairar 

sobre a cabeça dos participantes e observadores do cortejo, além do seu caraterístico 

cheiro. Este grupo desloca-se em direção às terras incultas, procedendo aí ao seu 

desmatamento e carreteando a ramagem para a conceção da estrutura do «Maio», que 

será envergada por um homem quando concluída. Contam os informadores que, em 

tempos, quando havia mais população a trabalhar nos campos12, ao fim da campanha 

diária do primeiro dia do mês de Maio, era designado um trabalhador que, estendido no 

chão, se sujeitava a envergar o disfarce cingido ao seu corpo por cordas concebidas em 

matéria vegetal, ao contrário da estrutura metálica que recentemente foi produzida; 

erguendo-se para a folia pelas ruas até a um centro onde se concluía o divertimento, 

eram-lhe suspendidas enxadas nas ramagens e ele lá ia, abanando-se e produzindo ruído 

com o chocalhar das alfaias, como se o campo infértil tomasse vida própria e decidisse 

mostrá-lo às gentes, embora transportando consigo a marca da humanização: o 

instrumento do ganha-pão. No folguedo, como aquele que testemunhamos, a máscara 

deveria ocultar o seu portador, mas persistem os volteios, os abanões, a contenção da 

sua presença, a incitação à dança, uma forma de controlo do brotar espontâneo e 

selvagem das espécies incultas que devem ser condicionadas pela mão do homem, de 

que possuímos memória regional: João Leal (Leal, 1993, p.72) notifica-o de forma 

genérica em Trás-os-Montes, sem localizar concretamente o ponto, Jorge Dias (Dias, 

1984, p. 195) sinaliza Rio de Onor no mapa e a bênção das colheitas com oficial religioso 

e procissão, Ernesto Veiga de Oliveira (1995, p.100) menciona a presença de figuras 

desta espécie em Vila Real e Bragança, cita também a música por nós escutada e 

                                                           
12

 Entre 1960 e 2011 a população jovem do distrito de Vila Real diminuiu dos 16.164 para os 7.714 
indivíduos, ou seja, para mais de metade, fazendo o caminho inverso dos restantes grupos etários. 
No caso dos adultos, ampliou dos 28.305 para 34.795, e no dos idosos, de 3.304 para 9.341. Em 
Nogueira, o pico populacional, que ultrapassou os 1000 indivíduos na freguesia, deu-se nas 
décadas de 50 e 60 do século passado, decrescendo a partir daí. 
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executada por uma pequena fanfarra que acompanhou o desfile - (Viva, Viva, Viva o Maio 

/ Maio, Maio Moço, chama-se João / Anda na campanha, lindo capitão / Ele lá vai, ele lá 

vem / Pelas hortas de Santarém – o «Maio», que comanda o trabalho, que estabelece o 

seu ritmo, que gera a ordem das colheitas, que vai e volta para germinar os campos, que 

se movimenta em prol das sementeiras), menciona o caráter intersexual da festividade, 

com a presença de ambos os sexos no planeamento e interpretação da variedade de 

personagens, assinala a censura feita a quem não contribui com géneros alimentares ou 

dinheiro para a organização, remetendo a matéria da mordomia e a indicação de 

autoridade de alguns indivíduos sobre os outros, investidos pelo ciclo ritual, para a análise 

da organização social do trabalho ritual. Importa dizer que as figuras vegetais animadas 

não acabam em Vila Real, porque na Cantábria, no primeiro domingo do ano, surgem os 

Trapajones, integrados no cortejo que percorre a aldeia, e em Salamanca aparecem os 

«homens de musgo», uma criação contemporânea, o que nos leva a dizer que o 

fenómeno da antropomorfização da natureza tem cobertura em alguns pontos da 

península ibérica; indo a paradas mais longínquas, podemos observar o «Jorge Verde», 

na Áustria, ou o Jack in The Green, no mundo anglo-saxónico; recuando até à Idade 

Média, encontramos o auspicioso «Homem Silvestre», transformado em protetor da 

população que, exaltando o riso e o medo, é dominado em função da ordem soberana 

sobre o caos (Heers, 1987 , p.123). 

