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EDITORIAL
«O eixo da nossa Tradição é Espiritual, ou seja, ela é um corpoagente vivo e culturalmente ativo dentro de um vasto Território
Espiritual que nós designamos como Céltia. (…) A Tradição
ensina pelo exemplo dos seus membros, que em conjunto formam
uma egrégora, grupo de caminhantes e buscadores do sentido
espiritual. Deste modo, parece (…) perfeitamente tangível e até
expectável que (…) se possa criar uma comunidade de valores com
vista ao bem comum Espiritual, (…) em plena consonância com a
Natureza, pois ela é o Livro da Tradição (…). Todos somos seres
naturais, mas deixámo-nos descaracterizar. A vida no CDL
[Centro Druídico da Lvsitânea] deve ser uma vida pautada pelo
princípio de uma dignidade espiritual comum a todos os seres, na
Mãe-Terra, com ela e por ela.»
/|\ Adgnatios – Arqui-Druida da Lusónia

Estimadas leitoras e leitores, bem-vindos ao terceiro número da
Revista da Tradição Lvsitana. O redespertar da Pan-Céltia é o tema que
convosco celebramos, numa partilha que se espraia desde o passado do
que fomos, ao presente do que somos, até ao futuro do que queremos ser.
O redespertar que aqui congregamos é feito de terras, ventos, rios e
oceanos e daquela íntima Luz constante que desde sempre alumia os
passos, os caminhantes e os caminhos da Pan-Céltia. Resgatá-la aos rios
do esquecimento e abandono, voltar a soletrar os nomes sagrados e
profanos das suas nascentes, reaprender o curso dos seus rios, os seus usos
e modos, aportar aos seus deltas, vivenciar os seus rituais e festas, saber
vii

ser em arquipélago, adaptar os seus costumes e formas aos tempos
vindouros, voltar a cantar os seus feitos e desventuras, passados, presentes
e futuros, reerguer e cultuar cada uma das suas pedras, isto é, Viver em e a
Tradição Primordial, é um dos objectivos deste volume, que
humildemente acalentamos e intentamos realizar, número a número, passo
a passo. Em cada capítulo deste nosso volume cada um de nós, cada um
de vós partilha um bordão, como um passo no Caminho, conta uma
história, no sentido mais nobre deste termo, partilha um Saber de
experiência feito, dá-se em amor, como uma mão estendida durante uma
caminhada íngreme, doa-se em palavras ou passos de um testemunho
pessoal e transmissível.
Com o nosso muito estimado Arqui-Druida /|\ Adgnatios, percorremos os
trilhos da Sageza da «Druidade», «pelos Reinos Interiores de uma Alma
Amanhecente», «como se do itinerário do ciclo natural do Sol se tratasse»,
num «movimento elíptico» mono-dialógico, que importa percorrer e
meditar, nestes tempos de redespertar e de realvorecer da nossa Tradição.
Em do Conto e do Canto revisitamos caminhos que interessa voltar a
percorrer e que são os dos nossos bardos e aedos da transição do século
XIX para o século XX e que tão significativos foram para a história da
literatura e da cultura, dita europeia, e que tão alto significado têm hoje
para nós nesta Luz amanhecente do redespertar da Pan-Céltia que tanto
deve e tem a aprender com a Obra e a Vida de Philéas Lebesgue e
Teixeira de Pascoaes. Em da Cura e da Divinação continuamos, entre os
«Arbustos e [as] Árvores da Lvsitânea», «exemplos de Virtude para uma
Egrégora Lusitana» a escutar «a Sabedoria das Árvores». Não foi um
viii

sábio da Lvsitânea, nem da Tradição Primordial, que recentemente o
reafirmou, mas um cientista das ciências ditas exactas (imaginando que
algumas existem com esse cognome para além das matemáticas), Carl
Sagan de seu nome, no decurso do ano de 1977, por via literal do ADN,
esse parentesco físico ancestral entre nós e as Árvores. E num tempo
dramático de fogos destruidores que têm assolado as terras da Pan-Céltia é
urgente meditá-las e com elas Ser e aprender em Egrégora. Das Clareiras
e dos Bosques chegam as Vozes Brasilianas e Galaicas, indagando a
primeira acerca do redespertar da Céltia desde a antiguidade e a segunda,
acerca desse redespertar aqui e agora «What would our ancestors think of
us?» é a interrogação fundamental a que somos convidados a responder...
Em dos Testemunhos e dos Tempos escutamos… a narrativa escatológica
da nossa Tradição através dos olhos dos sábios e até daqueles que a
combateram … Revivemos a experiência do campus ou do pagus dos
jovens arqueólogos que participaram no re«erguer do nosso Nemeton, o
Cromeleque Mātīr Nemet», que tão alta importância tem neste
«(Re)Nascer da Mátria Lusitana». Na demanda pelas origens de uma

identidade Lvsitana e Céltica em cujas raízes se alicerça uma
lusitaneidade resiliente, mesmo nos momentos de maior crise, seja
esta entardecente ou amanhecente, escutamos, no Momentum
Metáxis em entrevista concedida à nossa Revista, as palavras
avisadas do filósofo e historiador Pinharanda Gomes. Escutamos
ainda Contos à Lareira e todo um Glossário Temático sobre os seres
misteriosos e esquivos que povoam os nossos campos. Provamos os
ix

Saberes em forma de Sabores da nossa Tradição. E seguimos pelos
Trilhos…

dos

Credimacos

alumiados

pelas

tradições

populares

peninsulares … pelos Trilhos de Achale e das tradições juninas e das artes
da tecedura e das plantas…
«Hoje volto a sonhar», sussurram-nos ao ouvido as Irmãs de Achale. O
redespertar da Pan-Céltia reemerge de novo à Luz do Dia, vela connosco
dentro da Noite, entardece nos fogos rituais e permanece aceso em brasa
no nosso coração, amanhece em nós como uma nascente, clara, lúcida e
nítida, em cada página, em cada linha, raiz de árvore, copa, folha. Pedra
de Caminho. Venham caminhar connosco, leitora, leitor Amigos.
Direcção Editorial
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INTROITO

Muitas coisas se poderiam dizer acerca de muitas coisas. E deste dito
poderíamos dizer que se trata de uma evidência, pelo menos ao mais leve
e desatento olhar. Mas na verdade não o é. Por detrás de qualquer dito ou
afirmação reside um mundo que por vezes se escoa por entre os dedos
imateriais das nossas mãos infiéis. Um mundo difícil de “agarrar”, em que
aquilo que dele se diz nada mais nos apresenta do que um ínfimo
vislumbre de uma imensidão oculta que insiste em assim permanecer. A
esta, invariavelmente chamamos-lhe de «mistério» ou que nela o mistério
abunda, sendo assim «misterioso» o atributo que melhor a designa.
Destarte, é precisamente acerca deste ‘mistério’ que pretendemos dizer
hoje, talvez porque se aproximam os seus pródigos tempos ou porque dita
a circunstância que dele algo se afirme.
Mas será que algo poderá advir do ‘mistério’? Ou melhor, será que desta
condição ante-tópica, se assim a podermos designar, poderá emergir algo
que, ainda que misterioso, assuma uma realidade espácio-temporal
concreta com a qual nos possamos relacionar? Realidade que, não
obstante vestida de matéria, ainda mais se oculta porque mais se mostra?
A resposta não pode deixar de ser afirmativa. Tal assim é, e digno
exemplo disso é o Templo Sagrado do Centro Druídico da Lusitânia:
Mātīr Nemet.
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É o termo «mistério» que melhor define o cromeleque-mãe que foi
resgatado das sagradas entranhas da Terra Lusitana. O mistério, oculto,
levou os Lusitanos ao sonho, o sonho aportou sentido às pedras e a estas
chamaram «Menires», literalmente, pontos de confluência energética onde
o mistério e o sonho se encontraram. Mātīr Nemet prometeu-se num
sonho, os Lusitanos realizaram a obra, o «mistério» ganhou corpo e o
corpo ganhou mistério. Na verdade, de Mātīr Nemet poderíamos dizer
mais quando ainda não o era, quando era sonho… antes de ser mistério.
Pois é, os sonhos podem ser concebidos, e até realizados. Mas do mistério
diz-se: que mesmo que se traduza em obra é esta que ganha mistério.
Assim é também o Amor na nossa Tradição: o vir-a-ser de um sonho
eternamente misterioso. Amorosa, Mātīr Nemet, circundada pelos seus
Menires, que velam pelo seu mistério, aguarda frondosa por aqueles que
sonham e querem dar corpo ao (seu) mistério. Descansa, Mātīr, e sara as
feridas que te causámos para te tornares corpo do teu mistério.
Sonharemos contigo. Até breve.
Coordenação da Revista
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A REVISTA DA TRADIÇÃO LVSITANA

DA SAGEZA

DRUIDADE: PELOS REINOS INTERIORES DE UMA
ALMA AMANHECENTE

destas linhas realizar esta humilde
meditação, isto é, circunscrever as
suas elipses, estabelecer as suas
órbitas, clarificar os seus objetos de
análise e balizar as suas amplituPor /|\ Adgnatios
Arqui-Druida da Lusónia, Endre da
Tradição Primordial e
Guardião da CDA

des. Tarefa nada fácil, para uma
introdução que se pretende sóbria,
uma vez que, se nos ativermos ao
título que administra o sentido do

Em primeiro lugar, mandam as

discurso, nos deparamos com dois
objetos que convocam sempre e

boas práticas de exposição reflexi-

necessariamente o seu sujeito, ou

va que se definam ou situem os

sujeitos de pertença, ou seja, ao

sesmos ou os marcos a partir dos

fazermos referência ao âmbito da

quais e até onde se propõe o autor

Druidade como interioridade, isto
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é, do ‘dentro’ de ‘algo’, teremos

transcensão que se encontra ao

forçosamente, caso queiramos ser

dispor de cada um de nós.

rigorosos e honestos na apresenta-

Em verdade, se de um ponto de

ção da nossa proposta, que fazer

vista estritamente genésico poderí-

igualmente referência a todo um

amos afirmar que tudo quanto exis-

conjunto de entornos ou exteriori-

te se encontra dentro de ‘algo’,

dades, que não só prefiguram fun-

aqui em referência tácita a um Ser

damentais orientações para o itine-

de Perfeita Incondição, Ultra-Ser

rário a seguir, como nos permitem

ou Mónada Suprema (Incriado),

estabelecer os contornos essenciais

mas tal não informaria os leitores

das fronteiras que religam, em

daquilo que pretendemos aqui tra-

sentido uno, as suas múltiplas e

tar: não a causa, mas o modo pelo

resilientes abrangências. O ‘dentro’

qual este ‘algo’ que se encontra

de algo é sempre até onde vai, e vai

dentro de nós se poderá amplificar,

sempre até onde chega com sentido

inscrevendo o seu sentido mais

substancial, quer dizer, fazendo

profundo num Sentido mais pro-

sempre referência a um fundamen-

fundo que o seu (transcendente),

to ou essência, ainda que de forma

dando-lhe, assim, a esse ‘algo’, o

mediada, que, invariavelmente, nos

esteio necessário para alcançar o

possibilita conectar, por via da

seu mais profundo sentido, uma

imanência, ao Transcendente, pois

vez que a dimensão do ‘algo’ que

é este Sentido que nos informa da

se encontra dentro de nós será

existência de uma possibilidade de

sempre diretamente proporcional à
dimensão tangível ‘fora’, por via
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da qual inscreveremos o nosso

a ser com sentido, num determina-

sentido ‘dentro’, com a devida

do tempo e lugar, ‘dentro’ e ‘fora’.

ressalva feita à nossa imperfeita

Entendam, caros leitores, esta di-

condição, que nos impossibilita de

nâmica como se do itinerário do

alcançar a paridade absoluta com

ciclo natural do Sol se tratasse, no

tudo, a não ser com nós mesmos.

qual os «Reinos Interiores» se es-

Neste sentido, aqui diremos «Rei-

tabelecem, após o ocaso, desde a

nos Interiores» sempre que fizer-

porta de entrada da Alma para o

mos referência às atualizações

recolhimento, entendido aqui como

constantes de inscrições prenhes de

momento de meditação, atualiza-

significado essencial e às necessá-

ção, síntese e redefinição do ‘se-

rias sínteses ontológicas resultantes

rei’, até à porta de saída da Alma

da relação de cada caminhante, em

para uma nova aurora, nova fase

movimento particular de transcen-

em que o ‘sou’ procurará al-cançar

dência, com o Sentido Espiritual

e realizar a sua possibilidade de

Universal; e aqui diremos «Alma

ser, isto é, o seu ‘serei’. Desta fase

Amanhecente» sempre que se fizer

dir-se-á que é «Amanhecente»,

uma referência estrita à relação e

porque no decorrer da recolha no-

aos moldes em que essa relação se

turna renovou os votos para o

processa, quer esta se trate de uma

(re)início de uma constante procura

relação íntima do ‘sou’ de cada um,

auroral das transcendências últi-

quer se trate de uma relação proje-

mas, como se a cada dia que ama-

tiva com o ‘serei’ de cada um e ao

nhecesse ela procurasse chegar

modo como cada um poderá chegar

mais perto do Sol. No entanto, os

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA
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efeitos da Luz na Alma medem-se

naram as possibilidades do seu

pela quantidade de luz que, no

‘serei’, uma vez que o horizonte de

decorrer do ‘dia’ da Alma, os nos-

compreensão se distendeu e se

sos passos libertaram no caminho

apresenta agora de forma mais

por eles feito. Paradoxalmente,

nítida ao olhar da sua «Alma Ama-

guardar uma luz que não é só nossa

nhecente».

e mantê-la após o ocaso, impedir-

Trata-se, então, de um movimento

nos-á de ver bem dentro da nossa

elíptico cuja compreensão se torna

interioridade. No retorno aos nos-

fundamental para todos aqueles

sos «Reinos Interiores» é funda-

que desejem se sentir em plena

mental que se deixe lá fora o olhar,

comunhão com a Tradição Primor-

algo que nos informa da nossa

dial, pois é precisamente no acom-

relação com a exterioridade, mas

panhamento desta dialética mono-

manter sempre a visão, que nos

nómica energética, por via da qual

possibilita aferir de maneira lúcida

se estabelece o movimento-fluxo

o sentido daquilo que se olhou, e

de cada unidade animada existente,

assim inscrevê-lo com sentido na

movimento que, ao verter-se e

nossa interioridade. O resultado

reverter-se sobre si mesmo, assim é

mágico, no significado mais pro-

espiralado, que se pode estabelecer

fundo do termo é: não só o ‘sou’ se

o vínculo mais profundo do huma-

transcendeu, posto que, por via das

no com o transcendente, possibili-

suas atualizações, se amplificou e,

tando assim o escutar interno do

como tal, se viu amplificado no seu

seu ressoar no Grande Ser. Esta-

sentido, como amplificadas se tor-

mos perante argumentos funda-
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mentais que poderão orientar os

isto é, Alma é igual ao conjunto

caminhantes para um acontecer

das relações ontológico espirituais:

benfazejo, liberto de ilusões, fric-

1) – sejam elas, de um ponto de

ções, desvirtuamentos e, funda-

vista estritamente monológico (‘eu

mentalmente, de solecismos onto-

sou’) entre a nossa interioridade e a

lógicos ou inadequações estruturais

nossa exterioridade (seres e nature-

a uma genuína egrêgorein druídica

za); 2) – quer elas sejam, de um

humana, cujo fito fundamental

ponto de vista dialógico (‘eu sou +

deveria ser o de velar e zelar pela

‘eu serei’), desde que devidamente

observância dos princípios de uma

harmonizadas entre si, com o

Tradição que é, hoje mais do que

transcendente (Espírito Universal)

nunca, essencial para a evolução da

ou, para melhor entendermos, com

consciência coletiva do ser humano

a Causa Essencial em relação à

à face desta Terra da qual somos

qual somos seres participados, por

co-usuários e co-subsidiários.

via do nosso Espírito Particular, e
participantes, por via da nossa
«Alma Amanhecente». Neste sentido, poderemos afirmar que o autoconhecimento na Tradição Druídica jamais poderá ser verdadeiramente entendido se o analisarmos
fora deste contexto e o seu resulta-

Todo este discurso serve para acentuar um pouco mais aquilo que

do não for devidamente inscrito
e\ou vivenciarmos este processo

para todos nós deveria ser evidente,
ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA
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em hipostasia, isto é, o autoconhe-

Isto é o que designamos por «Drui-

cimento não incide apenas no mo-

dade».

do como cada um de nós acontece,

Neste sentido, mais do que uma

ou seja, apenas com enfoque na

simples doutrina ou lógica de idei-

primeira parte da relação (1), cuja

as sistematizadas, que tendem para

referenciação fica necessariamente

um ‘universal’ entendido apenas

condicionada à interpretação subje-

como

tiva dos resultados da ação, quer

jetividade, como se esta padecesse,

sejam bons ou maus, mas também

na verdade, da capacidade de sub-

na segunda (2), que, subsumindo

sumir em si o carácter absoluta-

aquela, lhe dá esteio e sentido uni-

mente transcendente dos princípios

versal, abrindo assim caminho a

que observa, e que em muitas in-

um movimento humano de trans-

terpretações, por via da substitui-

cendência, isto é, movimento de

ção do eixo de medida do valor

espiritualização essencial que, por

pelo ‘objeto’ a ser alvo de medição

inerência, rejeitaria qualquer sub-

(humano e a sua ação), vê-se assim

versão dos princípios, pois aqui

sobrevalorizada na sua real condi-

não se trata de uma humanização

ção, que aqui podemos designar

do Espírito, mas de uma possibili-

por Druidismo, cuja terminologia

dade que o Espírito oferta ao hu-

nos informaria de uma Tradição

mano para que este, humanizando-

Druídica mais próxima de uma

se, cada vez mais se espiritualize,

religião, uma vez que, tal como

tornando-se assim numa digna

acontece, por exemplo, no Cristia-

referência do Espírito Universal.

nismo, a sua Filosofia se encontra

resultado de

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA
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aprisionada a uma doutrina; e mais,

de todas as outras práticas, isto é, a

dizíamos, do que um conjunto de

sua razão, a sua identidade, a sua

práticas conexas e\ou subordinadas

pertença, o seu sentido mais pro-

a esta última (doutrina), que pode-

fundo, em suma, a sua essência

mos designar por «Druidaria», cuja

fundamental. Assim, ao libertar a

terminologia nos remete precisa-

Filosofia Druídica dos grilhões

mente para um ofício (conjunto de

impostos por uma doutrina assim

práticas articuladas entre si com

identificada, a «Druidade» devolve

vista à realização de um sentido e

à Tradição a sua vida-fluxo essen-

de um bem comum) integrado num

cial, afirma o seu ofício como uma

processo doutrinário, a «Druida-

Filosofia de Vida, permitindo-lhe

de», mais do que aquilo que foi

assim, enquanto substância-movi-

atrás referido, não só integra ambas

mento da Tradição, manter sempre

as dimensões (Druidismo e Druida-

presente a sua essência, por via da

ria), que podiam perfeitamente

constante observância dos seus

existir uma sem a outra, isto é,

princípios arquetípicos e fundado-

doutrina sem prática e prática sem

res.

doutrina 1, como lhes dá aquilo que

Se a noção mais profunda de Espi-

as poderá verdadeiramente distin-

ritualidade, em face da sua conti-

guir de todas as outras doutrinas e

nuidade pelos tempos, nos remete
para um estado constantemente

1

Veja-se a este respeito as diversas representações folclóricas que se fazem da
Tradição, cuja dignidade não está aqui em
causa, mas que obedecem mais a outros
ditames do que propriamente aos princípios
fundadores da Espiritualidade Druídica.

atual (algo que pressupõe trânsito,
fluxo, dinamismo e etc.,) de uma
Essência (Espírito), ou seja, de
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uma ‘Qualidade’ que, ainda que

doutrinários, posto que tal seria

primitivamente insubstancial, se

impor-lhe uma condição (‘ismo’),

doa à substância, se assim é, dizí-

por via da transferência da medida

amos, a relação humana com ela é

do ‘peso’ do valor para aquele que

por demais evidente, mais que não

deve ser objeto de pesagem por via

seja porque a Vida, na qual se in-

do seu ofício, pois sugere a Tradi-

clui a humana, só se consubstancia

ção que não haja diferenciação

porque o seu princípio ou funda-

entre o exercício do dever, que é a

mento é indubitavelmente Espiritu-

resposta dada em ofício, desde que

al. Neste sentido, como seres fun-

este resulte da interpretação (con-

damentalmente

substanciada

espirituais

que

como

referencial)

somos, deveremos, durante as eta-

adequada dos princípios, e o exer-

pas realizadas sob forma humana,

cício do poder, que apenas deve

estar humildemente recetivos, entu-

servir para acrescentar ao dever de

siasmados e dispostos a nos consti-

participação na universalização dos

tuirmos como meios válidos por

princípios a singularidade semânti-

via dos quais a Essência possa

ca e ontológica do valor de cada

animar substâncias e se concretizar

um na realização virtuosa das suas

em obra, ampliando e espelhando

obras (consubstanciadas como refe-

assim uma evolução do sentido

rências), do seu sentido individual

humano verdadeiramente digna do

e do seu sentido coletivo, ou seja,

seu fundamento, algo que, por ra-

como parte integrante e constituti-

zão de ordem de grandeza, não

va do destino humano à face da

poderá estar subjugado a claustros

Terra.
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O ofício desta atividade fundamen-

Espiritualidade Druídica (Druida-

tal para o ser humano resulta, en-

de), ligando o homem ao seu senti-

tão, de um acompanhamento cons-

do, liga o homem ao seu oficio e a

tante do fluxo da Essência e, como

este dá-lhe sentido.

tal, só poderá ser estimado como
valor em referenciação a um princípio transcendente. Se este ofício
for realizado por alguém que observe os princípios da Tradição
Druídica e se o resultado do mesmo os espelhar devidamente, isto é,

