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Vestir à Moda da Glória - A Lenda e a História

A Glória é uma localidade do concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, implantada em plena charneca, a uns escassos 70 Km de Lisboa. Com pouco mais de 3000 habitantes,
ocupa uma área geográfica de 5354,85 hectares e é a maior freguesia do concelho, em área
geográfica.
Esta localidade desenvolveu-se em redor de um lugar central, o largo da igreja ou Largo D. Pedro I, conhecido vulgarmente por Pátio (“Pait”, segundo a pronúncia local). Pode considerar-se
um povoamento concentrado, embora haja muitas moradias dispersas.
Ainda hoje e, apesar do progresso, é uma freguesia diferente de todas as outras do concelho, o
que pode atestar-se em muitos aspetos, nomeadamente, a composição do solo, o trajar, o modo
de falar, o artesanato, um modus vivendi muito particular. Em suma: é uma terra com identidade
própria - facto que não passaria despercebido a grandes autores (Alves Redol, Alexandre O´Neil,
Lima de Freitas, Júlio Pomar, Margarida Ribeiro, Idalina Serrão Garcia, entre muitos e ilustres
desconhecidos). Sobre esta realidade, Alves Redol, no seu livro Glória, uma Aldeia do Ribatejo
(obra que marcaria o início do seu percurso neorrealista) escreveu “A Glória é como uma ilha no
meio do Ribatejo, a pretender fugir a influências estranhas.”

O Espírito do Lugar
Sensíveis às especificidades desta terra e destas gentes, há muito que falamos da mística do
lugar, o que o torna único e indefinível, objetivamente. Sabemos que, ao longo dos tempos,
a terra tem moldado as pessoas e vice-versa.
Por isso, se tentássemos descortinar as caraterísticas regionais daqueles que vieram habitar
este espaço, em tempos idos, estaríamos perante uma tarefa inglória. Não o conseguiríamos. A força do lugar impôs-se de tal forma,
que aqueles que foram atraídos pela conquista
da terra, pelos privilégios, etc. rapidamente se
deixaram imbuir na sua matriz, consequência
de uma vivência partilhada em todas as dimensões da vida. O resultado foi uma amálgama
una, regida pelo mesmo sentir, pelos mesmos

valores e gostos. É isto que define uma identidade e origina da parte dos seus elementos
um sentimento de pertença.
No caso concreto da Glória, o espírito do lugar
encontra-se no seu património imaterial, observável nas suas vivências quotidianas, sociais
e espirituais, artísticas e artesanais que têm
evoluído consoante o contexto epocal, mas
que se mantêm na sua essência. Desde o nascimento à morte, embora com nuances diferentes, continuamos a encontrar costumes coletivos, modas que alastram rapidamente a toda
a comunidade, o que é um sinal de que são
aceites por todos e legitimadas por essa razão.
Na prática, isto significa que a força do coletivo é maior do que a do indivíduo, qualquer
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que seja a circunstância - facto que nos permite afirmar que o espírito do lugar continua
a impor-se e a revelar-se, embora com outros
contornos.