Outro assunto que a celebração do «Maio» levanta é o da marcação territorial, ele 

mesmo fator de construção da unidade política comunitária e da gestão dos ritmos da 

terra: tal como Evans-Pritchard afirmou a propósito dos Nuer, «o ambiente natural, 

entendido como território, representa um elemento que o homem valoriza para a sua 

atividade económica e para a sua organização politica» (Evans-Pritchard, cit. em Bernardi, 

1992, p.70), ou seja, a economia, a ordenação e gestão do espaço, o oikos-nomos, está 

intrinsecamente ligada à política, as opções sobre o governo da polis. Presenciamos a 

celeuma criada no seio do grupo organizador do «Maio-Moço» sobre a direção dos 

sujeitos implicados na festa (os figurantes, os convidados, os participantes no cortejo, os 

aldeãos que constituíam o público assistente, a pequena banda e o grupo de bombos que 

iriam acompanhar os três «Maios» no seu curso pela aldeia, os encarregados da confeção 

do prândio final) e a rejeição do predomínio de alguns grupos institucionais locais (uma 

associação cultural, uma banda de música e a junta de freguesia) sobre esse grupo 

informal e com pouca rigidez, onde o arbítrio era exercido de forma carismática por um 

idoso guardião da memória, filiando a este conjunto de práticas uma série de visões 

políticas acerca do governo coletivo da aldeia numa situação passageira de elaboração 

estatutária que o ritual autoriza: «uma estrutura social implica necessariamente uma 

extensão através dum período de tempo», (Meyer-Fortes, cit. Bernardi, 1992, p.73) 

gerando nesta prática o desejável «eterno retorno», configuração dos primórdios (Eliade, 

1986 e 2004).  

O desmatamento dos campos incultos, a transformação da barbárie em civilização, 

é outro aspeto da matriz que erigiu a domesticação das espécies, vegetais neste caso, e 

criou lentos processos socio-genéticos (Elias, 1993) que passaram pela confeção dos 

alimentos. Anexo à divinização dos nutrimentos, encontra-se o ritual; anexa à história da 

evolução humana, encontra-se uma história gastronómica; anexa à história gastronómica, 

encontram-se as sociabilidades e a cultura, e todas essas dimensões se relacionam entre 

si. Assim, identifica-se aqui a subjugação da natureza mediante o seu uso, e a imposição 

e condução da sua vontade por via da sua transformação em figura animada, surgindo o 
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homem e o coletivo como condição material da existência do território, uma invenção 

cultural, projetando sobre ele um sistema de representações que autoriza e acautela 

qualquer agressão. Envergar o «Maio» é mascarar-se, assumir uma outra personalidade e 

interagir com o público, desmontando-se a si mesmo em prol do evento que requer 

«lealdade dramatúrgica» (Goffman, 1993) e participação coletiva, matriz não apenas da 

cultura popular mas de toda a espécie de prática que, ao censurar os ausentes, 

estabelece fronteiras de legitimidade e autoridade política. Enquanto rito, institui uma 

organização social que agrega e desagrega indivíduos de acordo com as circunstâncias 

dos ciclos, operação que visa induzir no outro um estado de consciência onde o 

aliciamento da inconsciência também marca posição, mediante a ingestão de substâncias 

alcoólicas que visam similarmente exortar o transe: ao longo do percurso, as paragens 

contemplam a partilha e ingestão de vinho. 