Concluindo, só a «Druidade» pos-

se servir qualitativamente como

sibilita que dos nossos «Reinos

referência virtuosa para a Espiri-

Interiores» brote a «Alma Ama-

tualidade que superintende o seu

nhecente». Alma que, suportada na

ofício, então falamos de uma

vida segundo a matéria, oficia na

«Druidade»: que é uma Filosofia,

matéria a Vida segundo o Espírito,

não ao serviço de uma doutrina,

porque é esta que lhe dá sentido e

mas ao serviço da Vida, pois liga a

ao humano dá ofício. Se o humano

vida segundo a matéria ao seu sen-

oficiar o seu sentido particular de

tido primeiro e último, ou seja, à

modo universal, ganharão sentido

vida segundo o Espírito, e que,

os seus «Reinos Interiores». E

ainda, por via da sua necessária

amanhã? – «Alma Amanhecente»

dimensão prática, isto é, do aconte-

pelo nascer da aurora.

cer em ato de quem observa esta

Bem Hajam… com sentido.
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DO CONTO E
DO CANTO

A FOZ COMO LUGAR DE ENCONTRO: PHILÉAS
LEBESGUE & TEIXEIRA DE PASCOAES

“Nunca nada é fruto do acaso”
Dalila Pereira da Costa, 1999

um dia, como dois rios, fluíram
para a mesma foz, o mesmo tempo
e o mesmo lugar de encontro e
irmanaram-se e reconheceram-se na
mesma Tradição. A história da amiPor Adgatia Vatos
Bardo da ATDL

Philéas Lebesgue (1869-1958) e
Teixeira de Pascoaes (1877- 1952),
duas vidas, dois poetas, duas terras,

zade entre os dois poetas é também
a história dos laços profundos entre
duas culturas, a gaulesa e a lusa,
para além de todas as fronteiras
físicas e políticas que o reino de
Abred foi traçando na Europa entre
as duas Grandes Guerras Mundiais
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que marcaram o século XX. Este

tivo e bárbaro” 3, se terão um dia,

encontro é um dos mais importan-

por mero e circunstancial acaso,

tes marcos na história do reconto

encontrado a bordo de um barco, na

do realvorecer da pan-céltia e inte-

Foz do rio Douro, em Leixões,

ressa, por isso, recordá-lo e voltar a

onde aporta a Portugal o poeta

inscrevê-lo nos anais da nossa me-

francês e aonde o poeta português

mória comunitária.

se tinha deslocado, para comprar

Reza a lenda e fica, pois, para a

cigarros estrangeiros, um hábito

história do renascer da pan-céltia

seu, quando se encontrava na cida-

que Lebesgue, porventura o criador

de do Porto 4. Assim nos narra Ma-

da bela expressão «panlusismo» 1,

ria José Teixeira de Vasconcelos,

Lebesgue, “de seu nome druida

sobrinha querida e secretária do

Ab’Gwench’hlan” 2

Pascoaes,

poeta amarantino, este encontro

poeta, segundo as suas próprias

mágico e a amizade que se lhe se-

palavras, de “espírito ibérico emo-

guiu:

e

1

A expressão de Lebesgue refere-se explicitamente a Pascoaes que referencia e
reverencia “como um profeta do panlusismo”, especialmente nos meios peninsulares
não assimilados por Castela, como a Galiza… Cf. Philéas LEBESGUE, Portugal no
Mercure de France. Aspectos Literários,
Artísticos, Sociais de Fins do Séc. XIX a
Meados do Séc. XX (tradução e coordenação de Madalena Carretero Cruz e de Liberto Cruz), Roma editora, Lisboa, 2007, p.
394.

“Enquanto vivia na Foz, Pascoaes
costumava ir a bordo dos navios estrangeiros atracados no porto de
Leixões para comprar cigarros.
3

Teixeira de Pascoaes em excerto policopiado de carta manuscrita (possivelmente
inédita) publicada no jornal Indice, de artes
e letras, Madrid, Julho-Agosto, 1958.

2

Jean-Michel MASSA, ‘Prefácio’, in Portugal no ‘Mercure de France’, Roma Editora, Lisboa, 2007, p.18.

4

Cf. Jean-Michel MASSA, ‘Prefácio’, in
Portugal no ‘Mercure de France’, Roma
Editora, Lisboa, 2007, p.12.
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Um dia, encontrou um francês que

Uma vez descrito, como tinha de

meteu conversa com ele e falaram

ser, pelas amorosas palavras da

de literatura. Teixeira de Pascoaes

sobrinha de Pascoaes, este (re)En-

ofereceu-se para lhe mostrar o Porto, no dia seguinte. O francês ficou
radiante. No momento da despedida, trocaram cartões de visita e caíram nos braços um do outro. Trata-

contro, interessa percorrer as linhas
de água dos afluentes deste irmanado caudal comum. Se foi na Foz do
Douro, em Leixões que se operou o

va-se do poeta Philéas Lebesgue e

Reconhecimento entre ambos, o

há muito se conheciam por corres-

conhecimento já pré-existia por via

pondência.

do contacto entre os redactores de

Mais tarde, em 1931, o poeta das

duas revistas que estavam ligadas a

«Fenêtres sur le Monde» veio pas-

dois movimentos literários afins, o

sar uns dias à Casa de Pascoaes. O

Simbolismo e a Mercure de France

Poeta quis recebê-lo com alegria.
Eu organizei um grupo de crianças
da aldeia que formaram alas à sua
chegada e o cobriram com flores.
Ficou encantado e comovido. Era

e o Saudosismo e A Águia, indissoluvelmente ligada ao movimento,
não apenas literário, mas também
político da Renascença Portuguesa.

um homem com muito interesse e
grande sensibilidade. Dizia que

1. NASCENTE: A MERCURE

Pascoaes era um dos maiores poe-

DE FRANCE e A ÁGUIA ou …

tas de sempre da Península Ibéri-

SIMBOLISMO E SAUDOSIS-

ca.”
5

5

MO

Maria José Teixeira de VASCONCELOS,
Na Sombra de Pascoaes, Vega, Lisboa,
1993, pp. 45-46.

Fundada nos finais do século XIX,
(com uma constância apenas inter-
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rompida em 1940, devido à ocupa-

350 páginas. Esta revista tinha uma

ção nazi que a interditou, circuns-

importância enorme na época, num

tância que perdurará, sensivelmen-

mundo onde os meios de divulga-

te, até ao fim da ocupação alemã)

ção de cultura eram bem diversos e

existia 6 uma revista icónica em

escassos quando comparados com a

França, a famosa Mercure de Fran-

nossa actual sociedade da informa-

ce, de periodicidade mensal, e mais

ção tutelada pelos media e pela

7

tarde quinzenal, revista simbolista ,

internet. Os livros, os jornais e as

dirigida por Alfred Vallete e depois

revistas tinham uma importância e

por Georges Duhamel (premiado

uma circulação consideráveis e os

com um Goncourt por Civilização,

leitores faziam tempo e lugar para

em 1918, que sucederá na direcção

os lerem. As pessoas e as mercado-

a Valette, morto em 1935) com

rias deslocavam-se, bem mais len-

cerca de 1000 assinantes espalha-

tamente do que hoje, de comboio e

dos pelo mundo e que chegou a ter

de barco (a vapor) e os veículos
terrestres eram puxados por ani-

6

Existia (terá findado em 1965) e, em boa
verdade, ainda existe, do menos, como casa
editora, apesar de todas as mudanças nos
tempos e movimentos literários …, confirase a este propósito
http://www.mercuredefrance.fr/unepagehistorique-historique-1-1-0-1.html, consultado em 02/08/2017.
7

A casa editora desde 1893 associada à
revista lançou alguns inéditos de Mallarmé
e Heredia e publicou, entre outros, Gide,
Claudel, Colette, Apollinaire, foi, também,
a primeira a editar a obra de Nietzsche, em
tradução francesa de Henri Albert.

mais e mesmo quando os automóveis surgiram, a sua posse e utilização não era generalizada… O mote
desta revista está bem expresso na
reiterada afirmação de Valette: «Au
Mercure on peut tout dire» [«No
Mercúrio tudo pode ser dito»]. Frase emblemática onde transparece o
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seu carácter libertário e inovador no

a Mercure de France subsumia,

panorama cultural da época.

A Mercure de France, não por
mero acaso, tomava o seu nome a
partir do deus Mercúrio (Hermes
para os gregos), deus alado, mensageiro dos deuses e intermediário
entre estes e os seres humanos, dito
pela simbologia como sendo o
‘mais atarefado’ de todos os deuses 8… Característica simbólica que
8

Não será despiciendo notar aqui alguns
destes traços simbólicos, particularmente
no que respeita ao simbolismo, dito por
alguns “universal”, do Mercúrio celta…
Comecemos por algumas características
gregas. A Hermes, também dito deus do
comércio e dos ladrões, se atribui o fabrico
da primeira lira de Apolo (feita a partir de

casca de tartaruga e de intestinos de boi …)
e também da primeira flauta que Hermes
teria cedido ao deus Apolo em troca de
conhecimentos de magia divinatória e do
caduceu, tendo sido escolhido por este deus
como seu mensageiro, especialmente aos
mundos infernais, onde pontificam Hades e
Perséfona… No universo pan-céltico (irlandês, gaulês e peninsular) as suas funções
são ‘assumidas’ por Lug e sobre ele se diz:
“este deus transcende as funções e as capacidades de todos os outros deuses; ele é ao
mesmo tempo: druida, satírico, médico,
mágico, artesão, etc. (…). Forma com
Dagda (Zeus-Júpiter e Ogme-Ogmios ou
Ares-Marte) uma tríade fundamental e os
cognomes passam muitas vezes de uns para
os outros. (…)/ A simbologia de Hermes
inspira-se também na do deus egípcio Tot,
substituto de Rá, o deus supremo: mensageiro, iluminador, juiz interior (consciência), guia, mediador. Personifica a revelação da sabedoria aos homens e do caminho
da eternidade. Ele é a palavra que penetra,
segundo o seu grau de abertura até ao fundo
das consciências. (…) É ao mesmo tempo o
deus do hermetismo e da hermenêutica, do
mistério e da arte de o decifrar.” CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain,
Dicionário dos Símbolos, tradução de
Cristinas Rodriguez e Artur Guerra, Teorema, Lisboa, 1994, pp. 364-365. Sobre
este tema V. ainda Gaesum BACH, “Uma
Breve Visão sobre Lvgvs”, in A Revista da
Tradição Lvsitana - A Espiritualidade
Atlântica, Centro Druídico da Lusitânea Assembleia da Tradição Lvsitana, nº2, 1º
semestre, Maio, 2017, pp. 94-105; V. em
particular a p. 102, onde se discute “Runesocesius; O Lugus Lusitano?”.
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num plano esotérico e metafórico à

não apenas divulgação, mas reco-

qual juntava, num plano exotérico e

nhecimento

prático, a tarefa fundamental de

seus pares. Por todas estas razões,

divulgar e de pôr em contacto os

“Uma nota, um artigo, uma refe-

intelectuais-sábios-investigadores-

rência na Mercure eram recompen-

criadores de todo o mundo dito

sas apreciadas e procuradas” 10 an-

‘cultural’ do tempo. Será preciso

siosamente por artistas, criadores e

acrescentar que, nesta altura, ‘cul-

investigadores, não apenas literá-

tura’ significava ‘frança’ e a sua

rios, mas de todas as áreas do saber,

língua franca ou universal era o

pois, justamente neste tempo, e

francês, ao contrário do que sucede

também porque era essa a linha

hoje, num universo onde a cultura

editorial da revista, não se estabele-

anglo-saxónica e a língua inglesa

cia, ainda, essa linha divisória e,

pontificam. Segundo Teresa Rita

hoje, tantas vezes limitativa e mío-

Lopes, a Mercure funcionava como

pe, entre as ciências ditas humanas,

uma espécie de ‘Internacional sim-

as ciências sociais, as artes e as

bolista’ 9, uma espécie de platafor-

ciências da natureza…

ma de divulgação de intelectuais e

Ao longo dos 89 anos da sua vida,

de artistas, onde todos procuravam

Lebesgue participou em, pelo me-

internacional

pelos

nos, 232 revistas, escrevendo mais
9

Cf. Jean-Michel MASSA, ‘Prefácio’, in
Portugal no ‘Mercure de France’, Roma
Editora, Lisboa, 2007, p.18. Cf. Maria
Teresa Rita LOPES. Fernando Pessoa et le
drame symboliste: héritage et création.
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian/
Centre Culturel Portugais, 1977.

de 1600 artigos… Só no que respeita a revistas portuguesas,… fazem
10

Jean-Michel MASSA, ‘Prefácio’, in
Portugal no ‘Mercure de France’, Roma
Editora, Lisboa, 2007, p.18.
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parte deste rol A Águia, a Atlântida,

uma empatia profunda entre o poeta

o Bulletin des Études Portugaises,

francês e Pascoaes que o considera

O Instituto, O Mundo, Prometeu e

como o “meu mais querido poeta

até a Seara Nova… Curiosamente,

francez (sic)” e a descreve deste

é o poeta simbolista português Eu-

modo já desde 1912: “E esta sua

génio de Castro (1869-1944), já

simpatia por nós e esta nossa sim-

então reconhecido como poeta

patia por ele, nasce do parentesco

maior nos meios simbolistas fran-

celta que nos prende” 12. Empatia

ceses e, portanto, na Mercure que

identitária pancéltica entre a Gália e

apresenta Lebesgue à revista fran-

a Lusitânea que Pascoaes reitera,

cesa, em 1896, conta já esta, então,

sempre certeiramente anos depois,

6 anos de publicação. A partir desta

em 1952 (ano da sua morte): “En-

data, Lebesgue começa a escrever

tende-se a cultura parisiense, o

de forma regular na Mercure, dan-

carvalho druídico feito coluna gre-

do início a uma das mais longas e

ga, um Partenon a esconder um

sistemáticas divulgações da cultura

Dólmen” 13…

portuguesa em França 11. Esta sim-

Entrementes, em 1910 surgia em

patia recíproca entre Lebesgue e as

Portugal a revista A Águia fundada

letras portuguesas corresponderá a

por Teixeira de Pascoaes, Jaime

11
Cf. Jean-Michel MASSA, ‘Prefácio’, in
Portugal no ‘Mercure de France’, Roma
Editora, Lisboa, 2007, p.15. Cf. Manuel De
Lima BASTOS, “Philéas Lebesgue, O
Cronista Literário da Revista Mercure de
France e Aquilino Ribeiro”, in Vila da
Feira.Terra de Santa Maria, ano IX, nº 27,
Fevereiro de 2011, p. 185.

12
Teixeira de PASCOAES, “Revista Bibliográfica”, in A Águia, 2ª série, vol. I, N.º 6,
Jun. 1912, p. 199.
13
Teixeira de PASCOAES, Uma Fábula, O
Advogado e o Poeta, Brasília Editora, 1978,
p. 243.
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Cortesão, Leonardo Coimbra, Au-

Pascoaes vai assumir a direcção da

gusto Casimiro e Álvaro Pinto. Um

parte literária 15 desta revista que

ano depois, em 1911 os fundadores
d’ A Águia dão início ao movimento da «Renascença Portuguesa» que
tão grande importância pedagógica,
cultural e política viria a assumir
nos cerca de 30 anos subsequentes
à revolução de 5 de Outubro de
1910, a partir da qual se instaurou o
Regime Republicano em Portugal 14. A partir de 1912, Teixeira de
14
Sobre a importância incontornável d’ A
Águia e do movimento da «Renascença
Portuguesa» V. o clássico de Alfredo Ribeiro dos SANTOS, A Renascença Portuguesa, Um Movimento Cultural Portuense,
prefácio de José Augusto Seabra, Fundação
Eugénio António de Almeida, Porto, 1990.
Sobre este livro, escreveu Fernando Piteira
Santos, uma interessante e longa recensão
crítica da qual apenas citamos o significativo fecho conclusivo: “A Renascença Portuguesa foi um importante movimento
cultural e pretendeu dar «um sentido à vida
cívica nacional» nos anos seguintes à proclamação da República. Na sua época, em
relação a esse tempo histórico, deverá ser
considerada.”, Fernando Piteira SANTOS,
“Um Movimento Cultural Portuense”, in
JL, 06/08/91. Neste artigo se dão conta
também das tensões ‘regionalistas’ entre a
intelectualidade do Porto e a de Lisboa,

mas também destas tensões entre os membros do movimento mais próximos de um
certo cientismo e positivismo, como, porventura, Raul Proença e António Sérgio
(raiz da célebre polémica sobre o Saudosismo, entre outras…) e de outros mais
chegados a um humanismo mais universalizante, como Pascoaes e Leonardo Coimbra.
O título do Livro de Alfredo Ribeiro dos
Santos e o mesmo título da recensão de
Piteira Santos não nos deve induzir em erro
quanto ao essencial: o movimento da «Renascença», dito portuense, teve um alcance
e uma importância nacional (o conteúdo do
artigo de Piteira Santos, e a frase conclusiva que dele extraímos contradizem o título
imbuído de ‘regionalismo’) e mesmo internacional, na perspectiva do redactor da
Mercure, Philéas Lebesgue, que imediatamente entende o seu alcance e consonância
com o que se passa em França, na Galiza e
em Inglaterra ao tempo, a saber o reemergir
da Cultura Céltica, a refundação de uma
ideia de ‘patriotismo’ baseada num panceltismo comum.
15
E sobre este ‘cargo’ dirá em carta a
Álvaro Pinto datada de 24 de Setembro de
1911: “Há muita gente obcecada por teorias
científicas, sociais, etc., etc.! Há muita
gente deslumbrada pelo falso fulgor que
vem das nações da Europa. É preciso
acompanhar a Europa!... e acabou-se! É
infelizmente, a preocupação de toda a gente
portuguesa. É o nosso erro que já vem de
antigos tempos. Portugal pertence à Europa,
é certo, mas tem qualidades próprias e
originais capazes de realizar, depois de
reveladas e definidas, uma grande civilização. À revelação dessas qualidades é que
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agora se assume como o «órgão»

será um colaborador e um corres-

ou a «voz» do movimento da «Re-

pondente extremamente activo d’ A

nascença Portuguesa», direcção que

Águia, participando em 28 números

abandonará em 1916 16. Lebesgue

com artigos de extensão variável,
mas de grande interesse e acutilân-

chamei Renascença. Renascença é Revelação, não é Regresso ao passado!”, Teixeira
de PASCOAES in Revista do Ocidente, nº
178, vol. XLIV, Fev. 1953.
16

Excerto de carta de Pascoaes a Teixeira
Rego, datada de 9 de Janeiro de 1917, sobre
o abandono do cargo de director da revista:
“Já sabe que abandonei a direcção literaria
da Aguia. Sendo eu o director literario da
revista, enviei ao A. Pinto um soneto e uma
poesia, dois belos trechos d’um jovem
poeta da minha terra, que se me afigura a
mais prometedora esperança da ultima
geração. É um rapaz (Alfredo Brochado)
dos mais belos sentimentos e dotado dum
alto temperamento de elegíaco. Pois, meu
caro Teixeira Rego, os versos fôram pôstos
de parte e não aparecem publicado na
Aguia e nem a menor satisfação me foi
dada!!! Despedi-me de director, mas não de
socio, pois a Renascença Portuguesa não
pode pagar culpas individuais, sendo ela
uma sociedade ou antes... devendo ser uma
sociedade. E é preciso que ela o seja, a fim
de cumprir o seu programa patriotico. Eu
dei-lhe o que tinha do meu pensamento e o
que pude do meu dinheiro. Amo-a por isso.
Pois é necessário que ela se torne uma
verdadeira Sociedade. Só assim poderá
florescer e cumprir o seu destino.” Teixeira
de PASCOAES in O Tripeiro, 7ª Série, nº
1, Janeiro de 2005, pp. 4-6. Apesar deste
‘desabafo’ epistolar de Pascoaes, cremos
que o abandono da direcção tem a ver com
um conjunto de razões relativamente ao

cia 17. Participa também com poemas, dedicados alguns a Pascoaes 18, o seu «confrade», nas letras,
o seu «querido Amigo» e mesmo, o
entendimento do alcance da Saudade e do
Saudosismo (entendido por Pascoaes como
Revelação religiosa e filosófica e, portanto,
de alcance ético) de âmbito mais vasto,
sendo que o episódio narrado a Teixeira
Rego assume o papel de ‘gota de água’
neste contexto.
17

Referimo-nos especialmente às famosas
“Lettres Portuguaises”. A este propósito V.
Paulo SAMUEL, A Renascença Portuguesa, um perfil Documental, Fundação Eugénio António de Almeida, Porto, 1990, pp.
273-274.