Como se cruza a Lenda e a História?
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Teremos de recuar à Idade Média, mais propriamente a 1362, altura em que reinava em
Portugal D. Pedro I, para quem os densos matagais da Glória se apresentavam como excelentes esconderijos onde se reproduzia facilmente
a caça, em particular, o javali. É precisamente
a partir de um episódio de caça que a lenda e
a história se cruzam numa amálgama perfeita e
trazida até aos nossos dias como algo inabalável: vendo-se o rei em perigo de morte, invoca
a proteção de Nª Srª da Glória, cuja graça lhe
é concedida. Segue-se, entretanto, da parte
do rei, a contrapartida: aí mandar erguer uma
capela com a imagem de Nª Srª da Glória, à
semelhança da sua visão, fazendo arder, no seu
interior, dia e noite, um lampião a azeite para a
alumiar.
Posteriormente, em 1364, o mesmo rei concede aos habitantes uma carta de mercês, onde
manda firmar um conjunto de privilégios que
visam promover o povoamento, o culto a Nos- A fama da santa milagreira atrai ao lugar muitos
sa Senhora, a agricultura, a pastorícia etc. Este forasteiros, bem como muitos daqueles que aí
documento é seguido de um outro que isenta se estabelecem definitivamente, atraídos tamos habitantes de Santa Maria da Glória do ser- bém pelos privilégios régios concedidos.
viço militar.
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São vários os documentos que atestam a nomeação de ermitões responsáveis pela manutenção do sítio sagrado, nomeadamente, um
documento datado de 1525 (Arq. Nac. Da Torre do Tombo, chancelaria de D. João III, Lº 8,
fol.71); um outro de 1642 ( Arq. Nac. Da Torre
do Tombo, chancelaria de D. João IV, Lº1, fol.
226); outro ainda de 1649 (Arq. Nac. Da Torre do Tombo, chancelaria de D. João IV, Lº 15,
fol. 214). O mais importante para este tema em
particular, julga-se ser de 1758 (Dicionário Geográfico do Padre Cardoso, vol. 25, C, nº 255, p.
1899), documento longo que faz a descrição
da vila de Muge e cujo conteúdo é muito esclarecedor relativamente as todas informações
anteriores: “As ermidas que há nesta paróquia
são as seguintes: a primeira e principal é a de
Nª Srª da Glória, onde se venera uma imagem
da mesma senhora, que é íman dos corações
de todos os que a veem; porque é muito formosa e perfeita e há tradição de ser feita pelos
anjos e a perfeição da mesma Imagem assim o
inculca e não menos a singularidade do rosto.
Esta ermida é do padroado Real, por ser fundação del rei D. Pedro, o primeiro, por ocasião
do seguinte sucesso digno de memória.
Andando o dito Rei à caça por aquele sítio viu-se repentinamente quase submergido em um
pego e esteve em tanto perigo que perdido
da sua Comitiva e não o achando esta depois
de muitas diligências, se recolheu a Almeirim
muito triste dando el Rei por perdido e morto. Porém, passado algum tempo apareceu el
Rei contando o que lhe tinha sucedido, tendo

chamado por Nª Srª para lhe valer naquele perigo. Esta lhe aparecera e lhe livrara dele, mandando-lhe que lhe construíssem casa naquele
lugar em que fosse venerada. Em cumprimento deste preceito mandou el Rei fazer a dita
ermida, que não é pequena mas corresponde
à arquitetura daquele tempo. Desta fundação
há memória em uma pedra, que está no frontispício da mesma Ermida, que a escrita em letra gótica relata o mesmo Sucesso (sucedido).
El Rei não só mandou fazer a dita Ermida, mas
também ordenou uma renda para seu “guizamento” e para se conservar lâmpada acesa
diante da imagem e deu grandes privilégios
a todos os que quisessem ir habitar e povoar
aquele sítio para que assim melhor tivesse continuado o culto, em memória e agradecimento
do benefício recebido (…) e pelo que respeita
à imagem diz a tradição dos antigos que mandando-a el Rei fazer a vários escultores nunca
lhe saíra conforme as informações que ele dera
segundo as recordações que lhe ficaram da
imagem que no perigo lhe apareceu e que os
forasteiros desconhecidos se ofereceram para
a fazerem e com efeito fizeram a que hoje se
venera por sair muito do agrado del rei e muito
conforme à ideia que conservava da que vira e
querendo o dito Rei remunerar a obra, não foi
possível achar os ditos forasteiros e este é o
princípio em que se funda a tradição já referida
de ser feita a dita Imagem pelos Anjos.”
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A Festa em Honra de Nª Srª da Glória foi, desde
sempre, o ponto alto do culto a Nossa Senhora.
A par dos aspetos mais “mundanos”, a procissão aglomerava toda a sorte de sentimentos.
Pouco religiosas, mas muito devotas a Nª Srª
da Glória, as mulheres esperam este momento
único para as suas preces. Percorrendo as ruas
principais da vila, cada uma aproveita a ocasião para “expressar silenciosamente” as suas
aflições, numa espécie de diálogo metafísico,
que, no passado, teria uma vertente material,
através do pagamento da promessa - expressa
em litros de azeite, em dinheiro (que ainda hoje
se prega com alfinete no fato da santa) ou em
ouro, exibido também na imagem da santa.

7

As ofertas em dinheiro assumiram o auge na
altura da guerra colonial, pois este momento
da História constitui-se como uma verdadeira
ameaça para a comunidade e, como tal, o recurso ao transcendente apresentou-se como o
último refúgio para conforto de mães, irmãs e
esposas.
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Vestir-se de anjo ou de virgem representa uma
vertente mais restrita das promessas: por norma, estão estas associadas às doenças. Ainda
hoje, podemos observar, na procissão, algumas
figuras em pose de prece, que facilmente identificamos como promessas devido a doença.

