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LENDAS,   POSSESSOS   E   MITOS 

NA  FESTA  DA  SENHORA  DAS NEVES 

Não é pretensão deste trabalho ser tão exaustivo e minucioso ao ponto de 
fazer uma abordagem profunda de toda a problemática da lenda e mito da Senhora 
das Neves, ou enveredar pela análise psicológica relacionada com os possessos. 
Para isso haverá, com certeza, especialistas muito mais abalizados para o fazerem. 
Pretende-se relatar alguns dados recolhidos no local e alguma apreciação sobre 
esta faceta da cultura popular.  

É grande o movimento popular que a Sª. das Neves provoca nesta zona 
envolvente, bem como de romeiros vindo  de   vários pontos do país que para ali 
convergem no dia da festa,  em excursões ou individualmente, com fé ou sem ela, 
à procura de solução para os males do espírito, ou dos possessos. 

As  histórias contadas como reais e testemunhadas, algumas, pelos próprios 
entrevistados, estão  relacionadas com o tirar do “diabo” ou de “espíritos ruins” de 
alguns dos devotos da S.ª das Neves. 

A Lagoa é palco dos acontecimentos ligados à  crença e à religiosidade em 
volta da “Senhora”. É um lugar dividido entre duas freguesias cujas sedes distam 
cerca de quatro quilómetros e com um “santuário” construído nos limites das duas 
freguesias,” do concelho de Fafe.   

É uma povoação pobre. Os seus habitantes vivem  de uma agricultura de 
subsistência, do pastoreio de ovelhas e cabras, da   produção de carvão vegetal de 
carvalho e de algumas remessas dos emigrantes, a maioria em França, sendo já 
visível algum investimento na  recuperação ou construção de habitações novas. 

No passado foi  cenário dos acontecimentos vividos em 1846 com a revolta da 
Maria da Fonte. Foi ali um dos acampamentos das forças dos revoltosos, conforme 
refere no seu livro, o seu chefe, o padre Casimiro Vieira. 

Num cartaz das festas, de 1905, pode ler-se: 
“ O mosteiro da Lagoa podia e devia figurar na história pátria, porque nas 

últimas revoluções portuguesas  - a Patuleia - serviu de paiol, até que, dizem ter 
sido despojado de seus objectos antigos e de valor (...) “ 

A sua rotinice é quebrada na altura do Rally. O grande movimento acontece 
no mês de Agosto, mês de férias preferido pelos emigrantes deste lugar e das 
freguesias que o rodeiam, para poderem participar na festa. Durante o ano também 
é esporadicamente procurada por pessoas que ali buscam “remédio”, através da 
santa, para os seus males, causados pelo “diabo” ou  por “espíritos” de falecidos. 

A  festa 

O dia da Santa é a cinco de Agosto mas apenas se realiza uma pequena festa  
religiosa. Os grandes festejos profano-religiosos são-no na última sexta e sábado 
do mês. O dia grande é na sexta-feira, prolongando-se até domingo. É antecedida 
pelas novenas à N.ª Senhora. Nestas têm lugar, além dos actos religiosos 
habituais, cânticos próprios por dois jovens que, nos púlpitos laterais da igreja, os 
vão entoando durante os dias das novenas e que são motivo de apreço . 
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Os lugares de culto, no dia da festa, são diversificados. Preferencialmente é o  
“santuário”, uma igreja antiga e modesta quanto à sua arquitectura e onde se tira o 
“diabo”; depois , o local onde apareceu a  santa e a neve, reforçando o mito pelo 
valor simbólico dos opostos - a neve fria no mês mais quente ; finalmente, alguns 
simples calvários, e o circuito da procissão. Todos estes locais têm relação com os 
“acontecimentos” das lendas, que os populares consideram reais, como  ocorridos  
ali mesmo. 

As pessoas da terra têm grande devoção e estima pela sua santa e não  
permitem que dela se diga mal.  Unem-se  para a defender. Num passado ainda 
recente houve tentativas de transferência para a sede da freguesia maior. Esse 
intento foi anulado pelo  movimento gerado e pela procura de um documento antigo 
que veio repor a legitimidade do local onde se encontra. 