18

Notavelmente os poemas “Le Verbe” in
A Águia, 2ª série, vol. I, N.º 5, Maio 1912;
“Le Condor Captif”, in A Águia, 2ª série,
vol. I, N.º 6, Jun. 1912; “Ce Soir-Lá”, in A
Águia, 2ª série, vol. VII, N.º 40, Abril
1915; “Il me Semble Parfois”, in A Águia,
2ª série, vol. IX, N.º 51, Mar. 1916. Por sua
vez, Pascoaes dedicar-lhe-á “A Morte e o
Doido”, in A Águia, 2ª série, vol. III, N.º
13, Jan. 1913; ou o poema “Á França”, in A
Águia, 2ª série, vol. X, N.º 55, Jul. 1916, só
para citar alguns conhecidos exemplos.
Para além de traduções recíprocas.
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seu «irmão de alma». Esta colabo-

identidade e a diferença entre os

ração é, pois, a história de uma

dois movimentos, será analisada

amizade e de uma afinidade que se

por Pascoaes nas páginas d’A

foi manifestando, não apenas na

Águia, logo em 1913, sendo a linha

colaboração literária entre dois

de água demarcadora entre os dois

autores que participavam em revis-

movimentos traçada por Pascoaes,

tas que fizeram uma época, mas

na preferência que atribui ao Sim-

configura, de igual modo uma iden-

bolismo por aquilo a que chama a

tidade entre dois poetas, dois aedos,

nuance que contrapõe à do Saudo-

dois bardos ou duas vozes da mes-

sismo pelo Mistério. E é socorren-

ma Tradição ancestral, que se es-

do-se da análise do seu «amigo» e

praiou ao longo dos anos num epis-

«confrade» Philéas Lebesgue que

tolário, qual caudal líquido de um

estabelece a diferença entre os dois

mesmo rio comum, alumiado por

movimentos:

uma luz idêntica.
“O mistério no Saudosismo é como
um sêr vivo, entrevisto n’um relâmpago e jamais fixado, em virtude da sua eterna mobilidade. (…)
Falando da nova geração poetica,
dizia o belo Poeta de França e querido amigo de Portugal, Philéas Lebesgue: “ils se comunient éperdu-

A proximidade e a distância entre o

ment avec les choses! [eles comunicam/comungam

Simbolismo e o Saudosismo, a
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te/loucamente com as coisas]”,

samente pelo labor em torno de

acrescentando que isto os afastava

uma matriz pancéltica comum a um

dos simbolistas franceses. É na ver-

universo geográfico, topográfico ou

dade, assim:

mitográfico que englobaria a penín-

Esta comunicação apaixonada com
as Cousas, representa o parentesco,
em constante labor fecundo, que
prende a alma lusíada á alma da

sula ibérica (em particular as regiões resilientes em relação à Castela
política), a Gália, a Irlanda e parte

Naturêsa: - representa a feição ori-

da Grã-Bretanha e, segundo A

ginal do Saudosismo.

Águia (notavelmente António Sér-

Entre este e o Simbolismo há a

gio…), o Brasil, sob a bela ex-

mesma semelhança que existe entre

pressão ou o termo “A «Renascen-

o sol e a névoa que o encobre; entre

ça Portuguesa» e «Luso-Brasili-

a nuance – forma apagada e morta

ana»” 20…

e o mistério – forma oculta e viva.” 19

Mas, retomemos o fio da nossa
meada… Pascoaes e Lebesgue ape-

Na verdade, tanto para Pascoaes
como para Lebesgue o Saudosismo
não é apenas um movimento literário, mas a possibilidade de criação
de uma cultura ou de um ethos
especificamente panlusíada, preci-

sar de já antes se conhecerem epistolarmente,

ter-se-ão

conhecido

pessoalmente em meados de 1911,
no Porto de Leixões, quando Lebesgue se deslocou a Portugal a
convite de Teófilo Braga para receber o título de ‘cidadão honorário

19

Teixeira de PASCOAES, “Saudosismo e
Simbolismo”, in A Águia, nº16, 2ª Série,
Abril de 1913.

20

“Notas e Comentários”, in A Águia, 2ª
série, vol. XVI, N.º 91-92-93, Jul., Ago.,
Set. 1919, p. 84.

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

A REVISTA DA TRADIÇÃO LVSITANA | 35

de Portugal’. Esta terá sido a pri-

poesia) para francês, de quem Pas-

meira de pelo menos três visitas

coaes, apesar de Eugenio d´Ors o

‘oficiais’, isto é (duas) a convite de

considerar como “le pire des cor-

autoridades portuguesas, tendo a

respondants et le plus oublieux des

segunda ocorrido em 1923 e a ter-

hommes [o pior dos corresponden-

ceira (esta já com estadia na Casa

tes e o mais esquecido dos ho-

de Pascoaes e a convite deste) em

mens]” 21 recebe 39 cartas, entre

1931, tendo a atestá-la a famosa

1929 e 1950 e a quem escreve 30

placa com inscrição do nome do

cartas de 1929 a 1933… Jeusse

Grande Druida das Gálias, com a

conhece Lebesgue através de Pas-

respectiva data (‘1931’), no jardins

coaes e logo entre os três se estabe-

da Casa de Pascoaes, no Solar de S.

lece uma empatia e uma relação de

João do Gatão… Mas, prossigamos

trabalho em torno das traduções,

na nossa navegação…

edições e da escrita dos prefácios
da obra de Pascoaes para francês,

2. RIO: LITERALMENTE, NA-

da obra de Lebesgue para portu-

VEGAR POR CARTA

guês... Já vimos o número das car-

A descrição da relação e dos encontros e reencontros entre Pascoaes e
Lebesgue não estaria completa sem
a menção de mais um elemento
desta ‘tríade’ humana: Suzanne
Jeusse, a infatigável tradutora das
obras de Pascoaes (em especial da

tas trocadas entre Jeusse e Pascoaes… entre Pascoaes e Lebesgue a
quantidade é semelhante. Mais
21

Excerto de carta de Eugenio d´Ors, transcrita por Jeusse e enviada a Pascoaes, in
Lurdes da Conceição Preto CAMEIRÃO,
Antologia Epistolográfica de Autores dos
sécs. XIX-XX, Instituto Politécnico de
Bragança, 1999, p. 182.
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exactamente, tanto quanto se sabe,

Pascoaes, por seu lado, também se

37 cartas enviadas por Lebesgue,

mostra bastante feliz com a possibi-

entre 1912 e 1950, mas é bem pos-

lidade de voltar a rever o querido

sível que existam mais.

amigo que não vê, pessoalmente, há

Nas cartas que envia a Pascoaes,

uma dezena de anos, desde o en-

Jeusse sempre se dirige ao poeta

contro na foz do Douro, apesar da

amarantino

cher

volumosa correspondência mantida

estimado/querido

ao longo dos anos. Em carta para

Mestre]”. É através de uma carta de

Jeusse, datada de 1931, dá conta da

Suzanne Jeusse de 1929 que fica-

sua alegria perante a eminência do

mos a saber do desejo de Lebesgue

desejado reencontro e estabelece

de visitar Pascoaes no Solar de

interessante analogia entre si, Le-

Gatão. Escreve Jeusse:

besgue e os penedos de granito, à

Maître

como

[Meu

“Mon

qual não falta a menção à cultura
“Je l´ai invité de votre part (?!) à al-

céltica que ambos partilham:

ler à Pascoaes!… Je crois que ce
serait pour lui une grande joie

“Minha querida confrade:

d´aller vous voir là-bas [Convidei

Também recebi hoje uma carta do

Lebesgue da sua parte (?!) para ir a

querido Philéas Lebesgue, a anun-

Pascoaes!... Eu acho que seria para

ciar-me a sua vinda, nos mesmos

ele uma grande alegria ir lá vê-

dias de Dezembro! Ainda bem que

22

lo]” .

o vamos ter entre nós alguns dias!
Não o vejo desde 1910. Já decorreu

22

Suzanne JEUSSE, in Lurdes da Conceição Preto CAMEIRÃO, Antologia Epistolográfica de Autores dos sécs. XIX-XX,

Instituto Politécnico de Bragança, 1999,
188.
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o tempo bastante para fazer das

mente nas suas cartas, Lebesgue dá

nossas pessoas dois velhos. Feliz-

conta ao seu amigo Pascoaes do

mente os penedos que se riem dos

modo como apaixonadamente se-

anos que passam. Mas essa felicidade é um privilégio dos minerais,
que são afinal a parte da criação
mais próxima do Criador. Por isso
os Celtas adoravam os rochedos de

gue o percurso e «l´oeuvre de régénération» do movimento da «Renascença Portuguesa» e da obra e
«apostolat» do seu «cher Poète et
grand Ami», meditando e escre-

granito.” 23

vendo acerca do «panthéisme Saudosiste, illustré par les oeuvres de
la nouvelle génération poétique
lusitanienne depuis Junqueiro». A
Sempre e a Regresso ao Paraíso
(dois livros de poesia) de Pascoaes
se refere Lebesgue, não apenas em
Interessa-nos, pois, agora que já
refizemos parte do percurso físico
do reencontro entre os dois bardos,
refazer o subtil caudal metafísico
comum entre ambos. Reiterada-

termos elogiosos, mas afirmando
que os ideais de Pascoaes são os
mesmos a que ele aspira, a saber,
«a aldeia natal», «a querida morada
familiar», «o horizonte das montanhas», «o Génio do lar» e, sobretu-

23

do, «as sombras queridas» que são

Teixeira de PASCOAES in
Conceição Preto CAMEIRÃO,
Epistolográfica de Autores dos
XX, Instituto Politécnico de
1999, p.296.

Lurdes da
Antologia
sécs. XIXBragança,

para ele fonte de inspiração para
voltar a escrever poesia e o auxili-
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am na tarefa de regressar a um

gundo Lebesgue, «doutrinariamen-

«mundo abandonado»:

te» tudo o que ele mesmo pensa, no
que respeita à ordem científica,

“Tel est l´idéal auquel j´aspire moi-

filosófica, artística e moral… Para

même. Et comme les sujets que

o poeta francês, Pascoaes realizou

vous travaillez lá me sont chers! Le
village natal, la chère demeure de
famille, l´horizon de montagnes, le
Genie du foyer, les ombres chéries,
tout ce que la petite patrie enferme

nesse livro o mesmo que ele intentara fazer no seu Aux Fenêtres de
France, pois ambos partiram de um
‘solo’ comum, um mesmo fluir, o

de saudade. (…) Aussi, comme

amor do solo ancestral, contra o

vous m´êtes précieux; comme vous

prestígio falacioso das urbes:

m´aidez à rêver, à retrouver un
monde abandonné!” 24

“C´est parce que nous avons aimé
vivre tous deux sur le sol ancestral

Lebesgue sente-se cativado também

sans nous laisser séduire par le

pelo volume A Arte de Ser Portu-

prestige fallacieux des villes que

guês de Pascoaes, destacando, sobretudo a «intuição religiosa» deste
«breviário patriótico» da «verdade
portuguesa» que fazem deste livro

nous avons mêmes tendances et
mêmes sentiments. Mais vous me
dépassez infiniment par le génie et
par la puissance de réalisation.
Maintenant que vous avez tracé la

uma espécie de «revelação»; as

voie, ouvert le chemin, il sera plus

páginas deste livro exprimem, se-

facile

à

catéchisme
24

Ibidem; Op. Cit., p. 147. Sublinhados do
autor.

l´évangile

d´autres
de
de

la
la
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j´estime que rien ne saurait être fait

Lebesgue sabe até que ponto a obra

de réellement vivant si, comme

de Pascoaes é marcada por esta

vous, l´on me donne à pareil travail

reflexão radical em torno da figura

une base religieuse. De ce côté,
vous ne sauriez croire combien
vous obéissez au
vieil instinct celtique de liberté. En
vous séparant de Rome, vous vous

de Jesus e do Cristianismo e do seu
embate e contradição com a figura
do Cristo e do Cristianismo Católico Apostólico Romano, entendido

affirmez le descendant spirituel de

como a religião imperial que domi-

ces vieux druides de l´Irlanda qui

nará a Europa, imbuída tanto do

avaient entrepris la synthèse du

espírito sacrificial e martirológico

Christianisme

judaico, como do hegemonismo

païen.”

et

de

l´esprit

25

proselitista característico da Roma
imperial. Mas os tempos de Lebes-

Atentemos na última frase da mis-

gue e Pascoaes, tempos de conflitos

siva de Lebesgue:

armados e de intolerância generalizada e violenta não eram propícios

“Separando-vos de Roma, afirmaivos como o descendente espiritual
desses velhos druidas da Irlanda
que tinham empreendido a síntese

a este tipo de reflexão complexa
que perpassa pelo longo e extraordinário poema de Pascoaes Jesus e

entre o Cristianismo e o espírito

Pã (de 1903) ou por estas palavras

pagão”.

incríveis que Lebesgue, no seu
livro Paroles Devant Le Soleil,
coloca na boca de Taliesin, Mestre
de Merlim: “J’étais au pied de la

25

Ibidem; Op. Cit., p. 148.
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Croix, quand le Christ y monta” 26.

eram aplicáveis a Pascoaes e como

Concluindo depois que a Tradição

a sua interpretação tinha um alcan-

Druídica antecede o Cristianismo,

ce denotativo e não metafórico,

medita-o, incorpora-o e nele e com

pois não se tratava de meros ‘ador-

ele se continua, ponto de vista re-

nos’ ou de figuras de estilo ou tão

flexivo e doutrinário idêntico ao de

pouco de meros recursos retóricos

Pascoaes e que explica o fascínio

de tipo adulatório. Celtismo, ethos,

de alguns franciscanos e jesuítas

literalmente entendido como habi-

pela obra de ambos. Fascínio que se

tat e como veste ou modo moral de

prende com dois pontos de capital

ser e estar no mundo, apego insu-

importância, a saber, a fidelidade

bornável ao ponto de liberdade,

ao carácter radicalmente revolucio-

insubmissão radical à urbe romana,

nário da doutrina de Jesus e conse-

tanto dita pagã ou pré-cristã, como

quente fidelidade equitativa à Terra

católica e, nesse sentido, pós-cristã,

e a todos os seres vivos humanos e

são características incontornáveis

‘não humanos’, como hoje sói di-

que fazem uma das partes funda-

27

zer-se .

mentais do legado dos dois poetas-

Lebesgue terá sido um dos poucos

filósofos a uma posteridade, ao

a entender até que ponto os termos

tempo, bem distante, e que só Le-

«profeta», «apóstolo» ou «Mestre» besgue parece ter consciencializado
e teorizado na altura. Por todas
26
Philéas, LEBESGUE, Paroles Devant Le
Soleil, in Mes Semailles, L’Amitié Par Le
Livre, 1979, p. 244-245.

estas razões escreve ainda Lebes-

27

estas palavras fundamentais:

“Misericórdia quero, e não holocaustos/sacrifícios” (Mateus, 9; 12.7).

gue na missiva que vimos citando
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“Je vous admire et je vous aime

dos familiares de ambos. No mun-

profondément, comme un frère et

do pós Iª grande Guerra (14-18) e

comme un disciple [Eu admiro-o e

pré IIª Grande Guerra (39-45) as

amo-o profundamente, como um
irmão e como um discípulo]» 28 e
continua « J´y insiste: vous êtes le
premier avec qui je me trouve en
parfaite communion d´idées et de

deslocações não são fáceis e nem
um nem outro gostavam de se ausentar do seu «solo ancestral», se
bem que desejassem ver-se e estrei-

sentiments dans tous les plans et je

tar-se naquele abraço material fra-

bénis l´heure qui m´à fait faire,

ternal entre Irmãos de Alma que já

providentiellement en quelque sor-

ocorrera no caudal espiritual das

te, votre connaisance personnelle.

palavras escritas. Ambos comun-

[Insisto: é o primeiro com quem eu

gam do mesmo anti-germanismo

estou em perfeita comunhão de

(leia-se

ideias e sentimentos em todos os
aspectos e eu abençoo a hora em
que de algum modo providencial o
conheci pessoalmente]” 29.

sem denodo,

anti-aria-

nismo, anti-nazismo, anti-fascismo,
anti-totalitarismo), do mesmo republicanismo e dos mesmos desejos
de paz, espírito de tolerância e hu-

As agruras da Iª Grande Guerra

mildade, de vontade de reconstru-

Mundial mantêm os dois amigos

ção de um património referencial

afastados, bem como as maleitas

ancestral comum a todos os povos
em consonância com o espírito do

28

Philéas LEBESGUE, in Lurdes da Conceição Preto CAMEIRÃO, Antologia Epistolográfica de Autores dos sécs. XIX-XX,
Instituto Politécnico de Bragança, 1999, p.
148.

29

panlusismo e do panceltismo, como
transparece destas expressões das
cartas de Lebesgue endereçadas a

Ibidem; Op. Cit., p. 149.
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Pascoaes em 1916: “Mon coeur bat

no frontispício (do volume O Bai-

tout près du vôtre. Espérons et lut-

lado de Pascoaes), afirma os mes-

tons ensemble [O meu coração bate

mos parentescos, e é por isso que

todo próximo do seu. Esperemos e

eu o sinto, tão intensamente, um

30

lutemos juntos]” ; em 1918: “Dans

irmão de raça e de alma]” 32; em

les ténèbres songes où s´élabore la

1924: “Je vous aime entre tous les

naissance d´un monde nouveau, la

poètes pour la profonde nostalgie

Saudade vibrante de votre Terra

qui baigne tout ce que vous écrivez

Proíbida, soutient mon espérance et

et pour la similitude de nos songes,

raffermit mon coeur [Nos tenebro-

éclos tous deux en pleine vie rusti-

sos sonhos onde se elabora o nas-

que. Car je ne quitte guère mon

cimento de um mundo novo, a Sau-

village des Beauvaises, parmi les

dade da sua Terra Proibida, sustem

bois et les prairies verdoyantes, à

a minha esperança e fortalece o

80 Km de Paris. [Amo-o entre to-

meu coração]” 31; em 1922: “Votre

dos os poetas pela profunda nostal-

visage au frontispice, affirme les

gia que banha tudo o que escreve e

mêmes parentés, et c´est pourquoi

pela similitude dos nossos sonhos,

si intensément, je vous sens un

ambos floresceram em plena vida

frère de race et d´âme [O seu rosto

rústica. Pois eu quase nunca saio da
minha aldeia, (…) entre os bosques

30
Philéas LEBESGUE, in Lurdes da Conceição Preto CAMEIRÃO, Antologia Epistolográfica de Autores dos sécs. XIX-XX,
Instituto Politécnico de Bragança, 1999, p.
150.
31

Ibidem; Op. Cit., p.150.

e os campos verdejantes, a 80 km
de Paris]” 33…
32

Ibidem; Op. Cit., p. 153.

33

Ibidem; Op. Cit., p. 154.
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E finalmente, a partir de 1930, o

connais déjà, pour l´avoir une fois

sonho de voltar a encontrar o Ami-

suivie jusqu´à Coimbra et Lis-

go começa a tomar forma: “Qui sait

bonne. Cette fois, j´obliquerai vers
Amarante et Pascoaes [Aspiro tão

si je n´irai pas bientôt vous deman-

profundamente a vê-lo no seu am-

der de m´accueillir en votre demeu-

biente natural, não sei como tradu-

re d´Amarante. Ainsi réaliserais-je

zir a emoção reconhecida da sua al-

un rêve ancien — Mais je suis in-

ta generosidade. Aceito com júbilo

discret, n´est-ce pas? [Quem sabe

o seu convite para Novembro, irei

se não irei em breve pedir-lhe que

ter consigo por Salamanca, linha

me acolha na sua morada de Ama-

que já conheço, por a ter seguido

rante. Realizando assim um sonho

uma vez até Coimbra e Lisboa.

antigo ( …)]” 34; aspiração cada vez

Desta vez traçarei uma linha oblí-

mais próxima de se realizar cerca

qua em direcção a Amarante e Pascoaes]” 35.

de cinco meses depois:
“J´aspire si vivement à vous voir
dans votre cadre de nature. Aussi
bien, je ne sais comment traduire
l´émotion reconnaissante que me
procure votre haute générosité.
J´accepte avec transport votre invitation pour Novembre, et j´irai vers
vous par Salamanca, ligne que je

34

Ibidem; Op. Cit., p. 157.

Depois de algumas peripécias que
não interessa aqui referir, por fim o
reencontro acontece. Trata-se de
35

Ibidem; Op. Cit., p. 158.
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um encontro de reconhecimento de

tions généreuses, dont j´ai été com-

Irmãos fraternais, de bardos de uma

blé à Amarante restera comme une

mesma Tradição, de reencontro

plaie de fleurs dans ma mémoire
reconnaissante. (…)Le poème de

entre Mestre e discípulo? Sabemos

votre hospitalité à la Casa de Pas-

pela recordação narrada pela sobri-

coaes égale pour moi vos oeuvres

nha de Pascoaes como o Amigo

les plus belles [A bela viagem ter-

gaulês é recebido, com uma chuva

minou, eu regressei ontem à minha

de pétalas de flores e sabemos,

melancolia solitária; mas guardo no

também, do sentido simbólico que

meu coração uma comoção/um bri-

semelhante acolhimento tem, pois

lho inigualável. O calor do coração

em mais do que uma tradição esse é

português não é menos benfazejo

um dos modos de se receber um

do que o do sol da sua casa e do

Mestre há muito aguardado. Episó-

que a recordação das atenções generosas de que fui alvo em Ama-

dio de reconhecimento e reencontro

rante e ficará sempre como uma fe-

pancéltico que deixará sentida e
comovida

memória

no

rida/ ‘blessure d’amour’ na minha

Arqui-

memória reconhecida. (…) O poe-

Druida gaulês:

ma da sua hospitalidade na casa de
Pascoaes iguala para mim as suas

“Le beau voyage est terminé, je

obras mais belas]” 36.

suis rentré ici hier dans ma grisaille
solitaire; mais je garde au coeur un
éblouissement sans égal. La chaleur
du coeur portugais n´est pas moins
bienfaisant que celle du soleil de
chez vous, et le souvenir des atten-

Por fim, vinte anos volvidos sobre
o primeiro encontro no Porto, na
Foz do Douro, o reencontro aconte36

Ibidem; Op. Cit., p. 167.
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ce em Amarante. Ele é icónica e

Casa de Pascoaes, no Solar de São

emocionalmente assinalado pela

João do Gatão, providencialmente

chuva das pétalas brancas das ca-

organizada pela sobrinha de Pasco-

mélias

37

centenárias dos jardins da

aes, marcando, finalmente, o reconhecimento entre dois Mestres.