Não raro, acontecia também prometer à santa
uma vestimenta digna, a exibir no dia da procissão. Esta promessa continua viva, já que ainda
se verifica esta relação transcendente entre o
doente e o espiritual. Por norma, sabe-se com
a antecedência de vários meses que o fato da
santa vai ser oferecido por determinada pessoa (mulher) que faz a promessa por si ou por
um seu familiar. Curioso é perceber que, até
ao final dos anos oitenta do século passado,
estas ofertas apresentavam muitas características dos próprios trajes de festa das mulheres
(tecidos, feitios, adornos).
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As fogaças assumiam um aspeto menos penitente das promessas, pois, vulgarmente
transportadas pelas raparigas solteiras, seriam
depois leiloadas e revertidas em oferenda monetária, com a qual se compraria azeite para
alumiar a imagem e pagar algumas despesas
da festa. Atualmente, faz-se a reconstituição
do desfile de fogaças, apesar de ter desaparecido já a vertente “promessa” que esta manifestação possuía.
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Também no que se refere às oferendas em
ouro, estas não se compravam propositadamente para o efeito. Seriam as peças de uso
das próprias mulheres que, numa atitude de
abdicação, representariam uma espécie de sacrifício no ato da oferta.
Apesar da evolução e, por consequência, a
programação da festa ter vindo a adotar alterações bastante significativas, pode afirmar-se
com propriedade que o culto a Nossa Senhora
da Glória continua vivo entre a comunidade,
perpassando todas as gerações.
Por todas estas razões, mas principalmente
pela fama da senhora da Glória como milagreira, a festa da Glória ficou conhecida, desde
tempos muito recuados, como algo de grandioso, registando sempre muito interesse, dentro e fora da própria comunidade.

O Trajar
De entre os hábitos peculiares observáveis
nesta comunidade, destacamos o trajar, como
sendo um dos mais fortes elementos da sua
singularidade. Este facto chamou a atenção de
artistas e escritores e responsáveis por edições
dedicadas ao traje, como é o caso do estudo
INATEL, Como Trajava o Povo Português,
(1991) organizado por Rita Maria Bouça. Nele
podemos ler que “As mulheres da Glória distinguem-se de todas as outras camponesas
ribatejanas por serem excecionalmente habilidosas, além de muito ativas no trabalho rural.

É certamente por essa razão que ganham
sempre mais um escudo diário que as demais
trabalhadoras, exigindo, além disso, “quartel à
parte”. Muito antes, em Redol, Glória - Uma
aldeia do Ribatejo, 2ª edição, Publicações Europa-América, pode ler-se a propósito do traje que “Quando parti para a Glória uma certeza me acompanhava - a de que em todo o
Ribatejo calcorreado eram as mulheres dessa
aldeia sempre a noivar as mais caraterísticas no
trajo.” Em passagem mais adiante, o autor afirma ainda que “Só estas ficaram na retina, pela
Salvaterra de Magos | n.º 6 | Ano: 2019