Não dão muita importância ao facto de se constar que ali se tira o “diabo”. 
“Isso é dos que vêm de fora...  Aqui não há diabos ! “  Não gostam de falar neste 
assunto e já não sabem qual a origem  desta tradição ou fama. 

Os possessos 

Os  casos contados sobre os possessos  são muitos. A maior parte deles são 
de mulheres . Há-os  passados  no dia da festa e dos que esporadicamente  ali  
ocorrem  noutros dias. Uns vêm acompanhados com padres; outros vêm 
acompanhados só pela família e pelos que fazem as rezas. Tocam com a imagem 
da santa na cabeça e vão fazendo as rezas. 

Alguns dos possessos são transportados à força  para dentro  da igreja, 
sendo necessário vários homens fortes para os dominar. Dentro do mosteiro 
trocam-se diálogos  interessantes e preces à santa. Após  as várias peripécias, 
grande parte deles ficam melhores, ou “curados”, depois das características cenas 
de histerismo e de gritos. 

Depois de libertados abraçam a imagem que anteriormente  rejeitavam, 
beijam-na e vão-se embora aliviados e agradecidos... 

Alguns casos  :  

1 -  Fora ali um possesso com um espírito e tiraram-no  à entrada da porta de 
baixo. No ano seguinte a senhora voltou ali. O espírito meteu-se novamente nela. 
Fizeram-lhe outra vez as rezas. Então o espírito disse-lhes: “olha, obrigaste-me a 
sair, mas eu estive aqui um ano à espera que voltasses outra vez!. Rezai-me que 
eu agora vou sair. Agora não fico aqui...” 

2 -  Por outra vez, quase à noitinha, apareceram  duas mulheres, cheias de 
libras de ouro, primas entre si e acompanhadas dos familiares. As suas mães já 
tinham falecido. Acontecera que na casa dos pais das falecidas, avós das ditas 
senhoras, havia um cordão de ouro. Uma dessas irmãs, sem que ninguém o 
soubesse, roubou o cordão  para que a outra irmã nada recebesse. Anos mais 
tarde, entretanto, faleceram. Uma das falecidas “entrou” numa das filhas que ficou 
possessa. 

 Foram ali  à S.ª das Neves para a libertar a  do seu mal. Então, só depois das 
rezas  é que tudo se revelou:  “ eu roubei o cordão. Ele era de nós  ambas as duas. 
E agora eu não sei quanto é que ele deu. O meu homem é que deve saber  porque 
foi ele que arrecebeu o dinheiro... mas ele é  muito apertadinho, é  capaz de o não 
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dar... Mas se ele o não der, vós perdoais-me? . Mas vê-de  bem !... Ele ainda é 
vivo. Vós perdoais-me ? “ 

Então, os familiares da outra parte, responderam: 
“Você não se aflija porque se ele o quiser dar, dá... , se não der, não deu... 

Você pode ir para onde Deus lhe determinar que nós perdoamo-lhe! ...” 
Depois desta resposta e de mais algumas rezas  a  possessa ficou  liberta do  

“espírito” da mãe. 
3 - Um outro caso refere-se a uma mulher que trazia nela o “espírito” de um 

padre. Depois de lhe terem iniciado as rezas este  disse que se tinha metido nela 
durante  a eucaristia, no dia em que  ela fora numa excursão  à  Penha. Já 
anteriormente  tentara “meter-se nela” quando  lavava no rio. Para isso dera-lhe 
duas bofetadas mas, apesar de estar sozinha, esta não tivera medo. Revelado o 
motivo ficou-se a saber que não tinha rezado um trintário de missas e do qual 
recebera o  dinheiro. Queria que a sua família lhe mandasse cumprir o trintário para 
que a sua alma ficasse em paz... 

As   lendas 

Relativamente ao acontecimento que terá levado à implantação e veneração 
da santa, encontrei várias versões da lenda, com alguns pontos em comum. Só os 
mais velhos mantêm  alguma recordação de uma ou outra das lendas. 