37
Recordação posta em poema dedicado ao
amigo português por Lebesgue em carta
datada de 1932, intitulado ‘Souvenir’: «Le
vent dur fouette au ciel, comme un troupeau de cygnes,/Les nuages d´hiver.Entre
genêts et vignes,/Par les chemins bretons du
Minho, nous allons;/Nous touchons Penafiel; nous gagnons Amarante;/ Nous passons
le vieux pont de granit, où, pleurante,/L’eau
vive accroche encor des drapeaux en haillons.//Au loin le Marão dresse sa croupe
haute;/Voici Pascoaes au détour de la cote/Avec son porche blanc, ses tuiles, son
perron,/Le paix de ses jardins, le chant de
sa fontaine:/Les ombres du passé frissonnent sous les chênes;/Un poète en ces lieux
rêve et penche le front.//Ah! les camélias
sont bien beaux en Décembre,/Parmi les
orangers
sous
le
ciel
couleur
d’ambre!/Beaux enfants alignés sur les
degrés du seuil,/Qui versiez sur mon front
l’averse des fleurs blanches/Comme si
j’eusse été prince ou duc, l’avalanche/Des
pétales charmait mon coeur, non mon
orgueil...//Et je n’ai rien su dire à votre
gentillesse/De ma surprise où se mêlait de
la tendresse,/Tant je me sentais loin des
jeux civilisés/Et remmené pour ainsi dire, et
par féerie,/Vers les temps de noblesse et de
chevalerie!/Il montait des parfums dans les
vents apaisés.» Philéas LEBESGUE, in
Lurdes da Conceição Preto CAMEIRÃO,
Antologia Epistolográfica de Autores dos
sécs. XIX-XX, Instituto Politécnico de
Bragança, 1999, p. 170.

3. FOZ: UM MESMO MAR
Por último, cumpre-nos elencar os
princípios comuns identitários que
se nos afiguram essenciais entre os
dois Amigos, no que à Tradição da
pancéltia respeita. Podemos intentar resumi-los em quatro pontos
fundamentais: as noções de Incriado ou de Deus absconditus; da
Saudade como Nwyre; e a noção de
Natureza como rosto desvelado de
Deus, através do verbo dos poetasfilósofos como expressão do Espírito da comunhão e do ethos, especificamente pancélticos.

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

46 | O REDESPERTAR DA PAN-CÉLTIA

que não pode ser racionalmente
concebido pelo pensamento, isto é,
o infinito, o Deus absconditus, o
Deus oculto. Concepção paradoxal
que também foi meditada pelo penLebesgue foi dos primeiros intérpretes pascoalinos a entender as
referências à matriz judaica e céltica no pensamento de Pascoaes.

samento medieval de Santo Anselmo e de São Tomás de Aquino.
Noção que expressa, pois, um panenteísmo 39 originário que, bem ao

Esta matriz tem a ver, não apenas
com o messianismo, de que tanto se
fala, a propósito da obra do poeta
amarantino e que também já Lebesgue assinalara nas páginas da
Mercure, mas sobretudo, cremos
nós, com a noção hebraica e cabalística de En-sof 38, isto é, aquilo
38
Cf.: Jean CHEVALIER e Alain GHEERBRANT, “En-Sof”, in Dicionário dos
Símbolos, Mitos, Sonhos, Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números
(tradução de Cristina Rodriguez e Artur
Guerra), Lisboa, Teorema, 1994, p.286. Na
cosmovisão genésica, ou melhor, partenogenésica pascoalina tem importância criativa fundamental a noção de que a noite é
mãe do dia, sendo a noite uma das faces da
Saudade e, portanto, um princípio femini-

no. No Zohar a “Causa das causas” é textualmente nomeada como En-Sof, nestes
termos: “Assim, a Causa das causas produziu os dez aspectos do Seu Ser, ditos
Sephirot e chamou Origem à coroa, que é
uma fonte de luz nunca esgotada, pelo que
Ele próprio se designa Ein-Sof, o Infinito.
Não tem forma nem aparência e nenhum
vaso pode contê-Lo, nem coisa alguma
apreendê-Lo. É isto que significam as
palavras [do Eclesiastes III, 20-21]: «Abstém-te de procurar aquilo que te é escondido»”. O Zohar (tradução de Ana Moura,
introdução, de Gershom Scholem), editorial
Estampa, 2014, p.80.
39

“(…) A Tradição Primordial é uma Filosofia Espiritualista Panenteísta Animista,
segundo a qual o Incriado não Cria, mas
tudo quanto é gerado (ou criado), por via de
Nwyre, está contido nele: O Todo Possível
contém o Tudo Passível. (…) O Incriado,
como Todo, comporta em Si a Possibilidade de Tudo poder vir a Ser, Nwyre gera
Tudo o que é passível de Ser.”,
/|\Adgnatios, Opúsculo Teogénico. Dos
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invés do que muitos julgam, está

por acaso que o verbo pascoalino

inscrito na tradição teológica he-

fez as delícias de gerações de artis-

braica e cristã, ideia que, como já

tas surrealistas, sendo o caso de

referimos, Pascoaes e Lebesgue

Cesariny, porventura, o mais evi-

postulam, e mais não faz do que

dente) com as formas do anticleri-

prolongar as reflexões e princípios

calismo típicas dos primeiros anos

de uma Tradição ancestral que lhe é

da República Portuguesa. Do mes-

bem anterior. Não procurando con-

mo tipo de epifenómeno ‘crítico’,

flito nem confronto com a(s) orto-

hoje, mais do que nunca, anacróni-

doxia(s) cristãs e católicas do seu

co, será feita a recepção à obra de

tempo, nem Pascoaes nem Lebes-

Guerra Junqueiro… Fidelidade aos

gue concederam em

prestar-lhes

princípios, dizíamos, que era tam-

qualquer tipo de vassalagem ou de

bém uma fidelidade e uma filiação

culto intelectual, essa atitude não

à Terra e à demanda de um Verbo

era compatível com o ponto de

que a traduzisse e que de forma

liberdade de pensamento que am-

emotiva e comovente transparece

bos defendiam, nem com o nível de

neste trecho de Pascoaes, onde

erudição que ambos possuíam.

ecoa, de igual modo o fascínio pelo

Muitos confundiram essa atitude de

evangelho de S. João, mais uma

independência do Espírito e de in-

característica comum com Lebes-

candescente erudição surrealizante

gue 40:

ou sobrerealizante (não terá sido

Caminhos (In)Criados de Nwyre, ATDL,
2016, pp. 58,59.

40
Cf. Philéas LEBESGUE, L’au-dela des
Grammaires, in Mes Semailles, L’Amitié
Par Le Livre, 1979, p. 18.
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“E a minha avó descobria Nossa

grego, na sua versão mediterrânica

Senhora em cada Ave-maria do seu

ou greco-latina (a que corresponde

rosário. Rezava e eu cismava…

o círculo urobórico do eterno retor-

Rezávamos ambos: ela, ao Deus da
sua crença, duma evidência perfeita
na sua imagem de madeira, num altar da nossa igreja; eu, a um Deus
indefinido, apenas Verbo…” 41

no, da metempsicose e da metensomatose) e Lusíada (ou panlusa)
ou atlântica a que corresponde a
figura redentora e libertadora da
espiral pancéltica. Porventura, duas

Em segundo lugar, a Saudade em

faces de uma Espiritualidade: Ori-

Pascoaes, ou Nwyre em Lebesgue

ental ou circular e Ocidental ou

corresponde à figura da parturiente

Hiperbórea? Estas são algumas das

ou da Criatriz 42, Ser passível de

questões que importar meditar, a

todos os seres ou rosto desvelado e

partir das obras de Lebesgue e Pas-

possível no espaço e no tempo do

coaes…

Deus escondido, incognoscível e

Finalmente,… em terceiro lugar: a

inefável. Deusa da Espiritualidade

construção de uma Irmandade co-

Atlântica na sua dupla expressão:

munitária, porque em comunhão

como

com todos os seres na Natureza… o

princípio

partenogenésico

ethos da pancéltia, feito de Encon41

Teixeira de PASCOAES, Uma Fábula, O
Advogado e o Poeta, Brasília Editora,
[1952] 1978, p. 116.
42

Cf, Joaquim PINTO, «Opúsculo Selecto
para uma Espiritualidade Lusitana: da
Deusa Atlântica ou uma exortação ao Espírito Lusitano», in Nova Águia: Revista de
Cultura para o Século XXI, nº 18, 2º semestre de 2016, pp. 175-192.

tro, reencontro, acolhimento e Relação, à imagem, semelhança e
imitação empática da Virgem maternal da Saudade de Pascoaes. Em
boa verdade, um modo de vida à
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imagem e semelhança dos dois

Awen. Esse labor misterioso e ár-

grandes Mestres que nos ocupam.

duo do que é a vida ou a poesia

Um modo de ser e de estar ou de

entendida como sacerdócio ou ofí-

habitar o mundo que é incompatível

cio sagrado, resgatada ao passado,

com o mecanicismo e o mercanti-

projectada no futuro num eterno

lismo exploratórios e depredatórios

momento sempre presente, o do

contemporâneos, «le Machinisme

(re)encontro, em comunidade.

contemporain», nas palavras de

Será o respirar que nos sustem na

Lebesgue 43. Pois não são tão só as

vida um acto meramente reflexo?

obras dos dois Amigos que nos

Que fazemos quando inspiramos e

inspiram, mas as suas histórias de

expiramos? De que Natureza refle-

Vida. O modo como souberam

xiva é a nossa anima? Qual é a

acolher, divulgar e ajudar gerações

Essência do nosso animo? O que

de poetas e de artistas, o modo

nos move no nosso quietismo? E de

completamente gratuito, generoso,

que sono e de que sonhos é feito o

gentil e desinteressado como o

bulício ensurdecedor dos nossos

fizeram… o olhar irónico e a ex-

movimentos? Aqui e agora e em

trema humildade como souberam

cada momento, mesmo quando nos

ver-se a si mesmos e ao seu lega-

perdemos na imensidão da Nature-

do… Terminamos, pois, com um

za ou na solidão da multidão das

quarto princípio partilhado pelos

grandes urbes? Imaginação? Ra-

dois Mestres: a Inspiração ou

zão? Vontade?, pergunta-nos Lebesgue… A Saudade, a Saudade,

43

Philéas LEBESGUE, Paroles Devant Le
Soleil, in Mes Semailles, L’Amitié Par Le
Livre, 1979, p. 246. P. 219.

responde-nos Pascoaes, “que nós

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

50 | O REDESPERTAR DA PAN-CÉLTIA

somos antes de ser e depois de ser,

Awen que permite o acesso ao

ou ausentes no passado e no futuro,

Gwenved (círculo da Brancura pa-

na lembrança e na esperança. Ape-

radisíaca) e três condições são necessárias para o receber: um olhar

nas somos presentes nos braços da

que saiba ver a Natureza: um cora-

nossa mãe…” 44 Pelo Awen, diz-nos

ção capaz de a sentir: um espírito

Lebesgue, foram descobertos o

que ouse segui-la].” 46

Canto e a Música e é graças ao
Awen que o ser humano pode rece-

Respiremos, pois. Aqui e agora,

ber da Divindade os três Raios da

saberemos escolher? Encontrar e

Luz Branca: o Verbo, a Música e a

permanecer no ponto de Liberdade?

Luz:
“C’est l’Awen 45 qui permet l’accès

Fontes Bibliográficas:

au Gwenved, [“cercle de la Blan-

- /|\ADGNATIOS, Opúsculo Teogénico.
Dos Caminhos (In)Criados de Nwyre,
ATDL, 2016.

cheur paradisiaque”] et trois conditions sont nécessaires pour le recevoir: um oeil qui sache voir la
Nature: un coeur capable de la sentir: un esprit qui ose la suivre [É o
44

Teixeira de PASCOAES, «Da Saudade»,
in A Saudade e o Saudosismo. Dispersos e
Opúsculos, compilação, introdução, fixação
do texto e notas de Pinharanda Gomes,
Lisboa, Assírio e Alvim, 1988, p. 246.

45
Cf, Philéas, LEBESGUE, Paroles Devant Le Soleil, in Mes Semailles, L’Amitié
Par Le Livre, 1979, p. 246.
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46

Philéas, LEBESGUE, Paroles Devant Le
Soleil, in Mes Semailles, L’Amitié Par Le
Livre, 1979, p. 246.
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DA CURA E DA DIVINAÇÃO

DA SABEDORIA DAS ÁRVORES
PARTE II

ARBUSTOS E ÁRVORES DA LVSITÂNEA: EXEMPLOS DE VIRTUDE PARA UMA EGRÉGORA LUSITANA

Símbolo da Tradição Lusitana ou
Árvore Lusitana, designação atribuída pelo nosso Arqui-Druida /|\
Adgnatios ao Carvalho Lusitano
(Sobreiro e Azinheira), no que se
Por Arhuanië Adaltena
Vate da ATDL

Na primeira parte da nossa re-

refere aos seus aspetos simbólicos e
ainda como excelso exemplo de
renovação e regeneração face às
adversidades. Porém, outras árvores
e arbustos partilham com a Árvore

flexão, publicada no número anterior da RTL, demos-lhe a conhecer,

Lusitana os mesmos locais, sendo
bastante comum ver o Sobreiro e a

caro leitor e cara leitora, a ÁrvoreASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

A REVISTA DA TRADIÇÃO LVSITANA | 53

Azinheira ladeados por Zimbros,

que a partir desse exemplo pode-

Oliveiras e Zambujeiros, Medro-

mos relacionar os Arbustos e Árvo-

nheiros, Sanguinhos, entre outras e

res Sagradas aos graus iniciáticos

outros que constituem no seu con-

funcionais da ATDL?

junto os bosques e matas lusitanas.

Tentando responder a esta questão,

Isto posto, e tendo em consideração

a nossa ‘viagem’ meditativa iniciar-

a importância que as Árvores as-

se-á com a apresentação da distin-

sumem na nossa Tradição, propo-

ção funcional dos graus iniciáticos

mos-lhe, caro leitor e leitora, que se

da ATDL; seguidamente iremos

deixem levar aos Campos da Lvsi-

abordar a Ética Espiritual Céltica,

tânea, para que possamos juntos

pois não é possível compreender a

aprender com os Arbustos e Árvo-

organização e o funcionamento de

res Sagradas da Tradição Lusitana,

uma Egrégora sem conhecer a ética

através da sua observação e do

que a sustenta. Veremos, ainda, as

entendimento da sua sabedoria e

razões que nos levam a considerar

‘arvorecer’, o que é ser virtuoso.

as nossas Árvores Sagradas como

Apesar das evidentes diferenças

exemplos de virtude e terminare-

entre os Humanos e as Árvores, tal

mos este nosso périplo reflexivo

não obsta a que possamos conside-

dedicando-nos à compreensão do

rá-las um exemplo de virtude e

significado simbólico dos arbustos

fonte de aprendizagem, o que nos

e de algumas árvores em particular

leva a colocar a seguinte questão,

no seio da Tradição Lusitana.

que em certa medida configura o
assunto desta meditação: como é
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Egrégora Lusitana - Campo de

transcendência. Neste sentido, a

Realização de Sentido Espiritual

ATDL assume a figura do Pagus

A respeito da Egrégora, transmitiunos o nosso Arqui-Druida /|\ Adgnatios o seguinte ensinamento:
“Egrégora é palco [Campo] onde o
ser se pode constituir como ser

ou ‘Campo Lusitano’ acolhedor,
afetivo e promotor de segurança,
onde, após ocorrida a germinação
da semente, cada arbusto e cada
árvore se poderá ser naturalmente,
por via das relações de cooperação

espiritual” 1.

gregária fomentadoras e promotoUma verdadeira Egrégora concebe
e dispõe, equitativamente, as condições necessárias a todos os seus
membros para que estes desenvolvam as suas apetências e valências
singulares, isto é, possibilita que
cada um responda adequadamente
ao seu projeto vocativo, o qual diz
respeito não só à sua construção
enquanto pessoa, mas, fundamentalmente, à construção da sua identidade espiritual, a qual o torna
verdadeiramente humano e nos
informa de uma possibilidade de
1
Testemunho oral do Arqui-Druida /|\
Adgnatios.

ras de irmanação. Arbustos e Árvores assim irmanados tornam o
Campo

Lusitano,

concomitante-

mente, mais fértil e mais fertilizante, mais produtivo, enfim, Bosque.
Pela observação atenta dos Campos
da Lvsitânea, verificamos que neles
cada Arbusto e cada Árvore são
portadores de uma função específica, não havendo valorização de
umas em função de outras. Visando
obedecer ao ensinamento obtido
pela observação atenta da natureza,
a ATDL estabeleceu uma categorização ou distinção por graus que
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dizem respeito à funcionalidade

esta última subsumia os artesãos, os

própria e singular de cada mem-

agricultores e todos os outros que

2

bro , que designaremos de Cami-

se dedicavam à produção dos bens

nhante Lusitano.

para a comunidade; e na dimensão

As Antigas Tribos Célticas sempre
apresentaram uma categorização
funcional, em virtude de sempre
observarem uma Ética radicada nos
Princípios arquetípicos que fundamentavam e orientavam a sua ação
com vista ao exercício de uma virtude espiritualizada. Neste semtido, a nível social distinguiam-se
três classes: a sacerdotal, a guerreira e a trabalhadora 3, sendo que

espiritual distinguem-se as categorias de graus iniciáticos ou níveis
de evolução de consciência 4.
Tratando-se de uma categorização
horizontal subentende-se, ainda assim, a existência de uma razão vertical que une os graus na sua dignidade e os diferencia na sua especificidade. Essa razão vertical pode
ser entendida como um ‘Rio’ que
tem Fonte ou Nascente no “Mundo
da vida segundo o Espírito”, pelo
que, a sua água é transportadora de

2

A este propósito Cf.: Arqui-Druida /|\
ADGNATIOS; «Afluentes de um BemMaior: A Tradição Primordial como Centro
Gravítico de produção e transmissão de
Sapiência ou Fluxo de Sentido Benfazejo
pelos Tempos», in A Revista da Tradição
Lusitana – A Espiritualidade Hiperbórica,
Centro Druídico da Lvsitânea - Assembleia
da Tradição Lvsitana, Número 2, Maio,
2017, p.17.

3

Cf.: Gabriela MORAIS; Lisboa Guarda
Segredos Milenares – Santa Brígida, Uma

sentido espiritual e poderá ser ‘bebida’ por todos os membros da
Egrégora. Contudo, cada Cami-

Deusa Céltica no Lumiar, Apenas Livros,
Lisboa, 2011, p.18.
4

Poderá consultar a Tabela 1 – Graus
Iniciáticos da Tradição Lusitana, apresentada no final desta nossa exposição reflexiva.
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nhante ‘beberá’ em partes diferen-

essência dos Princípios; por outro

tes do ‘Rio’, pois cada um relacio-

lado, ela é fluxo.

na-se com este de acordo com a

Para uma melhor compreensão

evolução da sua alma. De modo a

deste mesmo assunto, e respeitando

entender tal afirmação vejamos o

o tema do nosso ensaio reflexivo,

seguinte: um Vate não adquire mais

recorremos à metáfora da Árvore,

importância ou não tem mais valor

mas invertendo a orientação natural

que um Discípulo-aceite, pois am-

desta. A Tradição, agora apresenta-

bos são aquilatados pelo valor da

da como Árvore invertida, sustenta

ação na função que lhe correspon-

as suas raízes nos Princípios e de-

de. Tal valor ou virtude, pois esta é

senvolve o seu tronco por via de

entendida como valor em ato, de-

movimentos verticalmente espira-

pende da adequada interpretação

lados, o que lhe permite acompa-

que é possível fazer dos Princípios

nhar o dinamismo do Fluxo Ener-

em cada um dos graus e da sua

gético Universal e assumir-se, por

correspondente aplicação na ação,

via do tronco, como eixo de ligação

sendo o valor da ação sempre ‘pe-

entre o Céu e a Terra. As pernadas

sado’ em relação ao seu Valor Uni-

já nos informam da horizontalidade

versal. Deste modo, a Tradição

da Árvore, pois retratam o aconte-

Céltica Lusitana é, por um lado, o

cer da Tradição ao longo dos tem-

‘Rio’ que une e nutre todos os Ca-

pos, as decisões e caminhos, sendo

minhantes como “eixo de amarra-

a partir delas que se formam os

ção” do Caminhante ao sentido da

ramos. Ramos que podemos fazer
corresponder, simbolicamente, aos
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Caminhantes Lusitanos que por via

promissos de transcendência, tor-

do seu acontecer pretendem ser

nando as raízes cada vez mais unas

ramos-árvore ao invés de ramos-

com os Princípios.

galhos. Este termo, ramos-galhos,
foi apresentado pelo nosso ArquiDruida 5 e refere-se a todos aqueles
que tendo assumido a pertença à
Tradição não honraram o juramento
por si feito, não deram a resposta
adequada às condições que lhes
foram dispostas, nem aplicaram os
ensinamentos que lhes foram transmitidos para fazerem evoluir a sua

Uma Tradição pode ser entendida

alma e as dos seus companheiros,

como a que apresenta a interpre-

resumindo, não foram ramos atra-

tação mais adequada e fiel dos

vés dos quais a Tradição pudesse

Princípios e que através do seu

crescer e dar frutos. Os frutos gera-

acontecer ao longo dos tempos a

dos pela Árvore-Tradição permiti-

plasma corretamente na sua ação,

rão não só nutrir a alma de cada

razão pela qual a Tradição Lusitana

Caminhante como renovar com-

se tornou numa referência virtuosa
de ação. A este respeito clarifica-

5

Cf.: Arqui-Druida /|\ ADGNATIOS, «Da
sabedoria das Árvores – ou dos ramos que
afinal eram galhos», publicado no grupo da
ATDL a 13 de Novembro de 2016.

nos /|\ Adgnatios: “A Tradição
apresenta-se como núcleo guardião
do sentido mais adequado dos Prin-
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cípios Transcendentes, não inteligí-

graus iniciáticos seguintes seja

veis na sua totalidade, pela consci- possível realizar uma série de atuaência humana.” 6

lizações e sínteses que se manifes-

As interpretações e parâmetros

tarão através de ação virtuosa reple-

dispostos pela Tradição Lusitana

ta de sentido espiritual.

permitem que cada Caminhante

A

atualize os seus referenciais, de

ocorre através de um processo de-

modo a que haja uma co-adequação

signado pelo nosso Arqui-Druida

entre estes e os Princípios Arque-

como Triangulação Espiritual Fun-

típicos. No entanto, devido às cir-

damental do Humano, processo que

cunstâncias, contingências e vivên-

marca a diferença entre um ser

cias únicas, face ao fundamento

espiritualizado e um ser não espiri-

que é comum a todos os Caminhan-

tualizado. Esta Triangulação per-

tes, cada um construirá referenciais

mite ao Caminhante referenciar os

distintos, mas não menos adequa-

seus referenciais quer em relação

dos quando alcançado o correto

aos Princípios quer em relação à

sentido da Essência. Assim, numa

ação ou referência, e atualizá-los

primeira fase, o Marcassin deverá

sempre em função dos Princípios

abrir os seus referenciais e torná-

ou adequação das referências. Só

los permeáveis aos novos sentidos e

por via destas atualizações poderão

significados que lhe são propostos

ocorrer Movimentos de Transcen-

pela Egrégora, de modo a que nos

dência Espiritual.

atualização

dos

6
Testemunho oral do Arqui-Druida /|\
Adgnatios.
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O ‘Arvorecer’ virtuoso
À semelhança do Caminhante Lusitano, os Arbustos e as Árvores

sim, ainda que de modo figurado,
atributos e valências com o grau
funcional correspondente.

também estão sujeitos a um proces-

Vejamos, então, como os Arbustos

so de maturação, evolução e trans-

e as Árvores se relacionam com os

censão, pois, do mesmo modo que

graus iniciáticos da Tradição Lusi-

os passos de um Druida jovem são

tana.

diferentes dos de um Druida an-

O crescimento dos Arbustos Lusi-

cião, uma árvore jovem não tem

tanos ao redor dos azinhais e so-

ainda desenvolvidas muitas das

breirais permite o afastamento de

estruturas e valências de uma árvo-

pragas que adoecem as frondosas

re adulta.