A coexistência entre a natureza e seus símbolos e os coletivos agrários que a 

humanizam, impõe-se sobre a consciência pela exposição demonstrativa da sua 

materialidade, e as ervas, os arbustos, as flores que se exibem com seus matizes 

regionais, são símbolos da ressurreição e regeneração do cosmos, da solicitação, da 

homenagem, do «teísmo agrário» baseado nas interpretações cosmológicas sobre o 

conceito de «terra» e ciclo estacional das culturas, assumindo-os como «ser 

personificado» (Bernardi, 1992, p.71); em paralelo, a vocalização curativa que acompanha 

a espécie de bênção com a giesta a pairar sobre as cabeças, serve para «que fuja o 

burro», é um gesto de cura de quem se apropria da força vegetal e a distribui com penhor 

de vida: ainda hoje nos campos, para que as árvores medrem, roga-se a uma criança que 

a maltrate, que lhe bata até produzir seiva, que coma o seu primeiro fruto para que 

propicie a colheita e a fertilidade; no «Maio» de Nogueira, os ramos são distribuídos pelos 

oficiais à população, como matéria preciosa, iniciada pelos mordomos. Por fim, o «Maio» 

de Nogueira é também a porta de entrada para a quadra estival posterior em que as 

espécies vegetais são deslocalizadas e veneradas, depois de contidas, após de se ter 

penetrado na floresta, resgatado as plantas e desflorado a vegetação, persistindo alguma 

licenciosidade sexual patente nos casamentos de Maio que se observam, por exemplo, 

nos festivais Beltane existentes norte da Europa (Monaghan, 2004, p.42), pois «o ritual é 

a repetição de um gesto primordial que teve lugar in illo tempore» (Eliade, 2004, p.398).  

 

6. Notas Finais 

O contato e a dispersão são marcas da humanidade, pelo que é excessivo filiar este 

e outros eventos encontradas em espaço transmontano exclusivamente aos “celtas”, 

indiferentemente quem sejam, dado que os povos que chegaram ao território nacional 

transmitiram toda a sorte de marca e as transformações socio-históricas induziram formas 

culturais de diverso talhe: não existe integridade mas sim integração, e os ditos “celtas”, 

como assegura Brunaux (2014, p.117), são uma criação intelectual dos gregos que 

sucessivos autores redescobriram posteriormente e constituíram como objecto por auto-

sugestão, fundados em movimentos classistas, regionais, de contestação religiosa e em 

reivindicações de supremacia racial, cruzando áreas científicas para produzir uma linha 

argumentativa; por conseguinte, não devem ser suprimidos das transformações históricas 

nem enfatizados perante outras variáveis explicativas.  

Ainda assim, alguém que pretenda fazer uma abordagem mais profunda ao «Maio-

Moço» de Nogueira, deve ter em conta que estes eventos se repetem nos diversos 

espaços culturais com modulações decorrentes de fenómenos históricos e dinâmicas 
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sociais particulares, acrescentando-lhe a perceção rural local sobre o ritmo das colheitas, 

as fases de cultivo e de pousio, a divisão do território e a compreensão do espaço. 

Também é necessário perceber e interpretar a função da máscara e do seu portador no 

contexto, apreciando criticamente as etiquetas de “magia transmontana” ou “reminiscência 

celta”, entre outras classificações que escutamos informalmente ou lemos em publicações 

devotadas ao assunto, e considerar a viabilidade de relacionamento ou exclusão dos 

conceitos de “teatro” e “ritual”.  

Por último, é simultaneamente curioso, sob o ponto de vista científico, e 

preocupante, sob a perspetiva de identificação comunitária, referir que estes fenómenos 

continuam a despertar maior interesse em estudiosos do que em alguns estratos da 

população local: observou-se que o grupo organizador tem requerido a participação de 

elementos de povoações vizinhas, implicando-os, uma vez que, ao contrário das faixas 

etárias adultas, que colaboram, saem à rua e aclamam a passagem do cortejo, a 

identificação juvenil com o evento é deficiente. Acreditamos que uma política de 

reconhecimento cultural, comprometida com processos de aprendizagem, assimilação e 

consideração do património, estruturados sob uma base educacional com fito e 

demonstrações na praxis cívica, se torne necessária para contrabalançar a voracidade 

turística que simplifica para padronizar, remetendo a diversidade e a alteridade para notas 

de pé de página. 
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