1 - Uma das versões  refere que num dia de Agosto, uma pastora, possessa 
do demónio, foi com as ovelhas  para o monte. Ao mesmo tempo que guardava as 
ovelhas, roçava tojo para o acarretar, no fim do dia, no carro de bois que levava 
com ela. Pelo caminho, quando chegou a um determinado local, encontrou uma 
pequena área de monte coberta com neve e uma senhora vestida de branco. Esta 
pediu-lhe  que a deixasse ir no carro de bois até onde os animais parassem. A 
pastora, surpreendida, assim o fez. Os bois levaram-na dali, cerca de  mil e 
quinhentos metros e quedaram-se. Então a senhora pediu à pastora que, naquele 
sítio, lhe construíssem uma capela em sua honra e lhe fizessem todos os anos uma 
festa. Dito isto, desapareceu. 

A pastora, que a partir daquele momento deixou de estar possessa, andou 
pelo lugar e freguesias vizinhas a pedir esmola para lhe construir a capela. 

Os lavradores mais abastados, ao verem tamanha fé, e conhecedores do seu 
anterior mal, juntaram-se e construíram a capela no local indicado. 

A partir dessa data passou a realizar-se todos os anos a festa. Esta tem de 
coincidir com a última sexta-feira e sábado do mês de Agosto. À  sexta porque é o 
dia em que se comemora o milagre da cura da pastora, dia em que ocorrem ali os 
possessos; ao sábado, que é o dia dedicado a Nossa Senhora. 

2 - Uma outra versão refere  que, naquele lugar, na casa da “Fonte” havia 
uma criada chamada Maria e que, como de costume,  levava as vacas e ovelhas a 
pastar no monte. Durante esse tempo fiava lã para a patroa. Começou a aparecer-
lhe uma menina que se sentava no seu colo e  tirava-lhe a roca da cinta, não a 
deixando fiar. A patroa, estranhando, perguntou-lhe  pelas maçarocas de lã dos 
dias anteriores, ao que esta  respondeu, contando o sucedido. 
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Mandou que a  trouxesse no dia seguinte. Assim fez a empregada. Ao chegar 
perto de casa, a menina quis ficar no palheiro. Ao saber disso a patroa ordenou-lhe 
que fosse por ela, mas, quando esta lá voltou,  tinha desaparecido. 

No outro dia a dita menina voltou a aparecer, mas noutro local e a outros 
pastores de outra freguesia próxima, que a levaram. Mas mais uma vez ela 
desapareceu, para reaparecer no dia seguinte. Um dia, porém, foi encontrada sob 
uns carvalhos (as actuais carvalhas junto do mosteiro), cercada de escalheiros que 
a protegiam dos porcos bravos e rodeada de neve, isto em pleno mês de Agosto. 
Foi ali que se construiu uma pequena capela dedicada a Nª. Senhora, mas não se 
sabe por quem.  

Tempos mais tarde apareceu por ali um solteirão rico, sem filhos, de 
Cabeceiras de Basto (no passado parte esta zona pertenceu a este concelho)  que 
sonhara ter de  fazer, com os seus bens, um templo à Senhora das Neves. Dizem 
que os mesmos artistas que estavam a construir o mosteiro de Refojos, logo que o 
terminaram, foram  erguer ali a pequena igreja, a que chamam  “mosteiro” da 
Senhora das Neves, e onde existia a primitiva capela. O mosteiro de Refojos foi 
fundado em  670 e a sua conclusão só aconteceu em 1690. 

Para a construção da capela primitiva foi aproveitada a pedra de uma Abarrã 
em ruína nos limites de Gontim. Na toponímia local ainda existe “as Albarrãs”, na 
zona das “Águas de Gontim”. 

3 - A lenda mais antiga sobre a Sª das Neves remonta aos anos 352-366, no 
tempo do papa Libério, segundo nos conta o padre Croiset, no “Ano Cristão” 
(volume VIII ,pag.70,72.) 