Magos

Vestir à Moda da Glória - A Lenda e a História

beleza rústica que as suas mãos rijas, ao contacto da foice, das ervas daninhas e dos moços, vão criando, às horas da sesta e depois do
desferrar, bordando aventais e casacos em tão
feminil desvelo. ”
Desde há muito que falamos da sensibilidade gloriana como um atributo caraterizador
do coletivo e de cada mulher, em particular.
À mulher cabiam todas as tarefas domésticas,
a que acresciam outras grandes exigências a
que nenhuma escapava, sob pena de ser alvo
de forte censura: “arremendar” bem, ombrear
com os demais (fossem homens ou mulheres)
na labuta da terra; gerir, de forma implacável, a
economia doméstica e ter uma ética exemplar.
Estas eram as grandes bitolas por que se media o valor duma mulher. Podemos afirmar com
alguma propriedade que, apesar dos tempos,
as mulheres das gerações acima dos cinquenta
anos ainda se regulam por estes valores, sendo
muito vulgar saber-se que determinada mulher
é muito habilidosa em certos pormenores de
costura, o que faz com que a mesma seja vista
com uma certa importância, pelas restantes. A
este propósito, Redol afirma, na mesma obra,
que “o trajo da mulher da Glória (…) constituem-no a blusa, a que chamam casaco, a saia,
o avental e o lenço. Mas nestas vulgaríssimas
peças, usadas pela maioria das camponesas
em Portugal, elas põem tal gosto de atavio que
conseguem destacar-se, nos seus pobres riscados, das outras minhas conhecidas.”
Estamos certos de que esta sensibilidade e rigor de execução são estimulados pelo primado
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que a comunidade dá a este elemento da vida
coletiva e, por conseguinte, à educação, razão
por que uma das nossas informantes, Rosa Feliciana, de setenta e nove anos, em 2010, testemunha: “A gente não comprava nada. Brincava-se com qualquer coisa. Os nossos pais e
os nossos avós faziam brinquedos de trapo, de
cana, de pau, de cortiça…
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As cachopinhas brincavam com bonecas de
trapo que tinham pernas e braços feitos de buinho de esteira. Os rapazinhos, com bicicletas
de cana…
Depois, havia muitos jogos: ao pião, ao martelo, ao barrete, ao capado, ao lobo, à semana,
ao aeroplano, ao caracol…
Quando a gente tinha uns cinco ou seis anos,
as nossas mães arranjavam logo uns trapinhos
e uns bocadinhos de linha para aprendermos
a marcar. Nunca se estava a olhar. O tempo
era todo aproveitadinho. As cachopinhas estavam sempre a marcar. Por isso é que, quando
chegávamos a grandes, arremendávamos tão
bem, fazíamos tudo tão perfeitinho.
Quando tínhamos oito ou nove anos, íamos
logo guardar gado (cabras ou porcos) e daí, íamos para o campo. Tínhamos de ajudar a criar
os nossos irmãos, mas levávamos sempre os
trapinhos para estar entretidas.”
A forte identidade da Glória assenta em pilares bastante enraizados, ao longo dos séculos,
transmitidos, de geração em geração, principalmente, pela mulher. Ainda hoje, podemos
observar alguns que teimam em não se desvanecer. Atentemos nas artes do pormenor,
cultivadas em inúmeras peças artísticas, resultantes de uma criatividade invulgar que cruza
harmonia cromática, elementos simbólicos,
pormenores artísticos, o sagrado e o profano,
sempre aliados a um grande perfecionismo de
execução.
“Vestir à moda da Glória” é uma expressão tão
enraizada entre os glorianos que, sem grandes

explicações, todos sabem que isso implica uma
matriz identitária que não vemos em mais parte
alguma. O lenço da cabeça, o casaco bem talhado e a cintura estreita e bem delineada são
a base dessa estrutura. Até há poucos anos,
qualquer mulher da Glória era reconhecida nos
arredores por três aspetos essenciais: o andar
apressado e miudinho, o falar e, sobretudo, o
trajar.
Do traje da Glória fazem parte peças verdadeiramente artísticas, diríamos mesmo, de alta
costura, tal era o rigor de manufatura que as
mesmas exigiam. Esta é uma conclusão que
nos espanta, pois falamos de um povo ao qual
Salvaterra de Magos | n.º 6 | Ano: 2019