Árvores e ainda lhes proporcionam
determinado resguardo. Por seu
lado, os Discípulos dispõem-se de
modo a formar o Circulo Sagrado
aquando das Cerimónias, ou seja,
são os Discípulos que delimitam o
Útero Sagrado no qual decorre o

A ATDL definiu as características
dos seus graus funcionais a partir
dos ensinamentos obtidos pela observação do ‘Arvorecer’ de cada
Arbusto e cada Árvore Lusitanos.
Arbustos e Árvores partilham, as-

processo de geração/gestação próprio de cada celebração. Neste sentido e estabelecendo a relação simbólica entre Arbustos e Discípulos,
podemos inferir que os Discípulosarbustos não são somente delimita-
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dores do espaço sagrado como são

Em relação às Árvores vejamos em

seus protetores, mantendo-o res-

concreto o caso do Teixo, da Bétula

guardado, impenetrável e conferin-

e da Avelaneira.

do-lhe uma misticidade própria

O Teixo 7 (Taxus baccata) adequa-

sem, no entanto, o ocultarem. Os

se ao grau funcional de Chefe Dra-

Discípulos-arbustos

constituem,

gano, designação lusitana para

assim, o círculo defensor e protetor

“Chefe-Dragão”, que tem como

da Árvore Lusitana, sendo esta a

atributo simbólico ser o ‘Guardião

representação simbólica do nosso

da Imortalidade’. Este atributo su-

Arqui-Druida,

possibilitando-lhe

bentende que o Caminhante seja

oficiar abrigada. Em simultâneo, a

portador de um carácter de incor-

Árvore Lusitana proporciona aos

ruptibilidade e integridade, carácter

Discípulos-arbustos sombra, abri-

que se encontra bem manifestado

go, protegendo-os quer do intenso

na referida Árvore, sobretudo devi-

calor do Sol quer do frio gélido, e

do à dureza da sua madeira e resis-

doa-lhes também alguns dos nutrientes fundamentais ao seu crescimento. Compreendendo o sentido
desta metáfora, constatamos que o
nosso Arqui-Druida transmite sempre os ensinamentos e as ferramentas necessárias à evolução dos Discípulos, de modo a que estes possam honrar o seu juramento.

7

Curiosa é a designação de Teixo em céltico, Eburos, e se tivermos em consideração
a distribuição geográfica antiga dos teixos,
não é de descartar a hipótese do nome da
cidade de «Évora» ter tido aqui a sua origem, tal como aponta José de Encarnação
ao relacionar eburo com os topónimos
Ebora e Eburobrittium. De tal ligação,
poderemos depreender a importância quer
do Teixo quer da referida cidade para as
Tribos Lusitanas. Cf.: José ENCARNAÇÃO; «Eburobriga, "Cidade" do Teixo», in
Revista do Museu de Arqueologia Municipal José Monteiro, Fundão, 2008, no 5,
p.110.
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tência ao apodrecimento, tendo sido

elemento feminino. Êubage não é

por tal usada, pelas Antigas Tribos

um grau funcional, mas um estágio

Célticas, no fabrico de escudos,

transitório entre graus, no qual se

lanças e arcos. Por todo o simbo-

dá a aquisição de conhecimentos,

lismo inerente, intui-se que a res-

estruturas e saberes essenciais à

ponsabilidade do Dragano é ser o

transição para o grau de Sacerdo-

garante da observância dos Princí-

te/Sacerdotisa Druida.

pios

Espiritual

Durante este trânsito, o caminhante

aquando das celebrações. Deste

é constantemente convocado a de-

modo, o Dragano não deve permitir

monstrar a sua humildade, a sua

que o espaço sagrado (Nemeton)

dedicação e o seu vínculo à Tradi-

seja corrompido com atitudes pro-

ção, o que implica constantes movi-

fanadoras, entendam-se, atitudes

mentos de transcensão e renovação

carregadas de juízos preconceituo-

do compromisso vocacional. Tais

sos que impedirão a adequada rela-

movimentos encontram-se simboli-

ção com as nossas Deidades e ou-

camente bem representados pela

tras entidades, comprometendo o

constante renovação do tronco da

processo de evolução espiritual de

Bétula. O Caminhante que efetua

todos os presentes.

este trânsito já colocou as suas ap-

pela

Egrégora

A Bétula, árvore que foi considerada pelos antigos povos como a
“Senhora dos Bosques”, é a representante do trânsito de Êubage

tidões e valências ao dispor do Bem
da Egrégora e busca agora colocálas ao serviço da realização do
Bem-Espiritual.

quando este é percorrido por um
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Afeta-se a Avelaneira (Corylus

blée du Chaudron des Druides,

avellana) à função de Vate quando

França:

se trata de um elemento do género
feminino. Esta Árvore foi associada

“Il étudie, observe, perçoit, analyse

pelas Tribos Célticas às faculdades

et expérimente ces lois naturelles

da visão e da intuição8, o que resul-

afin de les comprendre pour s'y

ta na sua associação à via intuitiva
e divinatória 9 do Vate. As qualidades ou faculdades indicadas são

conformer. Car oui, l'un des objectifs de la voie du vate est de comprendre les lois de l'Univers pour y
conformer sa propre vie et les en-

inatas, mas poderão optimizar-se

seigner aux autres. De par sa com-

através do estudo aprofundado das

préhension il est donc le gardien de

Leis Universais, o que permitirá um

ces lois et de leur équilibre. [Ele es-

acompanhamento do Fluxo Energé-

tuda, observa, percebe, analisa e

tico Universal e uma correta inter-

experimenta essas leis naturais de

pretação dos sinais, tal como nos

modo a compreendê-las para se

testemunha Celios, Vate da Assem-

adequar a elas. Porque sim, um dos
objetivos da via do vate é entender
as leis do Universo para se adequar

8

Jean CHEVALIER e Alain GHEERBRANT; Dicionário dos Símbolos –
Mitos, Sonhos, Costumes, Gestos, Formas,
Figuras, Cores, Números, tradução de
Cristina Rodriguez e Artur Guerra, Teorema, Lisboa, 1994, p. 102.

9
Cf. ADGATIA VATOS; «Porquê Espiritualidade Atlântica», in A Revista da Tradição Lusitana – A Espiritualidade Hiperbórica, Centro Druídico da Lvsitânea - Assembleia da Tradição Lvsitana, Número 2,
Maio, 2017, p.43.

à sua própria vida e ensiná-las aos
outros. Pela sua compreensão, ele é,
portanto, o guardião dessas leis e
do seu equilíbrio.]” 10
10
CELIOS; «La voie du Vate: la voie
Lunaire», in A Revista da Tradição Lvsitana – A Espiritualidade Hiperbórica, Centro
Druídico da Lvsitânea - Assembleia da
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De forma a transmitir tais ensinamentos aos seus companheiros,
auxiliando-os no seu caminhar em
Imram, o Vate deverá alcançar um
rigor e clareza de pensamento e um
discurso simples e assertivo, processos que por vezes poderão demorar algum tempo. É então preciso perseverança e coragem, pois
mesmo quando os resultados do seu
trabalho demoram a aparecer, tal
como os frutos da Avelaneira, o
Vate não poderá deixar de lutar
para alcançar e plasmar a sua verdade. Surgem as avelãs, em sentido
figurado, como as portadoras da
sabedoria e dos segredos do Universo, representando, assim, os
frutos do longo trabalho e dedica-

Já próximo do término da nossa
‘viagem’ meditativa, constatamos
que a grande diferença entre o Humano e a Árvore poderá residir no
facto de esta ser dotada de uma
‘consciência natural’ imaculada.
Deste modo, o diálogo entre a
‘consciência natural’ da Árvore e
os Princípios, bem como as interpretações feitas por essa mesma
consciência ocorrem por via da sua
inteligência ativa. Assim, as interpretações não estão dependentes da
subjetividade

ção do Vate.

do

entendimento,

como no caso do Humano, podendo
as Árvores Sagradas da Tradição
Lusitana manifestar adequadamente
as suas qualidades e aptidões esTradição Lvsitana, Número 2, Maio, 2017,
p.66.
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senciais, o que resulta num aconte-

Tabela 1 - Graus Iniciáticos da Tradição
Lusitana

cer virtuoso natural.
Podemos aferir que o grande desafio e compromisso do Caminhante

Graus
Iniciáticos

Arbustos /
Árvores
Lusitanas correspondentes

Lusitano são a luta pelo alcance da
Marcassin

Semente-menino
Semente-menina

Discípulo-aceite
(Pequenoarbusto)

Rosmaninho
/Alecrim / Sanguinho / Urze

Natural, sempre na persecução do

Discípuloinvestido
(Arbusto-maior)

Pilriteiro / Murta
/ Sanguinho /
Medronheiro

Sentido Universal.

Vate

Zimbro Lusitano
Avelaneira

Bardo

Abrunheiro
Macieira

Êubage

Amieiro
Bétula

Chefe Dragano

Teixo
Faia

interpretação mais adequada e fiel
dos Princípios e a sua aplicação na
ação benfazeja, de modo a alcançar
a conexão com a sua própria natureza e, a partir desta, com o que é

Almeja a ATDL que todos aqueles
que se encontram no seu seio possam ser agentes de virtude e que
por meio do seu acontecer benfazejo possam servir de referência à
Humanidade, contribuindo para um
Mundo humanamente mais digno.

Sacerdote Druida Hieróskopo
Sacerdotisa
Druida Hieróskopo
Sacerdote Arqui-Druida
Sacerdotisa
Arqui-Druida

Sobreiro
Azinheira
Pai-Carvalho
Mãe-Oliveira
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Eleito ou Chefe
da Egrégora

Zambujeiro
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DAS CLAREIRAS
E DOS BOSQUES

DRUIDS AND DRUIDRY IN THE 21ST CENTURY
ganise ourselves? I guess that,
notwithstanding the honest efforts
in reviving a fading Tradition, they
would be alarmed at our fragmentation.
It is true that Celtic culture was, as
Por /|\ Milésio
Durvate Mor da Irmandade Druídica
Galaica

What

Benozzo (2016) puts it: “manysided, coloured, rural, disquieting,
stratified [and] archaic”. That is to
say, it was diverse, free, non-

would our ancestors

centralised and it followed a con-

think of us? Namely, what would

federal model. It is known that it

the ancient Druids think of how we

was more open and progressive

conduct Druidic business and or-

(using modern terminology for
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clarity even if risking an anachro-

isational impulse, to a territorial

nism) in comparison to their Euro-

commitment and to a shared com-

pean counterparts.

mon faith… Celtic religion is fun-

Still, the Celts of days gone by and
their Druids were not – as some
like to believe – an ideal perfect
people, living in the land of milk

damentally dogmatic, with a uniform organisational system. Celtic
Europe was arranged in a manner
comparable to that of Medieval
Christian Europe, politically divid-

and honey, and flying unicorns…

ed but united by [religious] struc-

They obviously had educational,

ture, giving it sense and strength of

legal and religious systems in place

unity [with an] internationally co-

which guaranteed the existence and

hesive clergy.”

continuity of that particular and
recognisable culture for centuries.

Indeed, in almost every research

Druidry took a prominent role in

about the apparition, consolidation

maintaining that unity and stability,

and development of Celtic Civilisa-

as Pena Granha states (2005):

tion, Druidry emerges as the defining force behind it, from a number

“The reality of Celtic Europe con-

of original common beliefs repre-

sists of a unending network of

sented in early engravings to the

thousands of independent or inter-

formation of a well-defined and

dependent

widely respected institution in

autonomous

political

communities… speaking related
languages to a greater or lesser degree… But this multi-coloured
network responds to a single organ-

charge of justice, education, medicine and, of course, what we would
now understand as religious ser-
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vices. Waggaman (1988: 491) in-

affect the fabric of Celtia. Thus,

sists on this idea:

ancient Druids were versed not
only in the formal knowledge of

“If no political unification existed

Nature, laws, Gods and Goddesses

between the different Celtic ‘tu-

and so on, but they were also very

aths’, the same did not apply, however, to their unification under a
same religious system… Druidism
was the exclusive religion of the
Celts and all the ‘tuaths’ shared an

much aware of their agglutinating
role. Following on this, in a time
with no internet, phones or airplanes, it is logical to assume that

identical religious system… Druid-

an extremely strict orthodoxy was

ism was not a tribal institution but

required in some fields in order to

a somehow international cult which

avoid a fragmentation of that

was followed by all the diverse

knowledge and the increasing di-

Celtic territorial groups. The ties

vergence of decisions and individ-

which existed between those geo-

ual acts. How else could have they

graphically separated groups were
principally

maintained

through

their shared practice of Druidism.”

This situation reveals a world
where there was travel, commerce,
constant contacts and exchanges;
surely war, but also someone responsible for diplomacy, making
sure no conflict would dramatically

maintained such cohesion over
such a long period of time in a
territory which certainly felt much
bigger than today?
Therefore, Druid training had to be
rigorous, using the exact same
syllabus for all of Europe. Druids
formed a well established and perfectly stable institution, with clear
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functions, dogmas, rules and regu-

gion and even – a very big word –

lations. This is, then, a reality ra-

Druids?

ther distant from the romantic visions invoking a New Age-ish abstract “way of life”, “open philosophy”, “religion of Nature”, etc
where anything goes.
Nonetheless, the association of
terms such as religion, orthodoxy
or dogma to the current major cult
in Europe – Christianity – often
taints their core meaning and provokes immediate rejection. Yet, we
should be able to see pass that and
understand them for what they
really are, whether a set of spiritual
and transcendent convictions, rituals and practices, internal structure
and organisation, and basic tenets
for anyone who follows this specif-

Much has been said and done, and
fortunately much has been properly
researched, since the first revival of
Druidry over 200 years ago. The
gap with ancient Druidry is still
obvious and the breakdown in the
direct transmission of the Tradition
makes it almost impossible to ever
truly understand all the mysteries
of that past. However, we do now
possess a significant body of information and modern tools which

ic path.

help us to better comprehend the
What about us then? What happens

foundations of Druidic beliefs and

to those of us who call ourselves

ethics. That, I consider, is the main
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task at hand when studying and

ested in a “Celtic Revival” ought

reconstructing the Primordial Tra-

to, first of all, open a direct and

dition. It is like pieces of a puzzle

honest dialogue. The subsequent

we all have but where we need

tricky task would revolve around

each other to put them all together.

the definition of what can be con-

We are lucky, I think, finding our-

sidered as “Celtic” in the times we

selves at the unique crossroads

live in, and work towards its pro-

between

motion and implementation.

said

accumulated

knowledge of the modern era and

We often ask ourselves the ques-

the possibility of (re)establishing

tions of what does it mean to be a

direct communication with each

Celt nowadays, why is this all rele-

other thanks to technology. It goes

vant at all. We come to think that

without saying, it is also a tremen-

Druidry explains the deep spiritual

dous responsibility.

connection between a People and

In consequence, serious 1 Druidic
groups and Druids genuinely inter-

1

With no intention of sounding snobbish,
I accept the criteria for “serious” Druidic
group or individual as indicated for the
forthcoming Celtic Druid Alliance Gathering (2019), that is, groups which “regardless of their own particular characteristics
and idiosyncrasy, observe and respect the
following:
1) Open and honest approach to genuine native Celtic traditions: Groups
with a primary focus on the research,
study, teaching and practice of Celtic-

only spirituality and heritage, with no
mixtures or eclecticism.
2) Non-commercialism: Non-profit
groups and organisations exclusively,
with no interest in personal or media
promotion.
3) Non-racist, non-sexist, non-bigot
groups: Groups with a clear and reputable public presence.
4) Against animal cruelty and solidly
linked to environmentalism: Groups
putting Nature in a central and visible
place in their ethics and philosophy.”
In
http://celticdruidallianc.wixsite.com/c
eltic-alliance/gathering-2019 (last access 12th July 2017).
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their Land, their past and their tra-

what we want it to be for the times

ditions. Being a Celt in the 21st

to come.

century is gaining awareness of

Then again, it is my conviction that

that ancient heritage and persever-

what Druidry did give Druidry

ing in keeping it alive. Both as-

shall provide again, for if Druidry

pects – Druidry and Celticity – are

was the spine of ancient Celtic

also a path into the future open to

society, Druidic principles can help

all. It is an example of how a socie-

in determining what is Celtic and

ty can embrace old but at the same

why this is relevant nowadays.

time useful, forward-thinking val-

What we know and share, even if

ues, and share them with the world.

under different names, about Hon-

Being a Celt is, then, studying,

our, Responsibility and Commit-

learning, respecting that past, but

ment (the three fundamental as-

also reconstructing and living an

pects in Celtic ethics) combined

identity in an educated and reason-

with a number of identical beliefs 2,

able manner, establishing links

will hopefully pave the way in

with akin communities and indi-

reintroducing

viduals. Druidry is not the only

such as generosity, loyalty, hospi-

way (we shall not fall into sense-

tality or eloquence, to name just a

timeless

concepts

less self-conceit) , but certainly an
excellent option to do that when
that fond feeling emanates from the
soul and the heart. It is not only
about what was, but what is, and

2

An introduction to the main aspects of
Druidry as understood by the Irmandade
Druídica Galaica – IDG (Pan-Galician
Druidic Fellowship), which I represent, can
be found in Galician-Portuguese in Paredes
(2017) and
https://durvate.wordpress.com/druidismo/
(last access 12th July 2017).
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few, into our currently fragmented

get involved with Druidry any-

and rapidly decomposing Celtic

where in the world.

countries.
In summary, Druids (and Druidists 3) have an imperative to assemble, talk, move forward, propose and create rather than always
lament how much has been lost and
how unfair history has been to our
people. If we are ever going to be
It is a fact that 21st century Druids

worthy of really being called Dru-

cannot automatically function as

ids then we will have to assume the

doctors, educators, judges or legal

onus of our predecessors and rally

advisors by default, since this

those who feel the call of Celtic

would constitute a breach not only

culture and spirituality, of those

in legality but also in professional

who consider it relevant and useful.

courtesy. Yet we can humbly offer

Between rituals and celebrations, it

an alternative view of things which

is our obligation to continue re-

may organically resonate with what

searching at the highest possible

is left of our native heritage in our

level and uphold the required rig-

respective territories, and not only.

our and scepticism in balance with

This example in work and action

an open mind. We have to some-

should also serve as a reference to

how find the mechanism and pro-

anyone wishing to learn from and

3
Regular Druidic believers. Generic for
non-ordained followers of Druidry.
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tocols to put together our many

complacency, or those whose only

(licit) diverse opinions and ideas

interest is the perverse use of Dru-

and devise a minimal agreement, a

idry for profit or ego, presenting it

starting point for future amicable

for what it is not and misleading

discussions and practical resolu-

the innocent in doing so.

tions.
Druidry is not what it used to be
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NA PROFUNDEZA DOS BOSQUES:
COMO A TRADIÇÃO DRUÍDICA SOBREVIVEU ENTRE OS
SÉCULOS V E XVIII

cultura e da história, a prática da
medicina, a educação dos jovens
nobres e a aplicação da justiça.
Estes homens detinham uma grande influência espiritual, moral e
Por Gaesum Bach
Bardo e Mestre-de-cerimónias da
Clareira Coré-Tyba

política sobre a nobreza celta e
mesmo sobre os reis, que durante
as audiências só falavam após os

A Tradição dos Druidas, herdei-

druidas se manifestarem.

ra direta da Tradição Primordial

Gália e a Ilha Britânica, ficaram

Hiperboreana, surgiu há milhares

incomodados pelo poder exercido

de anos entre as populações célti-

pelos druidas, pois perceberam que

cas, fazendo emergir uma classe de

enquanto não os dobrassem, não

homens sábios e eruditos que eram

poderiam dominar todo aquele

responsáveis por diversas funções,

território. Assim sendo, o impera-

como o sacerdócio, o aconselha-

dor Augusto (Gaius Iulius Cæsar

mento de reis, a preservação da

Octavianus

Quando os romanos invadiram a

Augustus)

começou

uma campanha para desprestigiar
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os druidas, lançando um decreto

contra as armas dos legionários,

que os impedia de obter a cidada-

foram mortos diversos druidas e

nia romana. Seu sucessor, Tibério

seus discípulos em um de seus

(Tiberius Claudius Nero Cæsar)

mais importantes refúgios, encer-

foi além e proibiu o exercício das

rando assim a era de ouro dos drui-

funções druídicas, em mais uma

das gauleses e britanos.

tentativa de afastá-los da liderança

Enquanto isso, a Irlanda, livre das

das tribos célticas e diminuir seu

invasões romanas, permaneceu fiel

poder. Mas foi o imperador Cláu-

às antigas tradições e os druidas

dio (Tiberius Claudius Cæsar Au-

mantiveram sua influência até ao

gustus Germanicus), nascido na

século V e.c., quando os missioná-

cidade galo-romana de Lugdu-

rios cristãos chegaram e uma gran-

1

num , que proferiu o pior golpe ao

de disputa religiosa começou, cul-

proibir definitivamente a prática da

minando com o domínio do cristia-

druidaria e da religião celta, com a

nismo na Ilha Esmeralda e o desa-

destruição de seus símbolos e a

parecimento dos últimos druidas da

derrubada dos bosques sagrados.