“(...) Por meados do século quarto no pontificado do papa Libério e império de 
Constâncio, o patrício João, de uma das mais antigas e das maiores casas de 
Roma, quis dar um testemunho público da sua devoção à Virgem, à qual era 
singularmente dedicado. Como não tinha filhos, resolveu com o consentimento de 
sua mulher, que não lhe era inferior em nobreza e virtude, instituir herdeira de todos 
os seus bens aquela que depois de Deus era tudo para ele. Tendo comunicado o 
seu desígnio a sua esposa, acordaram em preces particulares e esmolas para 
obter da Santíssima Virgem, a graça de conhecerem em que desejaria ela que 
empregassem os bens que lhe tinham consagrado. Esta Mãe de puro amor, e de 
santa esperança, ouviu os votos destes pios oferecentes, e na noite de cinco de 
Agosto apareceu a ambos separadamente e em sonho. Depois de lhes ter  
declarado quanto lhe fora grata a sua devoção, disse-lhes que a vontade de seu 
Filho e a sua era que empregassem os seus bens em edificarem uma igreja em sua 
honra sobre o monte Esquilo, e que encontrariam aí o lugar assinalado e o plano do 
templo traçado pela neve miraculosa. 

Como a visão fora comum não hesitaram em a reputar miraculosa. Foram ter 
com o papa Libério, que tivera igual visão, e que, pressentindo que o céu falava, 
quis verificar o facto por si mesmo. Congregou o seu clero e acompanhado também 
do patrício João, da mulher deste e do povo, dirigiu-se processionalmente ao lugar 
da maravilha. Tendo chegado ao monte Esquilo, encontrou um sítio todo coberto de 
neve, posto estivessem na estação dos maiores calores. Um prodígio tão sensível 
impressionou todos os assistentes. À admiração sucederam os mais vivos 
sentimentos de reconhecimento, de ternura e de devoção para com a Santíssima 
Virgem. O projecto foi logo assentado consoante o plano que a neve 
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miraculosamente indicava; a igreja foi em seguida posta em construção a expensas 
do patrício.(...) “  

Comparando esta lenda  com as anteriores, recolhidas no local encontramos 
pontos em comum: a neve no mês de Agosto, e o sonho como revelação. 

As lendas religiosas e pagãs têm todas a sua origem na mesma aspiração do 
Homem para um mundo irreal, onde as virtudes e as fraquezas são amplificadas e 
simbolizadas. Constituem a expressão de uma tendência específica humana. Ao 
longo dos tempos transformam-se, alindam-se ou são desfiguradas. Pelas 
diferenças encontradas podemos verifica-lo também nas lendas da Senhora das 
Neves, e da dinâmica que a história  sofre ao passar de boca em boca. 

Uma simbiose profano-religiosa 

A  “cura”, quase  “milagrosa”, dos possessos terá a ver com uma das lendas 
cuja pastora era possessa. São tidas, por vezes, pelos populares, como histórias 
mais ou menos divertidas, mas, também, apresentam algumas dúvidas quanto à 
explicação do fenómeno : “ ...Elas vão sãs. Se era mafarrico, ou outro mal, não sei 
...” 

Se interrogássemos Freud ele repetir-nos-ia: “ É evidente que o diabo não é 
mais do que a encarnação  das pulsões anais eróticas recalcadas”. Por sua vez  
Tosette Dubal acrescentaria : “Vimos como o ser humano projecta para fora de si 
ou para o céu o que não pode suportar nem recalcar no seu interior, isto é, os seus 
desejos demasiados violentos, os seus receios, a sua agressividade ou o seu 
desejo de absoluto “. ( J. Collin, pp l2,l3;l969 ). 

A liturgia da Igreja e referências, até, dos papas, admitiu através dos tempos a 
existência  do demónio actuando neste mundo. Com o aperfeiçoamento da ciência 
e investigação, e até na análise de textos da Bíblia para ver o que  significava 
demónio e diabo, análise linguística, chagaram à conclusão que diabo, eram certos 
bobos das cortes orientais. Hoje há quem ponha em questão se há ou não demónio 
a actuar neste mundo. Parece quase impossível que o haja pois, caso contrário, 
existiria uma dualidade : o princípio do bem e do mal. 