Vestir à Moda da Glória - A Lenda e a História

Magos

faltava tudo, em termos materiais. Do pouco se
fazia muito, em todas as áreas da vida, e também no que ao traje dizia respeito. De tecidos
singelos, resultavam belíssimas peças. O tempo que demoravam, a paciência e dedicação
necessárias não entravam nas contas finais. O
importante era o produto.
De todas as peças da indumentária, o casaco
seria a mais complexa. Desde cedo, as raparigas eram iniciadas na árdua tarefa de confecionar um casaquinho bem feito que passava por
várias etapas: fazer e desfazer até à aprovação
final. Quando começavam a namorar, passavam por outra provação: fazer uma camisa para
o namorado, sob a alçada da sogra, que ditaria o juízo final - aprovada ou não aprovada. O
mesmo acontecia, mais tarde, quando já mães,
tinham de fazer as toucas para os filhotes. Uns
folhos bem embainhados e bem encasalados
faziam subir a reputação de qualquer mãe de
família. De tal forma assim era que, no Natal,
para as mulheres casadas, o ponto alto do dia
seria vir para a rua passear-se com os filhotes,
de toucas engrinaldadas, mostrando e admirando umas e outras.”
Toda a roupa era muito poupada, razão por
que passava por várias fases de uso até chegar
a rodilha.
Assim, uma peça nova era usada ao domingo.
Já envelhecida, passava a ser usada à semana e daí, era “posta ao trabalho”. Depois de
esfarrapada, continuava a ter utilidade, como para outras ocasiões festivas e, muitas vezes,
rodilha, nas lides domésticas. Os trajes de festa das saias das mulheres, faziam-se outras peças
não entram nesta sequência. Eram guardados para as meninas.
Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos
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Traje de Domingo e de Segunda-Feira
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Ao domingo e segunda-feira à tarde, as raparigas vestiam-se com a “roupa bonita” para
irem à praça. Passeavam-se pelas ruas, em magotes numerosos, perfiladas lado a lado, como
quem desfilava numa passerelle.
Chamavam de “roupa bonita” a um traje que,
apesar de ser confecionado a partir de tecidos
singelos (riscados, popelinas, gorgorinas), era
primorosamente trabalhado, apresentando
pormenores artísticos muito diversos, consoante os dotes, paciência e criatividade de quem
o fazia: bicos, refegos, lacinhos, pauzinhos, carranquinhas, preguinhas, marcados, bordados,
etc. A este conjunto mais ou menos complexo,
associava-se uma harmoniosa combinação cromática de “indiscutível bom gosto”.
Este traje, composto por saia de cima, de quatro panos (mais escura que o casaco), anágoa,
várias saias de baixo, com bicos de cores diversas, com ou sem avental, era confecionado a partir de tecidos singelos: riscado, linhol,
gorgorina, popelina, chita, etc. Os padrões variavam entre lisos, aos quadrados, às ruas, às
florinhas… Da roupa interior, faziam parte, ainda, camisa de pano cru (quase até aos joelhos)
e colete.
O casaco, peça delicada, apresenta feitios diversos, consoante as épocas, e distingue-se
pelos seus nomes próprios: “casaco de regadeira”, “casaco de meia regadeira”, “casaco
aos bicos cortados”, “casaco de espelho”, “casaco aos rabinhos de colher”, “casaco de orelhas” etc.
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Os aventais, para as raparigas novas, eram
marcados com letras, raminhos, cercaduras,
em cores mais vistosas. As mulheres casadas
passavam a usar cores mais sóbrias. A saia de
castorina era peça indispensável, tanto no inverno, como no verão, e usava-se de várias
maneiras, de acordo com a necessidade ou o
contexto. Tinha, em média, 4,5 metros de roda.
Na cabeça, usavam-se lenços de pano, de fundo branco ou amarelo, com os mais diversos
padrões e cores. Eram conhecidos, também,
por nomes específicos: “lenço às cartas”, “lenço aos ramos”, “lenço aos corações”, “lenço

aos laços”, “lenço às grades”, “lenço aos torricados”, lenço às estrelas”, “lenço às cebolas”
etc. A cinta preta, marcada nas pontas, foi de
uso corrente e a cinta encarnada foi exclusiva
de uma ou duas gerações (entre os finais dos
anos 30 e os anos 50 do século XX). O lenço
marcado e dobrado em quatro pontas ou “à
balhana” fazia parte do conjunto e era em tudo
igual aos lenços dos namorados. Era usado na
cinta ou na cintura, sobre um dos lados. Toda a
compostura era rematada com cinto de pano,
apertado na cintura, diferente nas cores, espessura e aplicações, consoante a época.
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Traje de Semana e de Trabalho
Este tipo em nada variava do traje anterior.
Distinguia-se apenas pelo aspeto desgastado.
À medida que ia envelhecendo, qualquer peça
era posta à semana ou ao trabalho. Consoante
a tarefa, o avental era levantado ou posto ao
lado para ser poupado. À saia de cima, fazia-se
um rabo, preso atrás com um alfinete grande,
cuja finalidade seria também o resguardo da
peça mais nova. No trabalho (principalmente
na monda do arroz) faziam-se grandes saiotes,
de modo a não enlamear as saias.

Traje Escuro
Este traje era envergado vulgarmente pelas
mulheres mais idosas, no dia-a-dia. Contudo,
no contexto específico em que o rapaz saía
para cumprir serviço militar, no continente, a
namorada (ou mulher), as irmãs e a mãe vestiam de escuro até ao seu regresso.
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Traje Roxo
Chama-se roxo, na Glória, a um padrão que resulta da mistura de tecelagem branca e preta,
dando assim origem a uma tonalidade que pretende ser mais leve do que o preto carregado.
Vestia-se de roxo quem andava de luto por um
avô, um tio, um primo ou na circunstância de
aliviar luto. Nesta situação, o lenço da cabeça
era preto. O roxo era usado também pela namorada (ou mulher), irmãs e mãe de um militar
que cumpria serviço militar na guerra e “lá fora”
(expressão utilizada para referir as ex-colónias).
Neste contexto, o lenço da cabeça era também
roxo (branco e preto).