Antiguidade.

Foi este decreto que sustentou o

Mas se os druidas foram extintos

general e governador romano Sue-

no século I nas Gálias e Britânia e

tônio Paulino (Gaius Suetonius

no século V na Irlanda, como pu-

Paulinus) em sua invasão em 61

deram ressurgir em 1717, atenden-

2

e.c. à Ynys Môn , onde impotentes

do o chamado de John Toland? Por
onde andaram e como a Tradição

1

Fortaleza de Lug, atual cidade de Lyon.

2

Atual Anglesey.
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permaneceu oculta por cerca de

nomes referem-se a divindades

treze séculos?

romanas, pois havia uma prática

Estas são perguntas difíceis de

comum chama Interpretatio Ro-

responder, pois há poucos registros

mana que procurava características

históricos confiáveis. Com um

em comum e assumia que os deu-

trabalho atencioso é possível mon-

ses dos celtas eram apenas outros

tar este quebra-cabeça, mesmo que

nomes para os deuses de Roma.

muitas peças estejam faltando,

Esse costume ganha mais força

porém muito do que trataremos

após o decreto do imperador Cláu-

aqui, exceto quando o texto disser

dio e, assim, gradativamente surge

o contrário, estará no campo da

a religião galo-romana, ou seja, os

especulação e não devem ser con-

deuses locais recebem novos no-

sideradas verdades absolutas. Con-

mes e seu culto sai das mãos dos

vido-os a deixar a imaginação solta

druidas e passa para os sacerdotes

para desvendarmos juntos este mis-

romanos.

tério.

Se por um lado esta prática parece
extinguir a religião dos celtas, por

A Religião Galo-Romana
O general Júlio Cesar (Gaius Iulius
Cæsar), durante a invasão da Gália, relatou que os principais deuses
cultuados pelos gauleses eram
Mercúrio, Apolo, Marte, Júpiter e
Minerva. Como fica claro, estes

outro ela tem um papel de manter
os antigos deuses vivos por mais
tempo, inclusive sendo uma das
responsáveis por muito do que
conhecemos sobre eles na atualidade. Afinal, os sacerdotes galoromanos não tinham o mesmo tabu
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que os druidas sobre a escrita e

Marte recebe trinta e oito: Albiorix,

também possuíam o costume de

Belatucadrus, Bolvinnus, Britovi-

representar

antropomorficamente

us, Camulus, Caturix, Cicolluis,

as divindades, o que nos traz à tona

Cososus, Dinomogetimarus, Di-

diversas inscrições que permitem

vanno,

que, através de epítetos, possamos

Harmogius,

conhecer as identidades de alguns

Leherennus, Lelhunnus, Leucetius

deuses.

ou Loucetius, Mallo, Rudianus,

Glarinus,

Halamardus,

Lacavus,

Latobius,

Segomo, Toutates, Sinatis, VaroDottin Georges compila e nos

cius, Vincius, Belodunnus, Buxe-

apresenta a seguinte lista:

nus, Cabetius, Carrus, Cocidius,
Condatis, Coronacus, Leucimala-

Mercúrio recebe dezasseis epítetos:

cus, Nobelius, Nodons, Rigisamus,

Alaunus, Arcecius, Artaius, Arver-

Sediammus, Tritullus.

norix, Arvernus, Atesmerius, Cane-

Júpiter tem quatro: Baginatis, Poe-

tonessis,

ninus, Saranicus, Tanarus ou Tara-

Cessonius,

Cissonius,

Cimbrianus, Clavariatis, Dumias,

nucus.

Magniacus,

Minerva tem quatro: Arnalia, Beli-

Moccus,

Tourevus,

Vassocaletus, Vellaunus, Visucius.

sama, Sulevia, Sulis.

Apolo recebe onze: Anextiomarus,
Bormo ou Borvo, Cobledulitavus,

Dentre os casos acima, merece

Grannus, Livius, Maponus, Mo-

destaque Apolo Belenus, pois esta

gounus,

divindade ligada às curas e às pro-

Verotutus,

Belenus, Toutiorix.

Vindonnus,

fecias (as chamadas ciências váti-
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cas) detinha tanta influência que,

Druidas nas Universidades da

segundo relatos, em seus templos

Gália

foram aceitos druidas convertidos à
religião galo-romana, ou seja, druidas que aceitaram ser desprovidos
de seu poder moral e político para
não perderem o direito de continuarem a conduzir o culto de seus
deuses. Talvez isso tenha ocorrido
também com outras divindades,
sendo este o primeiro indício de
que a Tradição dos Druidas não
morreu de fato, apenas começou a
adaptar-se aos novos tempos.

A afirmação de que os druidas
buscaram refúgio nos templos galo-romanos, em especial aqueles do
deus Apolo, é corroborada por um
texto do poeta Ausonious (Decimius Magnus Ausonius) que foi
reitor na Universidade de Burdígala 3. Neste texto, chamado Commemoratio Professorum Burdigalensium (“Poemas em Comemoração
aos Professores de Burdígala”) faz
menção a uma família de sacerdotes de Belenus e da linhagem dos
druidas, que lecionaram na supracitada universidade.

(4.7-14)
Tu Baiocassi stirpe Druidarum satus,
Figura 1 - Face de uma moeda que representa o deus Belenus

si fama non fallit fidem,
Beleni sacratum ducis e templo denus,
et inde uobis nomina:
3

Atual Bordeaux.
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tibi Pateræ: sic ministros nuncupant

Burdigalæ cathedram

Apollinares mystici.

nati obtinuit:

fratri patrique nomen a Phoebo datum

permaneat series.

natoque de Delphis tuo.
E não deixarei de citar o ancião
Tu, vindo da estirpe dos druidas Baio-

de nome Phoebicium que,

cassi,

embora guardião do templo de Bele-

se os relatos não me enganam,

nos,

do templo de Belenos traças a tua

disso lucro não obteve.

linhagem de prestígio

Porém ele, como dizem os rumores,

e daí vêm os nomes da tua família:

vindo da raça dos druidas armoricanos,

Pateræ é teu nome e assim os devotos

obteve uma cátedra em Burdigala

chamam

com a ajuda do seu filho.

os servos de Apolo.

Que seja longa a sua linhagem.

O teu pai e o teu irmão receberam o
nome de Phoebo

Ou seja, o poema refere-se em

e o teu próprio filho, de Delphis.

especial a Phoebicium e Pateræ,
pai e filho, descendentes dos drui-

(10.22-31)

das da tribo gaulesa dos Baiocassi

nec reticebo senem
nomine Phoebicium
qui Beleni ædituus
nil opis inde tulit;

e da linhagem do templo de Belenus, devotos de Apolo e que acabam por tornarem-se professores

set tamen, ut placitum,

em uma universidade romana. In-

stirpe satus Druidum

clusive, há ainda referências que

gentis Aremoricæ,

além de Burdígala, também em
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Lugdunum os romanos enviavam

cristianismo, que contrastava com

seus filhos para que aprendessem

aquele ensinado pela Igreja de Ro-

oratória com os druidas. Se forem

ma, se fundindo à filosofia druídica

verdadeiros estes relatos, as uni-

e que viria a ser chamado cristia-

versidades se mostram outro desti-

nismo céltico.

no de refúgio, onde uma parte do

Usando desta semelhança filosófi-

saber druídico sobreviveu.

ca e nos costumes, Patrício portava
símbolos da Tradição dos Druidas

Cristianismo Celta
Enquanto os romanos precisaram
utilizar gládios e pilos 4 para subjugar a prática dos druidas, as armas
usadas pelos primeiros missionários cristãos da Irlanda foram a
política, a dissimulação e a eloqüência. Patrício, que durante a
juventude foi capturado e serviu
como escravo na casa de um druida
irlandês, conhecia bem os costumes e ensinamentos da Antiga
Tradição e utilizou isso em seu
favor, criando um tipo diferente de
4
Respetivamente a espada curta e a lança
utilizada pelos legionários romanos.

e aproximou-se da nobreza irlandesa mostrando sua Fé como algo
familiar e aceitável. Assim foi viajando pelas cinco províncias e fundando mosteiros onde treinava
novos

missionários.

Converteu

chefes tribais, nobres e reis, como
Lóegaire mac Néill, Grande Rei da
Irlanda, e chegou a tornar-se amigo
de Dubthach maccu Lugair, o então
Ollam Brithem de Tara 5.
Conta-se que Patrício quis tornar
Dubthach o primeiro bispo da Irlanda, mas este recusou e apresen-

5

Poeta Chefe, como era chamado o mais
alto grau druídico da Irlanda.
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tou então ao missionário seu sobrinho, príncipe dos Uí Bairrche, o
jovem fili 6 Fiacc. Este foi então
batizado, tonsurado e consagrado
Bispo de Leinster. Seguindo seu
exemplo, seja por enxergar no cris-

Figura 2 - O bispo Patrício encontrando-se
com Lóegaire mac Néill e Dubthach maccu
Lugair.

tianismo céltico uma nova forma
de sua fé, seja para evitar a perse-

Bardismo Galês

guição, com o passar do tempo

Se os druidas foram proibidos ou

muitos outros druidas irlandeses se

tiveram que abandonar suas práti-

converteram ao cristianismo de

cas, perdendo parte de suas atribui-

Patrício e tornaram-se monges,

ções e de seu prestígio, os bardos

mantendo vivas suas tradições em

tiveram melhor sorte. Favorecidos

uma nova roupa. Foram estes mes-

pela estima que tinham entre a

mos monges que transcreveram e

classe nobre dos celtas, permanece-

registraram as antigas histórias dos

ram nas cortes e nos salões e man-

deuses irlandeses e permitiram que

tiveram suas funções de poetas e

hoje conhecêssemos seus mitos e

guardiões dos saberes druídicos,

lendas.

dos costumes, dos mitos e da genealogia, o que lhes permitiu manter
viva a chama da Tradição.
Por um período, durante o reinado
de Henrique I, o bardismo foi proi-

6
Os filid eram uma das classes druídicas
da Irlanda.

bido, pois o rei, que subjugou o
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País de Gales à Inglaterra, conside-

plo, e muitos até mesmo tornaram-

rava que as tradições bárdicas eram

se cristãos.

uma das ferramentas culturais que

Porém, muitos bardos medievais

fortaleciam

anti-

mantiveram suas raízes pagãs célti-

inglesas, pelo que os druidas

cas e ainda cultuavam deuses e

Mordred, Urien e Cadwalon foram

deusas como Cerridwen 7, como

assassinados em 1295. Porém,

podemos ver em livros tais quais o

contrariando seu avô, o rei Eduardo

Black Book of Carmarthen e o

III trouxe de volta o bardismo e

Book of Taliesin. Inclusive os con-

chegou a convocar uma Távola

ceitos de Abred, Gwenved e Keu-

Redonda de bardos em 1344,

gant, base da cosmologia bárdica,

quando então Trahaiarn Mor foi

são relatados já no século XVI nos

eleito Arqui-Druida.

trabalhos do bardo Rhys Goch

Assim, no País de Gales os colé-

Eriri. Segundo Raoult, por volta de

gios bárdicos mantiveram-se em

1400 houve uma tentativa de res-

funcionamento e lá eram ensinadas

taurar a tradição druídica pagã e

aos estudantes as artes, a poesia, a

assim foram fundados os cyvails,

oratória e a retórica, além de terem

conventículos secretos onde se

também um vislumbre da Antiga

reuniam em número de três bardos.

Tradição

aprendendo

Em 1560, o bardo galês Llewelyn

sobre a filosofia e a teologia célti-

Sion registra por escrito o que ele

ca. Muitos destes colégios sofre-

sabia sobre a tradição céltica, mas

as

rebeliões

Druídica,

ram influência de outras filosofias,
como o neoplatonismo, por exem-

7
Esta deusa era conhecida nesta época sob
o nome de Ogyrven (Mulher Abençoada).
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essa obra é destruída anos depois

deiros bardos dos falsos, que eram

pelo puritano Cromwell sob a ale-

simples mendicantes. Só os autên-

gação de que conteria as antigas

ticos recebiam o diploma, que ser-

tradições druídicas.

via como uma espécie de licença

Toda esta tradição manteve-se viva

bárdica.

principalmente através de festivais

E desta forma os Colégios Bárdi-

e torneios, chamados Eisteddfo-

cos se mantiveram ativos no País

dau 8, onde os bardos competiam

de Gales, pelo menos até o Século

entre si em disputas principalmente

XV (quando temos referências à

de música e poesia. O primeiro

fundação de um colégio pelos bar-

destes ocorreu em 1176 no castelo

dos Lewis Morganwg e Rhys

de Cardigan, quando o príncipe

Brydydd, pai e filho respectiva-

disse que premiaria o melhor poeta

mente),

e o melhor harpista. Esses festivais

Llywelwyn Siôn e seu discípulo

continuaram a ocorrer na Europa

Edward Dafydd, o último bardo

por toda a idade média.

profissional da Cátedra de Clamor-

No

de

1526,

teriam

estudado

em

gan no século XVII e um dos ante-

Caerwys, os bardos passaram a

cessores da linhagem de Iolo Mor-

receber títulos de bacharelado em

ganwg. Esses colégios serviram

poesia. Em 1568, por intermédio

como porto seguro da Tradição e

da rainha Elisabeth I, uma comis-

talvez tenham sido o principal ca-

são de vinte pessoas avaliava os

minho pelo qual a Tradição chegou

candidatos para separar os verda-

viva aos nossos dias.

8

Eisteddfod

onde

Eisteddfodau é o plural de Eisteddfod.
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mistérios de Cerridwen e os saberes dos druidas.
Com a fundação da Universidade
de Oxford, muitos destes migram
para dentro desta instituição e lá
propagam em segredo a filosofia
antiga. Essas reuniões atraíram a
Figura 3 - Vitral representando um bardo
medieval com sua harpa.

atenção da Igreja e em 1166 o Bispo de Oxford inicia uma persegui-

Os Alquimistas da Oxônia

ção aos membros deste grupo, o

Porém, enquanto os bardos viviam

que culminou com a queima de

à luz da sociedade, segundo rela-

seus registros.

tos, em outra parte do País de Ga-

Apesar destes esforços, a Igreja de

les haviam outros herdeiros da

Roma não conseguiu silenciar os

Tradição vivendo às sombras e sob

druidas de Oxford; o professor

sigilo. No início do século IX, em

Haymo de Faversham, que mais

Cor Emyrs 9, na região montanhosa

tarde tornar-se-ia monge francisca-

de Snowdon, estavam situados os

no, reuniu ao redor de si os partidá-

Pherryllt, uma lendária guilda de

rios da filosofia druídica. Após a

alquimistas dedicados a manter os

morte de Haymo, em 1245, um de
seus companheiros, chamado Phi-

9

lip

Mencionada na seguinte Tríade Galesa:
"Os três principais coros da Ilha da Britânia: Bangor Illtyd Farchog em Caer Worgan, Cor Emyrs em Caer Caradoc e Bangor Wyrddin na Ilha de Affalach."

Brydodd,

funda

o

Mount

Haemus Grove, o mesmo colégio
druídico do qual, cerca de quatro
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séculos depois, fariam parte John

em duas fases. A primeira, chama-

Aubrey e John Toland, os idealiza-

da de maçonaria operativa, era uma

dores do Ancient Druid Order.

guilda de construtores, pedreiros,
arquitetos e engenheiros que se

Maçonaria e o Sagrado Arco

ajudavam mutuamente e transmiti-

Real

am entre si os segredos das grandes

Outro provável membro do Mount
Haemus Grove foi o antiquário
britânico Elias Ashmole, um dos
fundadores da Royal Society e intimamente ligado à Universidade
de Oxford, para a qual doou sua
biblioteca e sua coleção museológica. Foi também um proeminente
astrólogo e alquimista, talvez resultado de seu contato com a herança
druídica dos Pherryllt.
Ashmole também teve outro feito
interessante: foi um dos primeiros
(ou talvez o primeiro) maçons aceitos, sendo iniciado em 1646, mesmo não tendo sido um construtor
por ofício. Aqui cabe um parêntese: a maçonaria moderna divide-se

construções. A segunda fase, oficialmente iniciada em 21 de junho de
1717 (portanto três meses antes da
fundação da Ancient Druid Order)
com a fundação da Grande Loja de
Londres, é chamada de maçonaria
especulativa e torna-se uma sociedade filosófica, filantrópica e iniciática. Tendo sido iniciado 71
anos antes da fundação da Grande
Loja, podemos supor que Ashmole
fez parte de um período transitório
e foi aí que suas contribuições tornaram-se valiosas.
Segundo Raoult, em seus trabalhos
na maçonaria o alquimista inglês
transmitiu as iniciações correspondentes às funções de bardo, vate e
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druida dentro de sua Loja, que

novenas, nunca precisou dos pa-

viriam a ser anos mais tarde agru-

dres para existir e até manteve-se

pados em um só grau maçônico: o

bem em comunidades afastadas,

Sagrado Arco Real. Em uma época

pelas quais os sacerdotes católicos

em que sociedades iniciáticas, filo-

passavam esporadicamente, tam-

sóficas, científicas e de mistérios

bém as tradições pagãs célticas

afloravam por toda a Europa, era

podiam sobreviver mesmo com a

natural que muitos homens fizes-

extinção dos druidas. A Igreja in-

sem parte de mais de uma dessas

clusive manteve muitos desses

escolas, o que explicaria algumas

costumes comuns aos povos dos

semelhanças entre elas. Contrari-

campos, dando-lhe ares de práticas

ando um senso comum de que os

cristãs ou tornando santos alguns

primeiros groves druídicos moder-

deuses muito populares, sendo que

nos tenham sido influenciados pela

o caso de Brighid, transformada na

maçonaria, Ashmole pode ter sido

Santa Brígida de Killdare, talvez

responsável pelo caminho contrá-

seja o mais famoso e um dos de

rio, usando justamente a maçonaria

maior êxito.

como uma forma de manter viva a

No interior da Bretanha Francesa

Tradição dos Druidas que aprende-

ainda hoje existem festas católicas

ra em Oxford.

pedindo fertilidade aos campos ou
dando graças pelas colheitas em

Tradições Populares
Assim como o catolicismo popular,
com suas procissões, benzedeiras e

que elementos pré-cristãos são
nítidos. Também na Ilha Man sobrevive o culto ao deus marítimo
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Mannanan mac Lyr e no auge do

te, esse conhecimento pode ter

verão são lançadas oferendas no

sofrido outras influências e se

mar para agradecer os grãos colhi-

transformado,

dos. Na Escócia, muito deste fol-

como algo que lembrava o que já

clore foi agrupado por Alexander

fora e que carregava em sua essên-

Carmichael, no final do século

cia o que nunca se perdera.

passando

adiante

XIX, em um livro chamado Carmina Gadelica, onde podemos ver,

Fontes Bibliográficas:

apesar da máscara cristã, diversas

- AUSONIUS, Decimus Magnus; Commemoratio Professorum Burdigalensium.
(http://www.intratext.com/ixt/LAT0574/_I
DX003.HTM).

orações e bênçãos tipicamente
celtas que sobreviveram entre as
pessoas dos campos.
Entrando totalmente no campo da
suposição, é possível imaginar que
depois de seguidas perseguições
por romanos e cristãos, os druidas
que não se dobraram às culturas e
religiões estrangeiras, possam ter
se ocultado em seus bosques sagrados para repassar em segredo
aos seus discípulos a Tradição Druídica Primordial. E com o passar
dos anos, quando os druidas eram

- BARBER, Chris e PYKITT, David;
Journey to Avalon: The Final Discovery of
King Arthur. Weiser Books, 1997.
- DOTTIN, Georges; La Religion des
Celtes. Librairie Bloud, Paris, 1904.
GREEN, Miranda J.; Exploring The World
of The Druids. Thames & Hudson, Londres, 2010.
- RAOULT, Michel; Les Druides: les
Sociétés Iniatiques Celtiques Contemporaines. Editions de Rocher, Monaco,
1983.
- VARANDAS, Angelica; Mitos e Lendas Celtas - Irlanda. Livros e Livros, Lisboa,
2006.
- WILLIAMS, Edward.; The Barddas of
Iolo Morganwg.
(www.sacredtexts.com/neu/celt/bim1/index.htm).

apenas ecos de um passado distan-
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DOS TESTEMUNHOS
E DOS TEMPOS

A DOUTRINA DRUÍDICA SOBRE A MORTE E O DESTINO DA ALMA
Dicerem stultos, nisi idem bracati senssisent,
quod palliatus Pythagoras.
Valerius Maximus, L. II, 6, §10

Frente à multidão das perplexidades que assediam a vida humana, a
sua finitude inevitável ergue-se
como temível colosso e titã espantoso, sementeira de angústias e
indagações cujo número iguala-se –
Por Bellou̯esus Īsarnos

caso não o ultrapasse – ao dos insetos numa floresta tropical. E, exa-

I Ante o arvoredo

tamente como um magote desses
animalejos, a certeza da nossa extinção final aflige-nos com o aceno
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da futilidade suprema de todo es-

sofrimento e aflições, a consciência

forço, pois, como disse Calderón:

de que a busca pela autorrealização

“¿Que hay quien intente reinar,

e felicidade não será perpétua.

viendo que ha de despertar

Surpreendentemente, é o ponderar

en el sueño de la muerte?”