Na tese do doutor Quevedo nega-se em absoluto a possibilidade de ele actuar 
neste mundo. Como a igreja católica admitiu sempre essa possibilidade, os bispos 
não gostam dessa tese. Segundo ele,  o demónio significa o mal em geral. 
Conforme me referiu um membro do clero, “a Igreja já não aconselha os 
exorcismos e até chama à ordem algum padre que os faça.” 

A cultura popular altera os factos, confunde ou baralha-os. Tal como se pode 
verificar nesta festa da Senhora das Neves, mantém-se a crença. Possivelmente 
devido aos erros  da Igreja, no  passado; ou à repressão existente com o 
ameaçador e constante badalar no diabo e do inferno , por um clero mal formado. 
Assim se acabou por moldar o diabo para exprimir os recalcamentos e outras 
manifestações do foro psicológico.  

Alguns factos narrados anteriormente, são suficientes  para se poder fazer 
uma apreciação, ou análise  da cultura popular vivida, ou sentida, nesta festa, à 
sombra da  Senhora das Neves. 
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Nas lendas nota-se uma linguagem mágico-religiosa que se foi mantendo pela 
tradição oral e que ainda é mantida, como, por exemplo, nos “exorcismos”, por  “ 
pessoas que sabem fazer as rezas”, já não  participando  os padres, devido à não 
aprovação destes, mas consentido.   

Neste ritual, cuja acção é desenvolvida segundo um certo cerimonial, com 
palavras, gestos e diálogos, mão é possível fazer uma distinção entre o que é 
profano, o religioso e o mágico. Aqui é o povo que mantém esta tradição  e já não 
os padres. Não é bem uma devoção à Nª. Senhora. É mais o fanatismo religioso 
essa crendice da existência do diabo. Não é uma “fé pura”. É uma  “fé popular”.  

O caso dos possessos torna -se complexo. Os populares referem, para todos 
os casos, a” tirar o diabo”. No entanto sobressai  uma mistura de situações 
diferenciadas  porque se apresentam aspectos parapsicológicos e psiquiátricos. Há 
manifestações de possessos pelos espíritos, fenómenos mediúnicos, possessão 
demoníaca, etc. 

Os intervenientes geralmente vêm de fora e, mais das vezes, de longe. Alguns 
apresentam sinais de riqueza. São de variadas condições sociais. Todos procuram 
aqui remédio para  determinadas preocupações, ou satisfação das suas 
necessidades culturais; libertação ou alívio das angústias acumuladas, “corrigir ou 
restabelecer a ordem psíquica”.  

Como a  maior parte destes casos são de mulheres,  faz pensar um pouco 
sobre a condição sociocultural do povo e, em especial, da condição feminina, que 
é, ou foi, desprivilegiada. 

O carro da Núbia 

Outro facto interessante refere-se ao carro de bois, levado pelos animais, para 
no local que seria o escolhido. Isto  enquadra-se num costume Etrusco (pré-
romano). 

Por outro lado o carro também está cheio de simbolismo. Já na China antiga, 
e na Índia, lhe atribuíam vários significados. No budismo o carro de bois brancos 
designa o veículo espiritual de Buda. Comentando as Escrituras, nos primeiros 
séculos da nossa era  Ezequiel escreveu: ”os carros representam a igualdade 
harmónica que une os espíritos de uma  mesma ordem (...)”  Representa “a 
natureza psíquica  do homem, os seus apetites, o seu duplo instinto de 
conservação e de  destruição, as suas paixões inferiores, os seus poderes de 
ordem natural sobre aquilo que é material” (Jean Chevalier, pp l63,l64;l994). Os 
animais  que puxam os carros acrescentam outro simbolismo quando são bois 
pretos que representam a morte. 