Luto
O luto carregado, na Glória, tinha a particularidade de se caraterizar com a “saia pela
cabeça”, no traje feminino. Todo preto, este
traje era usado pelas mulheres, quando lhes
faleciam familiares muito próximos (filhos, pais,
irmãos, marido). Em caso de morte de um filho
ou de viuvez, a sua utilização verificava-se até
ao fim da vida.
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Traje de Domingo (Masculino)
Ao domingo, os rapazes novos usavam calça
justa e subida, com ou sem polaina, de cotim
de padrões diversos, colete (da mesma cor
ou diferente) e jaleca. A camisa, de peitilho
às preguinhas e colarinho subido, era feita de
tecidos vulgares (linhol, riscado, algodão), de
cores “mimosas” e de padrões lisos, às riscas,
aos quadrados ou às florinhas. Eram muito comuns os lenços marcados, que usavam dentro
ou fora do colete, ao pescoço e na cinta.

Os lenços (marcados pelas namoradas) evidenciam grande criatividade e simbolismo, sendo
os mais antigos marcados a duas cores (azul
e encarnado ou verde e encarnado). As cores
evoluíram, mais tarde, para uma grande variedade. De entre os hábitos caraterísticos que se
podiam observar nos glorianos, há alguns que,
pela sua singularidade, merecem ser estudados e divulgados. É o caso das prendas que os
namorados trocavam entre si, como forma simbólica de selar o seu compromisso. A época a
que nos referimos (finais do século XIX, até às
décadas de 60, 70 do século XX) pode parecer
demasiado recente, mas, se tivermos em conta a lenta evolução que esta sociedade sofreu
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até há pouco tempo, apercebemo-nos de que
a influência da industrialização, nesta altura,
em determinadas áreas da vida, era mínima e,
por conseguinte, esses costumes permaneceram inalteráveis, desde tempos mais remotos.
Este capítulo - lenços de namorados - apresenta-se em estudo à parte, dada a especificidade
do mesmo.

Traje de Festa (Masculino)
Nestas ocasiões, os rapazes novos apresentavam-se de roupas mais pesadas (lã, bombazina, algodão grosso ou armur), de cores preta,
azul-escuro, cor-de-canela, verde-seco ou de
outras tonalidades escuras. A camisa, por norma, clara ou de cor, destacava-se da de uso
vulgar pela qualidade do tecido (algodão e fio
de seda)) e pelos enfeites no colarinho, peitilho e punhos, a bordado inglês (de dimensão
discreta). Em vez da cinta vulgar, usavam cinta
preta acetinada. O barrete, a maior parte das
vezes, era substituído por chapéu alto, de feitio
cónico ou de aba larga. A jaqueta rematava a
figura e eram vulgares as cores preta, cor-de-canela, verde, azul-escuro e outras.
Na festa, a par das raparigas, (que estreavam
brincos, pregadeiras e cordão) aos rapazes era
dado também um “dote” desta natureza, que
consistia nas correntes de relógio, mais grossas
ou mais humildes, consoante as posses.

Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos
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Até ao final dos anos 20, início dos anos 30 (século XX), em dias de festa, as raparigas novas
usavam saias longas, de grande barriga lisa,
em tecidos de armur, risca-de-seda ou casteleta, em tons escuros (cor-de-canela, cor-de-mel,
azul, verde-seco, cor-de-pinhão, encarnado-escuro, azul-petróleo), enfeitadas com refegos
e aplicações diversas (galões acetinados, gorgorões, fitas de seda, de organza, etc.), com ou
sem avental.
Os casacos, de cabeção, de regadeira, de espelho ou de varanda, evidenciavam colarinho
alto, manga tufada e justa no punho. Eram meticulosamente enfeitados com rendas largas,
guipur, passe-fita e fitas de seda, de várias cores. Os tecidos variavam, também, entre a risca-de-seda, o armur, algodão lavrado a seda,
etc., em cores diversas: verde-seco, azul-claro,
cor-de-laranja, cor-de-canela, azul-petróleo.
As saias de baixo, em número sempre elevado
(quatro ou cinco), deixavam de ter bicos. Em
sua substituição, surgiam os bordados ingleses.
Mantinha-se a anágoa, a camisa e o colete interiores. O cinto (na maior parte dos casos, preto)
era largo, de tecido rijo, surgindo nesta época
também a moda do cinto “de polimenta”. O
xaile turco fazia parte integrante deste tipo de
traje e havia-os de tonalidades muito variadas,
além do preto. Estes substituíam a saia de castorina, em ocasiões festivas: nos casamentos,
nas festas…Assim, consoante as épocas, foram
adoptados tipos que vieram a ser conhecidos
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pelos respetivos nomes. Deste modo, os mais
antigos que conhecemos (finais do século XIX,
princípio do século. XX) são os xailes pretos,
mais brilhantes ou mais baços e ligeiramente
finos. Desta época, surgiram também alguns
de cor, cuja raridade não nos permite fazer
grandes afirmações. Segue-se depois o “xaile
turco”, muito grande e grosso e que apresenta
duas faces coloridas: castanho e azul, verde e
azul, preto e azul, etc. O “lenço de malhas” ou
“malhão”, coexistente na época do anterior, é
um xaile mais pequeno e mais leve, menos festivo, apresentando relevos muito variados. Este,
quando se tornava mais velho, passava a ser
usado “à semana”, no Inverno, cruzado sobre
o peito e atado com um nó, atrás. Destes, há
conhecimento de cores, como azul, encarnado,
castanho, rosado e alaranjado. O último desta
sequência é o “pirinéu”, mais grosso que o anterior e sem relevos. As cores mais frequentes
são o castanho, o azul e o preto, havendo também alguns rosados. Estes surgiram na década
de sessenta e ainda hoje há mulheres (idosas) Os lenços da cabeça mais vulgares para estas
que os usam no Inverno, em certas ocasiões.
ocasiões festivas eram os de cachené, às ruas,
de fundo branco, cor-de-limão, cor-de-salsa,
várias tonalidades de verde e de amarelo, arroxeado, castanho e cor-de-laranja. No entanto, temos conhecimento, também, do uso de
lenços de seda, em tonalidades claras (branco,
azul, amarelo…) e mais escuras (cor-de-laranja
e encarnado). Usava-se atado acima ou aberto,
como um véu. Há ainda a considerar o lenço
chinês, menos festivo do que o de cachené,
mas usado igualmente em alturas excecionais.
Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos
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Surpreendente é o facto de, no seu conjunto, Nos anos sessenta do século passado, surgem
perfazerem algumas centenas de variedades, ainda dois modelos de brincos - “à Coimbra”
sintoma de uma comunidade com muita sen- e “à cigana” - que se usam também presentesibilidade e com padrões estéticos muito apu- mente.
rados e desenvolvidos. Esta conclusão não é
mais nem menos do que a confirmação do que
já havíamos encontrado relativamente a todos
os outros aspetos que matizam esta cultura quer se fale de bordados e artesanato, quer de
melodias, poesia, danças, decoração das habitações, etc.
Era nesta altura que o ouro saía mais à rua, sendo vulgar as raparigas apresentarem-se com
“brincos à cabaça”, “brincos de rabo-de-colher”, “brincos de folhinha-de-oliveira”, “chouriças” ou argolas, entre outros. Do conjunto,
fazia parte ainda a pregadeira ou pregadeiras,
anéis e algumas tinham também cordão.
No final dos anos 30, início da década de 40,
os trajes de festa tornam-se mais exuberantes
nos tecidos, nas cores e nos feitios. Surgem
as sedas, cetins e crepes, em cores vivas: cor-de-rosa, azul-da-cura, amarelo, cor-de-salsa,
cor-de-lírio, cor-de-camarão, etc. Tanto saias,
como casacos, são minuciosamente empregueados, obedecendo a um ritual que demorava semanas a confecionar. Nesta época,
a juntar aos modelos anteriores, surgem para
ficar, até aos dias de hoje, os “brincos à rainha”.
A rondar os anos 50 do século vinte, os lenços de cachené preferidos desta geração são
“mais mimosos”, com aplicações mais leves (raminhos), lavradas também a fio de seda.
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Traje de Noiva

Sempre em conjunto de três, vestiam roupas
vistosas e muito trabalhadas, com a particularidade de não usarem lenço nem avental. As
caraterísticas deste traje são as mesmas, já
descritas em “traje de festa feminino”. Enfeitavam-se com ouro (brincos compridos, cordão,
pregadeiras, anéis) e fitas de seda, de várias
cores.