1

acerca dessa finitude que pode oferecer sentido à vida. Se estivermos

Outrossim, o caráter temporal da
existência humana, com os desafios
e situações inevitáveis que lhe são
inerentes, cobra-nos uma posição.
Seja qual for a resposta que lhes
possamos oferecer, nossas ações
estarão já limitadas pela facticidade
da vida transitória, isto é, pelo que
possa ser feito dentro do tempo que
nos é dado. A finitude é a qualidade
própria do ser humano e toda reflexão sobre a existência humana,
uma análise a respeito do finito.
Temporalidade e morte entrelaçamse num abraço que impõe limitações à humanidade, trazendo-lhe
1

cientes de que a vida terá um termo
e que, nela, experimentaremos
eventos que exigirão as nossas mais
fortes capacidades de superação,
compreenderemos que as nossas
decisões não podem ser indefinidamente adiadas, pois o efêmero da
vida “cobra-nos uma posição”. A
finitude, assim, não é decremento à
vida humana, porém parte forçosa
do seu sentido, a parcela essencial
que lhe confere unicidade e irrepetibilidade. A morte é o motor a
impedir-nos de esperar inertes pelo
infinito e portadora da potência
para a descoberta do próprio sentido da vida. Compele-nos a avançar

PELAYO, Marcelino Menéndez; Teatro
Selecto de Calderón de la Barca, Madrid,
Luis Navarro, 1881, 1 v., p. 77.

a certeza do fim.
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Destarte, seria possível imaginar

zavam nem os terremotos nem as

que resposta teriam dado os Drui-

inundações 2.

das do passado à questão tremenda

Na “Anábase”, Arriano de Nico-

do findar da nossa vida? Teriam

média relata o encontro entre Ale-

multiplicado pelo sagrado três o

xandre, filho de Felipe II da Mace-

fatídico ponto final, dele fazendo a

dônia, e uma embaixada céltica,

esperança das reticências?

ocasião em que o conquistador de

Jamais será possível replicá-lo com

metade do mundo habitado ouviu

certeza absoluta, o que, entretanto,

dos celtas que o seu maior medo

não será hábil a impedir-nos o

era que o céu lhes caísse em cima 3.

exame, embora superficial, das

Segundo Gaio César, os druidas

informações disponíveis sobre o

“desejam sobretudo persuadir de

ensinamento druídico a respeito da

que as almas não perecem, mas,

morte e do destino da alma huma-

após a morte, passam de um corpo

na. Acompanhe-nos a Mãe dos

a outro” 4. Pompônio confirma-o:

Bardos na travessia dessa selva,
dédalo de tantas vozes do mundo
antigo. Partamos.

2

Aristóteles (384 – 322 aEC); Ética a
Eudemo, III, 1, 22-25 e Ética a Nicômaco,
III, 7, 7, respectivamente.

II Os Lenhos Veneráveis

3

Para o Estagirita, os celtas, comple-

4

tamente armados, investiam contra
as próprias ondas e, barbaricamente
insensíveis à dor, não os atemori-

Lucius Flauius Arrianus (ca. 86/89 – após
146/160 EC); Alexándrou Anábasis, I, 4, 7.
Gaius Iulius Caesar (100 – 44 aEC);
Commentarii de Bello Gallico, VI, 14. O
general ainda acrescenta que “por causa
desse ensinamento, de que a morte é somente uma transição, eles são capazes de
encorajar o destemor nas batalhas”.
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“um dos seus [isto é, dos druidas]

sados 7, os galos “costumavam adiar

preceitos chegou ao conhecimento

a conclusão de negócios e o paga-

comum, a saber, que as almas são

mento das dívidas até a sua chega-

eternas e há outra vida junto aos
mortos.” 5

da ao outro mundo”. Quanto aos
acompanhantes do defunto em sua

O general romano assinalou também a magnificência e suntuosidade dos funerais gauleses, informando que todas as coisas amadas pelo
morto, fossem criaturas vivas (animais ou – “paulo supra hanc memoriam”, “pouco antes desta época” – servos e dependentes) ou
ainda bens materiais eram, uma vez

jornada além-túmulo, este autor esclarece que seu sacrifício seria voluntário: “havia alguns que se lançavam de bom grado às piras funerárias de seus parentes para com
estes compartilhar a nova vida” 8.
Diodoro liga a Pitágoras de Samos
(ca. 570 – 495 aEC) a crença céltica na imortalidade da alma:

completados os ritos funerários,

“[...] entre eles prevalece o ensina-

lançados às chamas 6.

mento de Pitágoras, segundo o qual

Pompônio outra vez corrobora a

[...] as almas dos homens são imor-

informação

tais e, depois de certo número de

prestada

por

Gaio,

acrescentando que, em tempos pas7

Pomponius Mela (séc. I EC); De Chorographia, III, 15. Ecoando César, Pompônio
observa que “isso foi permitido manifestamente porque torna a multidão mais pronta
para a guerra”.

Observe-se a nova referência ao passado
(“olim”, “em tempos passados”). Uma vez
que se encontra igualmente no texto de
César, a interpretação razoável seria que, à
época da invasão romana, tais crenças já se
estivessem desvanecendo.

6
Gaius Iulius Caesar. “Commentarii de
Bello Gallico”, VI, 19.

8
Pomponius Mela; De Chorographia, III,
15.

5
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anos, cada alma volta à vida entrando noutro corpo”.

Nessa mesma passagem, esse autor
fornece-nos outro peculiar uso funerário céltico: “É também por esse
motivo que, durante os funerais, há
quem lance na pira cartas escritas
aos mortos, como se estes as fossem ler” 9.

Valério Máximo foi o autor de uma

Estrabão, geógrafo, historiador e

tirada célebre que para sempre

filósofo, referiu que os druidas “e

uniu, num mesmo figurino, o himá-

outros como eles” proclamavam a

tion helênico e a braga céltica, ao

imortalidade da alma e do mundo;

afirmar que consideraria loucos os

contudo, julgavam que, num futuro

gauleses vestidos de calças por

indeterminado, ocorreria uma con-

abraçarem a crença na imortalidade

flagração dos elementos na qual o

da alma, não fosse essa a mesma

fogo e a água prevaleceriam sobre

convicção do grande Pitágoras com

10

todo o resto .

o seu manto. Valério disse ainda
que tão firme era a confiança gaulesa na sobrevivência da alma hu-

9

Diodorus Siculus (fl. séc. I aEC); Bibliotheca histórica, V, 28.

mana à morte que chegavam a fazer

Strabōn (64 ou 63 aEC – c. 24 EC);
Rerum Geographicarum Libri XVII, IV, 4,
4.

10

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

94 | O REDESPERTAR DA PAN-CÉLTIA

“dos homens as sombras / não as si-

empréstimos cujo pagamento ficava
11

acertado para o Além .

lentes moradas de Érebo e do pro-

O cordovês Lucano, reforçando o

fundo Dis / os reinos pálidos buscam: dirige-as o sopro da vida / a

caráter cruel dos cultos célticos

outro mundo; de uma longa vida, se

inculcado no público romano pelo

quanto cantais / conheceis, a morte

brilhante verbo de Cícero no dis-

é o meio” 12: “De uma longa vida a

curso em defesa de Fonteio, menci-

morte é o meio”.

ona em seu poema sobre a guerra
civil os sacrifícios sangrentos a

Também Jâmblico, o neoplatônico,

Teutates, Esus e Taranis, observan-

atribuiu aos gauleses a crença na

do em seguida, o que é da maior

imortalidade da alma:

importância, que os bardos, por
meio de suas canções, escolhiam

“Ainda hoje, todos os gauleses, os

“as almas valentes daqueles que

tribales e a maior parte dos bárba-

pereceram em batalha para condu-

ros ensinam aos seus filhos que a

zi-las a uma morada imortal”, isto

alma daqueles que morrem não é
destruída, mas subsiste; que não é

é, ao renascimento para uma vida

necessário temer a morte, mas que

eterna e bem-aventurada junto às

se deve enfrentar os perigos com

deidades. Na mesma passagem,

resoluta energia” 13.

somos informados que os druidas,
“únicos conhecedores dos deuses e
numes celestes”, ensinavam que:
11

Valerius Maximus (reinado de Tiberius,
14 a 37 d. C.); Factorum et Dictorum Memorabilium, II, 6, §§ 10-11.

12

Marcus Annaeus Lucanus (39 – 65 EC);
De Bello Ciuili uel Pharsaliae, I, v. 392465.
13

Iamblichus Chalcidensis (ca. 245 – ca.
325 EC); De Vita Pythagorica, 30.
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Por fim, para encerrar a primeira

III Reflexões noturnas junto ao

jornada neste bosque ancestral,

fogo

parece-nos adequado mencionar a
única tríade druídica a sobreviver
da Antiguidade. Diógenes Laércio,
citando a perdida “Sucessão dos
Filósofos”, de Sotíon, escreveu que,
no tocante aos gimnosofistas 14 e
aos druidas (γυμνοσοφιστὰς καὶ
Δρυΐδας):

A crença céltica na imortalidade da
alma intrigou os helenos. Pareceulhes tão contrária a suas ideias escatológicas, porém tão seme-lhante
à metempsicose pregada pelo mestre de Samos, que não resistiram a
fazer uma “inter-pretatio graeca” e
deduzir que os druidas tinham obtido de Pitágoras o seu ensinamento,

“dizem-nos que comunicam sua filosofia por meio de enigmas e ditos

ou, ao inverso, fora Pitágoras a

obscuros

(αἰνιγματωδῶς

beber em terras célticas da fonte

ἀποφθεγγομένους

φιλοσοφῆσαι),

druídica. Tão extraordinária foi

exortando os homens a reverenciar

para os gregos a ideia da sobrevi-

os deuses (σέβειν θεοὺς) e abster-se

vência da alma humana (com todas

de fazer o mal (καὶ μηδὲν κακὸν

as suas faculdades) à morte, que

δρᾶν) e praticar a bravura (καὶ

não lhes pareceu fora do razoável

ἀνδρείαν ἀσκεῖν) .

interpretá-la nos termos que lhes

15

fossem mais familiares.
14
Literalmente, “sábios nus”. Talvez os
ancestrais dos “rishis” indianos.
15

Diogenes Laertius (séc. III d. C.); Bioi
kai gnomais ton en philosophian eudokimesanton, I, 6.
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los de Zamolxis, um trácio, servo
de Pitágoras, que, morto o seu mestre, teria emigrado para a Céltica,
onde se tornou o apóstolo do pitagorismo, e com tal sucesso que a
reverência prestada aos druidas
A comparação (ou equiparação)
entre a doutrina druídica e a pitagórica provavelmente surgiu logo que
os gregos tomaram conhecimento
da existência dos druidas, talvez
por volta do séc. V aEC. Sabe-se
que, desde essa época, circulava
uma obra chamada “Símbolos Pitagóricos” 16, hoje perdida e de autoria desconhecida. Acredita-se que
ela expusesse, entre outras coisas, a
relação, tal como compreendida
pelos helenos, entre os druidas e a
escola pitagórica.
Hipólito, filiado a essa tese, conta
que os druidas teriam sido discípu-

16

“Pythagorica Hypomnemata”.

como profetas dever-se-ia a “predizerem certos eventos futuros por
meio de cálculos e números conforme a arte pitagórica” 17. Clemente de Alexandria (ca. 150–215
EC) 18 e Cirilo de Alexandria (ca.
375 ou 378–444 EC) 19 pertencem à
mesma corrente.
A crença na transmigração da alma
pode ser encontrada, de um modo
ou de outro, em várias culturas e
sistemas religiosos – aborígenes
australianos, tribos da Amazônia
ocidental, hinduísmo, budismo, na
cabala judaica (embora tenha de
17

Hippolytus (170–235 EC); Refutatio
Omnium Haeresium, I, 22.

18

Stromata, I, XV, 70, 1; 71, 3.

19

Aduersus Iulianum.
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conformar-se à ortodoxia das Escri-

vanguarda

(Empédocles,

turas, sendo mais uma ideia tolera-

Plotino) influenciados por aqueles.

da do que um ensinamento aprova-

Para Pitágoras, resumidamente, as

do pela tradição).

almas reencarnavam em várias

Para os gregos antigos, a noção de

formas corpóreas (humanas, ani-

que a alma, finda a vida terrena,

mais ou inanimadas), ficando o seu

pudesse desfrutar de outra existên-

destino na dependência das ações

cia plena, era algo surpreendente.

tomadas em encarnações prévias –

Tal concepção era alienígena a sua

tal é a doutrina chamada “me-

religião tradicional, que reconhecia

tempsicose”, que mereceu destaque

como destino usual do homem um

nos escritos de autores gregos que

pós-vida melancólico e sombrio na

mencionaram os druidas precisa-

Casa de Hades. Se é verdade que

mente pela sua novidade e caráter

práticas rituais e o culto funerário

exótico. A leitura cuidadosa da

atestam a disseminação de esperan-

informação que há pouco vimos,

ças mais alegres para o outro mun-

entretanto, guiar-nos-á a conclusões

do, não seria inexato reconhecer

noutro sentido.

que pontos de vista como os susten-

Aprendemos de Gaio que os fune-

tados pelos druidas não encontra-

rais gauleses eram “magníficos e

vam paralelo exato na Hélade e

suntuosos” (“funera sunt [...] mag-

permaneciam, em grande medida,

nifica et sumptuosa”), sendo todas

como província de cultos periféri-

as coisas amadas pelo morto, uma

cos (Mistérios Órficos, a própria

vez completados os ritos funerários,

Escola Pitagórica) e pensadores de

lançadas às chamas para acompa-
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nhá-lo na última viagem. Ora, os

Não podemos deixar de invocar os

achados arqueológicos das últimas

versos de Lucano:

décadas têm mostrado que a aristocracia céltica fazia-se sepultar com

“Também vós, Bardos, que por

todo o necessário para “uma outra

vossos louvores / Escolheis as almas valentes daqueles que perece-

vida junto aos mortos” (Pompônio,

ram em batalha / Para conduzi-los a

“uita altera ad manes”). Gaio e

uma morada imortal [...]”.

Pompônio asseveram como ensinamento druídico a eternidade das
almas (“aeternas esse animas”) e o
renascimento em novo corpo após a
morte terrena (“[...] sed ab aliis post

Completando-os com outros, do
romano Sílio Itálico, em que este
anotou uma crença dos celtas da
Ibéria:

mortem transire ad alios”). Fica
igualmente clara a total manuten-

“Os celtas conhecidos como Hiberi

ção da personalidade, com seus

também vieram. / Para eles é glori-

interesses e afeições, quando apren-

oso cair em combate, / mas consi-

demos que contratos podiam ser fir-

deram errado cremar um guerreiro

mados em vida para o adimplemen-

que morre desse modo. / Acreditam

to no outro mundo e que os familia-

que ele será transportado aos deuses se seu corpo, / jazendo no cam-

res vivos escreviam cartas endere-

po de batalha, for devorado por um

çadas a seus mortos queridos – in-

abutre faminto” 20.

cidentalmente esclarecendo que os
celtas não eram ágrafos.

20

Tiberius Catius Asconius Silius Italicus
(ca. 28 - ca. 103 d. C.); Punicorum Libri
Septemdecim, III, v. 340-343.
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Lucano clarifica-nos a razão da

às aves que fazem guerra aos mor-

importância dispensada à poesia

tos” 21.

bárdica pelo conjunto das culturas
célticas: houve época em que a

Lucano prestativo – embora não

palavra inspirada do Bardo tinha o

amigo de Bardos ou Druidas –

poder de abrir para o guerreiro

apresenta-nos aquela que poderia

morto em batalha a porta da man-

ser a final diferença entre a metem-

são dos Deuses. O Bardo era o

psicose pitagórica e a transmigra-

guia, o psicopompo dessa jornada

ção druídica: se exato o ensinamen-

rumo ao Elíseo céltico. Sílio Itálico

to dos Druidas, as almas dos ho-

elucida algo que causou assombro

mens não descem à morada silenci-

aos gregos quando da incursão

osa de Érebo ou ao reino silencioso

céltica do séc. III aEC na Grécia, a

do Pai Dis; o sopro da vida leva-as

saber, a indiferença estarrecedora

a outro mundo (“regit idem spiritus

dos celtas quanto aos despojos dos
companheiros caídos.

artus orbe alio”). Ōrbĭs (“o mundo,
a Terra, o globo terrestre”) ălĭŭs
(“outro”), Orbis Alius, o “Outro

“Os gálatas não enviaram um arau-

Mundo” tão conhecido pelos que

to a solicitar permissão para enter-

possuam familiaridade com os tex-

rar seus cadáveres: não lhes impor-

tos irlandeses, nos quais recebe

tava que se desse a esses cadáveres

diversos e poéticos nomes, como

um pouco de terra ou que fossem

“Magh Findargat” (“Planície da

deixados aos animais selvagens ou

Prata Brilhante”), “Magh Mell”
21
Pausanías (séc. II EC); Descriptio Graeciae, X, 21, 6.

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

100 | O REDESPERTAR DA PAN-CÉLTIA

(“Planície das Delícias”), “Magh

A mulher deseja levar Connla para

Iongnadh” (“Planície dos Mila-

o Outro Mundo:

gres”), “Sen Magh” (“Planície Antiga”). É nesse Outro Mun-do que a

“Se quiseres seguir-me, tua forma

alma receberá um novo corpo e

jamais diminuirá em juventude ou

dará continuidade a sua existência.
Que espécie de lugar é o Outro
Mundo? Um conto antigo tem a
resposta. Connla e seu pai, o rei

beleza, mesmo até o admirável Dia
do Julgamento. [...] Os vivos, os
imortais, chamam por ti, chamamte para o povo de Tethra, que te observa a cada dia nas assembleias do

Conn Cétchathach, estão nas encos-

teu país nativo, entre os teus paren-

tas da Colina de Uisnech, acompa-

tes amados. [...] Essa terra podemos

nhados também pelo séquito real.

atingir em meu barco de cristal, o

Surgindo do nada, uma mulher

monte encantado de Boadach. Exis-

deles se aproxima. Connla pergun-

te ainda outra terra à qual não é pior

ta-lhe de onde vem.

chegar-se. Vejo-o, o sol afunda.
Embora seja distante, po-demos al-

“Venho das terras onde não há morte, nem necessidade, nem pecado.
Mantemo-nos em celebração sem

cançá-la antes da noite. Essa é a terra que alegra o coração de todos
que para lá vagueiam” 22.

necessidade de serviço. A paz reina
entre nós. É um grande monte en-

Desse modo, podemos ter como

cantado [‘síd’] no qual vivemos.

razoavelmente certo que a imortali-

Somos chamados ‘o povo do monte

dade da alma era ensinamento tra-

encantado’ [‘áes síde’]”.
22
“Echtra Condla”, A Aventura de Connla
(Irlanda, séc. VII EC).
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dicional dos druidas da Antiguida-

doutrina do julgamento após a mor-

de, não implicando, entretanto, na

te era desconhecida dos celtas. A

afirmação do retorno obrigatório do

sua introdução na Irlanda deu-se

homem a este mundo. Ela é a con-

com a cristianização e o esforço ne-

quista de todo ser humano e a afir-

cessário para obter a sua aceitação,

mação de que, após a morte, todos

diz-se, causou indignação ao bom

encontrarão júbilo e bem-aventu-

São Patrício.

rança num Outro Mundo encantado, uma Terra sem Males, junto aos
Deuses e Ancestrais.

IV De volta ao campo aberto
A suave amoralidade dos celtas...
Vimos a promessa da imortalidade
num mundo sem sofrimento, fomos
exortados a honrar os deuses, evitar
o mal e praticar a bravura; sem
embargo, em nenhum parágrafo
houve menção a qualquer tipo de
julgamento.

Examinámos o material relativo aos
druidas continentais. Caso houvesse espaço, encontraríamos algumas
diferenças – e tantas outras confirmações – com a investigação das
fontes insulares. Talvez seja possível fazê-lo noutra ocasião.

Conforme os sacerdotes egípcios, a
admissão definitiva ao Reino de

Bem-haja o leitor amável que neste
passeio nos acompanhou.

Osíris não ocorria senão após um
julgamento favorável ao morto. Tal
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O (RE)NASCER DA MÁTRIA LUSITANA
“Ensinam-nos a arqueologia e a mitologia que desde os primórdios da Tradição Primordial, na qual a Lusitana se inscreve, as pedras sempre estiveram presentes na origem de todas
as tradições religiosas e teológicas.”
Adgatia Vatos, 2017

mais importantes e deslumbrantes
da nossa Tradição: o erguer do
nosso Nemeton, o Cromeleque
Mātīr Nemet. Localizado em Reguengos de Monsaraz, na freguesia
Por Dula Maïstis - Discípula-aceite
e António Diniz - Credimaco da Clareira de Melindör

de São Pedro do Corval, o Cromeleque Mātīr Nemet encontra-se
numa área rica em Templos e Mo-

No passado dia 12 de Abril de

numentos Megalíticos, estando, até

2017, em período de Lua Cheia,

área 150 monumentos. Devido à

tivemos a fantástica oportunidade

presença de afloramentos graníti-

de presenciar um dos momentos

cos neste território, todos os mo-

ao momento, referenciados nesta

numentos presentes nesta área são
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de composição granítica, incluindo

Cheia são símbolos de acolhimento

o nosso Nemeton.

e proteção.