Mas não vou  penetrar  no simbolismo encontrado . Isto levar-me-ia muito 
além do objectivo deste trabalho . 

O carro da “Núbia”, construído para o efeito, ainda há pouco tempo era 
puxado por bois ou vacas. É a atracção, encanto da população e de romeiros  
verem e ouvirem as nove raparigas que o compõem, vestidas como noivas.  

 Em determinados pontos ao longo do percurso da procissão , vão cantando à 
virgem:  
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“Senhora de mil brancuras 
 Branca neve em pleno Agosto 
 Para o nosso mar de agruras 
 Volvei  sempre o vosso rosto.” 

“Nossa Senhora das Neves 
 Onde vais pelo caminho ? 
 Vou levar a paz ao Mundo 
 E voltar ao meu cantinho “ 

Este carro poderá ter sido o resultado da cristianização da primeira comédia 
de Aristófanes  representada em 427 a.C., “cujos fragmentos permitem concluir que 
o seu tema é o mesmo que é tratado numa outra comédia “As Nuvens”. Esta  deve
o seu nome ao coro cujos  membros  deviam representar as nuvens e simbolizar a
ênfase dos sofistas e a inconsistência do seu raciocínio.( Grimberg Carl, 1940. p 
l08)  

Conclusão 

A  região circundante  foi no passado, e ainda é no presente, uma zona agro-
pastoril. A toponímia e as marcas físicas dos antepassados, celtas, visigodos, 
germanos. árabes, etc., vestígios de edificações dolménicas e castrejas  nas 
proximidades de Gontim, por exemplo, revelam o passado cultural deste povo. 

 A data da realização desta festa pode transportar  também em si vestígios e 
adaptações  da religiosidade e da magia com que os agricultores e pastores 
marcavam o ciclo  da fecundidade, da fertilidade dos campos e das famílias, e o 
agradecimento pelas culturas cerealíferas que se realizam nesta época. No 
passado foi o centeio e, no presente , embora em declínio, é o milho, feijão e 
batata. 

A festa satisfaz ainda outra necessidade social criada pela emigração, motivo 
pelo qual se  justifica o elevado número de emigrantes presentes para a viverem 
tão intensamente. Serve-lhes de referência. Renova-lhes, longe da terra natal, a 
esperança e o ciclo de mais um ano, retemperando-lhes energias capazes para 
enfrentar a adversidade, a forte pressão e a perplexidade da sua condição de 
emigrantes. 

Verifica-se que a transmissão das lendas se vai alterando. Referem-se 
apenas alguns factos. Era à lareira, nas longas e frias noites de inverno, à luz da 
candeia ou do brilho das brasas  e do fogo que os mais antigos aprenderam com 
seus avós, algumas  das histórias do antigamente. Agora, com a electricidade e a 
televisão, mimos do presente, já nada  mais disto se conta do outro modo. São os 
novos tempos...  Dias antes da minha passagem no local, os alunos de uma escola 
C+S procuraram informação sobre a festa, para os seus trabalhos escolares. 

A dinâmica desta sociedade agro-pastoril vai-se processando e, de uma forma 
inconsciente, vão-se produzindo alterações na cultura popular. 

O fenómeno místico-religioso  vai-se diluindo, dando lugar ao profano. A festa 
cada vez mais se  profaniza nas gerações mais novas. Para estes vai perdendo o 
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significado que lhe davam os seus avós, ou ancestrais. Os seus interesses viram-
se para a parte recreativa: a noitada e os conjuntos, os encontros que 
proporcionam um namorico ocasional ou duradouro, com elementos das aldeias 
vizinhas. Há ainda a parte teatral profano religiosa da procissão, dos anjinhos, da 
“Núbia”, das cenas dos possessos, etc. 

A expectativa da festa está mais no profano da mesma, no satisfazer de 
novas necessidades culturais e sociais, como o encontro ou ostentação de algum 
novo riquismo. 

A cultura popular não está cristalizada, mas em constante mutação e 
adaptação às novas realidades dos novos tempos.  

Alberto Vilela 
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