Semelhante a um traje de festa, o traje de noiva difere apenas no facto de saia e casaco serem da mesma cor, com o propósito de o conjunto provocar o aspeto de vestido. Tal como o
traje de festa, este sofreu as mesmas evoluções
nos feitios, tamanhos, padrões, tecidos, cores e
enfeites. No entanto, podemos observar que,
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salvo raras exceções, o traje de noiva é ainda
mais enfeitado. Alguns dos mais antigos apresentam cabeções muito ornamentados com
rendas grandes, guipur, punhos muito justos e
longos, com rendas em duplicado. Do mesmo
modo, as saias são também mais engalanadas
com as aplicações já descritas.
O lenço da cabeça, de cachené ou seda, usava-se aberto, pretendendo-se fazer o efeito de
um véu. O ouro e o xaile completavam a indumentária.

Traje de Ocasião
As mulheres que já não eram jovens vestiam,
nas ocasiões (Natal, festas, casamentos), lenço chinês ou de cachené e roupas novas, mas
não de seda: saias de lã, gorgorina ou algodão
pesado, casacos às flores, “às bichas”, em tons
mais sóbrios. Em vez da saia de castorina, nestas ocasiões, usava-se o malhão ou xaile turco.
Compunham-se com brincos grandes ou argolas.
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Traje de Festa (Criança)

À semelhança dos adultos, as crianças vestiam,
na altura das festas, roupas melhores, destacando-se, da indumentária, a touca. Esta era
uma peça muito elaborada. Até aos anos quarenta do século passado, apresentava folhos
engomados, embora esta marca temporal não
seja muito rígida. É normal encontrarmos estas
caraterísticas nas décadas seguintes, pois não
podemos afirmar, perentoriamente, que, a partir duma data exata, desapareceu determinado
hábito. A baliza temporal ajuda-nos a perceber
em que altura é que surgiu uma moda nova,
deixando de se usar tão frequentemente o
modelo anterior. Estamos a referir-nos à introdução das toucas de fitas que surgem depois
das de folhos engomados. As toucas de fitas
tinham folhos e outros pormenores em fita de
seda que podia ser só branca ou conter uma
“carreira” de cor- de-rosa ou azul, consoante
se tratasse de menina ou menino. Como já referimos, antes, a touca era uma peça distintiva
que, por ser muito minuciosa, requeria habilidade, tempo e paciência. De tal forma se caraterizava por aspetos artísticos invulgares que
Alves Redol, na obra mencionada anteriormente, se refere a esta peça da seguinte forma:
“uma alta expressão do cuidado das glorianas,
assim se apodam, está nas toucas e vestidos
dos seus filhotes. Qualquer touca vulgar é engrinaldada de dois e três franzidos, e o restante
coberto de bordados vários.” Os vestidos, de
cores mimosas e de tecidos “melhores”, eram
também empregueados, no caso das meninas.

Por baixo, vestiam combinação e saias com
bordados ingleses, o que tornava a imagem
final algo volumosa. Refira-se que era vulgar
as crianças usarem touca até aos quatro, cinco
anos, assim como o vestido em ambos os sexos,
até essa mesma idade. A partir daí, os meninos
vestiam calção por baixo do joelho ou calça, de
suspensórios, e camisinha enfeitada com bordado inglês, casaquinha “à marinheiro” e mitra na
cabeça. Do mesmo modo, as meninas, a partir
de tenra idade, passavam a vestir como as jovens, incluindo o lenço na cabeça.
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aspetos que mais tem resistido ao progresso,
nas mulheres em idades avançadas. O lenço da
cabeça, a saia rodada, a saia de embrulhar ou
xaile e ainda o casaco, resistiram de tal forma
ao progresso, nas mulheres mais velhas, que só
agora começámos a tomar consciência de que
o seu uso no quotidiano vai inevitavelmente
extinguir-se, como aconteceu em todo o país.
São pouco mais de uma centena as figuras que
ainda vestem à moda da Glória.
Rita Cachulo Pote
Ass. Rancho Folclórico da Casa do Povo de
Glória do Ribatejo
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Até ao 25 de Abril, todas as mulheres, de todas as gerações, vestiam o traje, salvaguardando as devidas adaptações referentes à idade,
como explicámos antes.
A partir desta data emblemática, a grande saída de homens para as unidades fabris permite
um contacto permanente com a cultura urbana. Do mesmo modo, as políticas de esquerda
influenciam o pensamento e, assim, operam-se, a partir desta época, alterações que seriam impensáveis, dez anos antes. Como tal, as
mulheres mais jovens vão alterando progressivamente os traços marcantes do seu trajar,
como expressão da adesão aos novos valores.
O mais emblemático é o lenço da cabeça. Tirar o lenço e cortar o cabelo são sinónimos de
evolução, pelo que a moda se tornou quase
explosiva. Contudo, o traje tem sido um dos
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