Como já mencionado, Mātīr Nemet

A construção de Mātīr Nemet sim-

localiza-se numa zona rica em Mo-

boliza, nas palavras de Adgatia

numentos Megalíticos, como o

Vatos, a “reconstituição ou recons-

Cromeleque do Xerez, as Antas do

trução do Templo Mãe que se en-

Olival da Pega, a Estela-Menir do

contrava perdido na nossa Mátria

Barrocal, porém cada um é especial

Lusitana” 1. Além do intuito de

à sua maneira: cada um tem a sua

reconstruir o Templo Mãe, Mātīr

identidade própria, a sua energia e

Nemet é a nossa homenagem a

a sua forma. No caso do nosso

todos os Templos que nos foram

Nemeton, tal como o nome indica,

deixados pelos nossos Ancestrais,

trata-se de um Cromeleque Femi-

honrando e continuando o legado

nino, o que se manifesta pela sua

que nos foi deixado. Outro objetivo

forma de ferradura, relembrando

da construção do Nemeton foi a

um Útero. Por se tratar de um

criação do nosso lugar-pertença, o

Cromeleque Feminino, a sua cons-

nosso Lar, este construído com o

trução só poderia ter ocorrido no

nosso esforço e dedicação. Um Lar

período de Lua Cheia, pois este

que nos abrigasse e nos desse aca-

período remete-nos para a energia

lento. Um Lar onde a partir do qual

Materna, símbolo de fertilidade,

nos fosse possível alcançar um

fecundidade e crescimento. Além
disto, quer o Útero quer a Lua

ADGATIA VATOS; “Mātīr Nemet”.
Disponível em:
https://atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana/
monumentos-megaliticos [acedido a 1 de
Agosto de 2017].
1
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sentido espiritual uno, não obstante

dos Antigos Templos, como os

o sentido que se fazia sentir nos

Cromeleques de Portela de Mogos,

Templos dos nossos Ancestrais, em

Vale Maria do Meio e Almendres,

especial no Cromeleque da Portela

mas também como a maioria das

de Mogos, onde realizámos anteri-

Antas.

ormente as nossas Cerimónias.

A construção de Mātīr Nemet não

Respeitando a orientação e os pa-

seguiu os parâmetros de uma cam-

râmetros arqueoastronómicos utili-

panha arqueológica, isto é, não

zados nas construções dos Templos

houve qualquer escavação ou busca

Megalíticos dos nossos Ancestrais,

de espólio, não existindo qualquer

e ainda permitindo a otimização

intuito de procura e violação da

dos trabalhos e a correta implanta-

terra em busca dos objetos que nos

ção dos líticos, tivemos o nosso

terão sido eventualmente deixados

Arqui-Druida /|\ Adgnatios como

pelos nossos Antepassados. Pode-

orientador dos trabalhos, bem co-

mos sim mencionar, e ao contrário

mo o Arqueólogo e Professor Ma-

do que é esperado em qualquer

nuel Calado - especialista em Me-

campanha arqueológica, que houve

galitismo.

Participaram também

a doação de uma raiz de Oliveira,

alguns companheiros da ATDL,

esta que, após trabalhada, deu ori-

bem como alguns estudantes do

gem à representação de Nwyre.

curso de História e Arqueologia da
Universidade de Évora. O Cromeleque encontra-se orientado a Nascente, respeitando as orientações
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Referimos ainda, que adjacente ao
Cromeleque se encontra um afloramento granítico que tem contido
em si um nódulo, podendo este ser
de composição também granítica
ou até mesmo de outro minério.
Este nódulo pode ter resultado de
Mātīr Nemet é constituída por me-

um arrefecimento mais lento ou

nires e fragmentos de alguns que já

mais rápido, dependendo do meio e

se encontravam presentes no nosso

das condições em que se encontra-

Centro. É certo que os menires não

va, ou, como já referido, ser com-

foram colocados ao acaso, tendo

posto por outro mineral ou rocha.

sido alvos de um processo fulcral

A referência a este nódulo é impor-

na Arqueologia: a Prospeção, tendo

tante devido ao formato que apre-

esta sido realizada anteriormente

senta ser o de cabeça de um ani-

pelo Arqueólogo Manuel Calado

mal, curiosamente, de um javali. O

em conjunto com o Arqui-Druida

javali assume um papel de relevân-

/|\ Adgnatios. Dito isto, é necessá-

cia e de grande valor simbólico no

rio realçar que os menires foram

seio da nossa Tradição, encontran-

somente transportados para os de-

do-se, inclusive, associado a Endo-

vidos locais, com ajuda de uma

vellico, tendo este sido “muitas

máquina e colocados nos respeti-

vezes representado por um Javali,

vos alvéolos, estes abertos com o

clara referência às raízes Célticas

esforço físico dos presentes.
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desta Divindade” 2, e daí ter derivado a sua denominação de Grande
Pai Javali Lusitano. Também à
semelhança de Endovellico, um
Druida assume essa mesma figura
de Pai Javali, enquanto um Marcassin assume a figura de sua cria.

Ainda neste dia tão especial, foi

Não nos é possível ainda compre-

identificado outro menir, implanta-

ender a razão do fenómeno da for-

do somente aquando da Celebração

mação de um nódulo granítico

de Beltane – a primeira celebração

adquirir o formato da cabeça de um

realizada no nosso Nemeton. Este

javali, no entanto, poder-nos-emos

lítico detém um significado pró-

sustentar nas palavras de /|\ Adgna-

prio, por isso a sua implantação só

tios, que afirma o seguinte: “O

ter ocorrido em Beltane. O menir

espírito, não sendo matéria, usa a

tem gravada uma forma que repre-

3

matéria para se comunicar” .

senta, e daí o seu simbolismo, um
portal. A este menir foi atribuída a
nomeação de uma das virtudes da
nossa Tradição, a Honorabilidade.

2

Cf.: Assembleia da Tradição Druídica
Lusitana; “Panteão Lusitano”. Disponível
em:
https://atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana/
panteao-celtico-lusitano [acedido a 1 de
Agosto de 2017].
3

Testemunho oral do Arqui-Druida /|\
Adgnatios.

Terminados os trabalhos anteriormente descritos, os menires tiveram o seu tempo de repouso, após
o qual o nosso Arqui-Druida deu
início ao processo de cura dos líti-
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cos, de maneira a que cada um

Mātīr Nemet marca uma nova fase

cicatrizasse e ganhasse o seu pró-

na Tradição. Tradição que esteve

prio sentido de mega lithos. Este

oculta durante muitos séculos e que

processo permitiu que cada menir e

começa agora a desvelar-se. Como

o seu respetivo alvéolo se tornas-

marco de toda uma Tradição Mile-

sem num só, contribuindo para a

nar, o Cromeleque Mātīr Nemet

ligação entre os menires, que dei-

comporta em si, simbolicamente,

xaram de ser apenas pedras isola-

todos os valores e virtudes lusita-

das e dando assim origem ao ver-

nas, sobretudo porque cada menir

dadeiro sentido do Cromeleque.

foi nomeado com um deles. Os

No final deste dia tão importante,

cinco valores são: Responsabilida-

foi realizada a Cerimónia de Cria-

de,

ção e Consagração do Nemeton, ou

Inspiração e Paz; e as nove virtudes

seja, procedeu-se à apresentação do

são: Honorabilidade, Justiça, Leal-

Cromeleque ao Divino. Esta apre-

dade,

sentação foi realizada para que

Hospitalidade, Humildade, Sabedo-

houvesse um reconhecimento e

ria, Eloquência.

bênção quer do espaço físico, atri-

É certo que não ficaremos por aqui,

buindo-lhe condição sagrada, bem

e o erguer do nosso Cromeleque

como de todo o trabalho realizado

marca o início de todo um conjunto

pelos presentes. É neste espaço

de atividades e projetos que se

sagrado que o Espírito Universal,

avizinham. Algumas destas ativi-

aquando das Celebrações, se pode-

dades pretendem reavivar e recriar

rá manifestar.

as atividades dos nossos Ances-

Confiança,

Universalidade,

Valentia,
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trais, enquanto outras visam a pre-

perspetiva da Tradição Primordial.

servação e enriquecimento da Cul-

Podemos assim dizer, e segundo a

tura Lusitana, bem como a promo-

primeira visão, que foi uma impor-

ção, o desenvolvimento e o enri-

tante experiência porque vivenci-

quecimento da nossa Egrégora.

amos um acontecimento raro no

Será para tal necessário a constru-

mundo da Arqueologia, o erguer de

ção de estruturas, como um forno

um Cromeleque. Não obstante a

para o fabrico do pão e até mesmo

utilização de técnicas atuais, res-

um forno para barro. Já referido na

peitou-se a orientação dos Templos

entrevista ao nosso Arqui-Druida

megalíticos e teve-se todo o cuida-

/|\ Adgnatios, a ATDL tem o obje-

do para não “ferir” os menires. Sob

tivo de construir também um Ta-

a perspetiva da Tradição, e após

bernáculo, uma Round House,

um longo tempo de espera, o Tem-

símbolo e recriação dos antigos

plo Mãe, que se encontrava res-

castros celtas ou lusitanos.

guardado e oculto nas terras da
Lvsitânea, finalmente (re)nasceu.

Num tom conclusivo e sob o ponto
de vista de dois alunos de Arqueologia, bem como de caminhantes
da Tradição, o (re)erguer de Mātīr
Nemet foi um momento único e
inesquecível. Existem assim duas
perspetivas díspares, mas que se
acabam por ligar: uma mais científica e de âmbito arqueológico; e a
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É aqui o nosso lar, onde podemos

Fontes Bibliográficas:

continuar a crescer, tanto a nível

- ADGATIA VATOS; “Mātīr Nemet”,
2017. Disponível na internet em:
https://atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana/
monumentos-megaliticos.

individual como a nível da Egrégora, e onde podemos continuar a
nutrir e a cuidar da nossa Tradição.

- Assembleia da Tradição Druídica Lusitana; “Panteão Lusitano”. Disponível na
internet em:
https://atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana/
panteao-celtico-lusitano.
- CALADO, M..; «Menires, alinhamentos e
cromlechs», in História de Portugal, vol. 1
(coordenado por Victor S. Gonçalves),
Ediclube, Lisboa, 1993, pp. 551-561.
- GONÇALVES, V. S.; Reguengos, de
Monsaraz, territórios megalíticos, 1ª Ed,.
Lisboa: Facsmile-Offset e Publicidade Lda,
1999.

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

110 | O REDESPERTAR DA PAN-CÉLTIA

MOMENTUM METÁXIS

ENTREVISTA A PINHARANDA GOMES
será publicada no 3º número da
Revista da Tradição Lvsitana, referente ao 2º semestre de 2017, e
dedicado ao tema O Redespertar da
Pan-Céltia. Iremos, então, se nos
permite, colocar-lhe algumas questões.

Estimado

Pinharanda Gomes,
Pinharanda Gomes: Boa tarde,

somos Adgatia Vatos, Bardo da
Assembleia da Tradição Druídica
Lusitana

(ATDL),

e

Arhuanië

Adaltena, Vate da ATDL, e agradecemos-lhe desde já a disponibilida-

bem-vindas, aqui estou para vós.
Respondo àquilo que souber, o que
não souber não respondo (risos).
Mas estão à vontade para perguntar
o que quiserem.

de para a realização desta entrevista
para a Reportagem Metaxis, que
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Metaxis: Muito obrigado por nos

Saraiva, são estes os principais.

receber.

Depois temos uma 2ª geração no

A primeira pergunta que nós temos

exílio, que são os portuenses que

para lhe fazer é sobre a Filosofia

vêm para Lisboa, porque em 31 a

Portuguesa. Como é que se situa no

primeira Faculdade de Letras do

contexto da Filosofia Portuguesa?

Porto, onde o Leonardo Coimbra

Pinharanda Gomes: Do ponto de
vista ideológico não há propriamente uma situação, porque a Filosofia Portuguesa é um movimento
de liberdade de pensamento, de
maneira que não há lugares fixos
como se fosse uma escola material,
cada um pensa ou filosofa conforme quer e lhe apetece. Do ponto de
vista geracional, e entendendo que
o conceito de Filosofia Portuguesa
só surge a partir do magistério público de Sampaio Bruno e que só
verdadeiramente se afirma com o
Leonardo Coimbra, então a 1ª geração é a Leonardina com Álvaro
Ribeiro, José Marinho, Delfim Santos, Sant’Anna Dionísio, Augusto

ensinou, encerrou. Então, os discípulos de Leonardo entraram em
diáspora e dos que vieram para
Lisboa, o Álvaro Ribeiro e o José
Marinho não tinham escola onde
dar aulas, eles eram da 1ª geração,
acabaram por criar em torno deles
pequenos grupos de jovens, a maior
parte deles universitários, interessados num diferente modo de pensar do que era a transmissão histórico-filosófica

da

Universidade.

Deram, então, origem a uma 2ª
geração constituída pelos discípulos
de Álvaro Ribeiro e do José Marinho, e também em contraste do
Agostinho da Silva que de uma
forma paradoxal não embarcava na
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caravela da Filosofia Portuguesa.

Filosofia está antes de tudo; e se-

Ele não embarcava na ‘caravela’ da

gundo, que havia uma tradição

Filosofia Portuguesa nem na do

filosófica portuguesa, não a que era

Leonardo, embarcava na do José

inerente à escolástica, pois claro

Augusto Teixeira Rego. Esta 2ª

que essa era pensada e escrita em

geração era constituída fundamen-

latim, sempre foi até pelo menos ao

talmente por aqueles que criaram o

século XIX, enquanto que na filo-

movimento da cultura portuguesa

sofia portuguesa se reivindicava a

em torno do Jornal 57 e aí situ-

assunção da língua ao pensamento

amos, pela ordem do chamado di-

filosófico. Portanto, o “57”, na 2ª

namismo de iniciativa, o António

geração portuguesa, requeria esse

Quadros, o Orlando Vitorino, o

axioma da existência de uma tradi-

Afonso Botelho, o irmão do Orlan-

ção filosófica portuguesa a que se

do Vitorino – António Telmo – e

deveria chamar “Filosofia Portu-

depois, também, o arquiteto Fer-

guesa”. Depois há uma 3ª geração e

nando Morgado, o Jorge Preto, o

é a essa a que eu pertenço, porque

Luís Carlos Espírito Santo. O Jor-

fiz o convívio, na aceção do Dante,

nal 57 foi um jornal que afirmou

que é considerado uma iniciação

um primado da Filosofia: o direito

filosófica, fi-lo com o Álvaro Ri-

de os portugueses serem educados

beiro, com o José Marinho, mas

na consciência de que a Filosofia

também já com o António Quadros,

está antes de tudo. É como se al-

com o Orlando Vitorino e com o

guém dissesse a nível da Teologia

Afonso Botelho. Na 3ª geração era

que “o Verbo está antes do ‘Há’”, a

o António Brás Teixeira, que po-
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demos situar, até, na 2ª, o Luís Fur-

me situo: em termos ideológicos

tado, citados por uma questão cro-

sou ‘insituado’, em termos geracio-

nológica. Depois, a partir da morte

nais pertenço à 3ª geração.

de Álvaro Ribeiro e de José Marinho e da expressão de outros mem-

Metaxis: Passamos agora para al-

bros da 3ª geração foi possível ain-

gumas questões que estão mais

da manter alguma influência numa

diretamente relacionadas com a

nova geração de rapazes que esta-

temática da nossa Revista, com os

vam até bem distanciados das Le-

temas que normalmente tratamos

tras. Eram pessoas da arquitetura,

na nossa Revista.

jornalismo, que vieram a congregar

Na sua obra Patrologia Lusitana dá

numa revista chamada Leonardo

um grande destaque a todo o perío-

que se publicou em 88/ 89, era já a

do pré-histórico, todo o período

4ª geração. Hoje em dia, no enten-

pré-romano. Porquê esta relevân-

der do falecido Ângelo Alves, que

cia?

era professor de Teologia no Porto,
essa sucessão continua, segundo
ele, agora na Nova Águia. Faço
votos para que a Revista da Tradição Lvsitana caiba no elenco, assim
como os Cadernos de Filosofia
Extravagante. A minha posição,
dos dois pontos de vista, em relação
à Filosofia Portuguesa é assim que

Pinharanda Gomes: Porque é que
eu dei importância a isso? Porque a
Filosofia, e fazendo uma definição
pelo que não é, a Filosofia não é
um saber etéreo, é um saber situado. Quer dizer que só se filosofa a
partir de uma situação antropológica e a situação antropológica conhece-se melhor através dos condi-
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cionalismos culturais em que se

é o Princípio do Mundo. Uma ver-

insere, daí a necessidade de nós

dadeira história universal deve co-

conhecermos as raízes do nosso ser

meçar pelo princípio, pelo menos

situado. Na minha procura das raí-

era isso que vinha no pensamento

zes anteriores à nossa história, não

de Aristóteles e tendemos a esque-

digo pré-históricas porque a Pré-

cer isso e começamos a história a

história é outra coisa, mas anterio-

partir de um certo momento, assim

res à história de Portugal, esses

não estamos a escrever história,

temas impuseram-se-me como sen-

estamos a escrever monografias

do os elementos dispersos e alguns

temporais.

deles já perdidos, que condiciona-

A minha procura desses valores foi

ram a manutenção de uma Tradição

uma exigência de situação da nossa

desde os remotos tempos até agora.

Tradição na história, na situação

Nós, portugueses, nascemos com

antropológica.

alguma herança, não nascemos
deserdados e essa era a herança que
vinha de antes dos romanos, que
veio através dos judeus, dos muçulmanos, mas também de outros
povos que aqui estiveram. Se eu
quisesse valorizar em extremo a
importância que me foi exigida a

Metaxis: Ainda na mesma tempo-

esses temas, diria que deveria ter

ralidade, a Civilização Megalítica,

começado tudo pelo “Génesis” que

em solo Lusitano, é muito diferente
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das civilizações que construíram

são territorial. Aquelas coisas da

grandes

mais

América do Sul (com ironia) não

urbanas, e depois “cidades-estado”.

cabiam cá. Territorialmente somos

Quer comentar?

pequenos, e ainda bem!

“cidades-templo”,

Pinharanda Gomes: Posso comentar, mas é mais uma opinião, pois
não dispondo de fundamentação
documental nem epistemológica
para dizer que os nossos monumentos megalíticos, que são as Antas,
os Menires e os Castros, não me
sinto capaz de extrapolar isso para
uma “civilização perdida” que estivesse imersa no Atlântico e da qual
ainda restem os grandes vestígios
monumentais da América do Sul.

Metaxis: Houve um contacto bastante prolongado com figuras ligadas ao Druidismo internacional, por
exemplo o Druidismo francês, com
Philéas Lebesgue, que se correspondeu com Teixeira de Pascoaes e
algumas figuras ligadas à política.
Acha que essa influência teve alguma importância no contexto do
pensamento político português da
1ª República?

Penso que alguma vez esta terra

Pinharanda Gomes: Do ponto de

toda terá estado ligada, agora se nós

vista ideológico o pensamento re-

ficámos aqui mais pobres e eles

publicano português, o que pode-

ficaram com o poderio todo e fize-

mos chamar filosofia política do

ram lá aqueles grandes monumen-

republicanismo português tem uma

tos, isso eu não sei. Mas acho que

origem francesa, é inegável. Ele

as Antas, os Menires e os Castros

provém através do amadurecimento

estão perfeitamente à nossa dimen-

que lhe foi dado pelo positivismo.
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E o positivismo, quer o primitivo

Teófilo nem dos outros positivistas

de Auguste Comte, quer o reformu-

e fez a crítica dos equivalentes po-

lado de Littré, trouxe, em Portugal

sitivistas brasileiros. Deste mo-do,

e no Brasil, uma espécie de modis-

a França teve uma influência deci-

mo cultural, era bom ser positivista.

siva na formação da geração repu-

Havia o positivismo esotérico, por-

blicana e teve-a também através de

tanto dos pensadores que pensavam

alguns valores e algumas tendên-

o positivismo, e temos aqui políti-

cias que não eram próprias do posi-

cos, e aqueles que o pensavam de

tivismo, porque o positivismo, seja

uma forma cultural, intelectual ou

como for, era uma corrente filosó-

formal, como foi o caso de Teófilo

fica. Esse republicanismo que vinha

Braga e também como foi o Sam-

de França estava infetado ou infe-

paio Bruno. Sampaio Bruno cria

cionado pelos chavões e pelos anti-

aquilo que hoje se chama as raízes

logismos provenientes da Revolu-

da filosofia portuguesa moderna, a

ção Francesa, designadamente o

partir da antítese ao positivismo e

laicismo radical e a opção por um

essa antítese ao positivismo está

anticatolicismo. Portanto, o laicis-

exemplificada numa obra, que é das

mo positivista conduzia neces-

obras-primas dele, chamada O Bra-

sariamente a uma posição cismática

sil Mental. Só que O Brasil Mental

relativamente a Roma, o que está

é uma obra pseudógrafa, porque O

bem patente na Arte de Ser Portu-

Brasil Mental serve para descrever

guês. Em a Arte de Ser Português,

o estado mental português, mas ele

que hoje é um livro que os jovens

não queria ferir a suscetibilidade do

consideram ser antiquado, há um
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capítulo sobre a religião portuguesa

sofia alemã pelas edições francesas

e, ao fim ao cabo, o que Pascoaes

editadas pelo Mercure de France.

propõe é uma religião autónoma e
separada de Roma e isso já estava

Metaxis: Retomando, ainda, o as-

dado, ainda antes de Pascoaes es-

sunto dos megalíticos: porque con-

crever a Arte de Ser Português, na

sidera que esses locais foram aban-

Lei da Separação do dia 20 de Abril

donados e esquecidos durante lon-

de 1911. De França não veio só

gos períodos de tempo?

essa influência republicana radical,
veio também uma influência moderada através de Lebesgue e outros,
sobretudo os escritores do Le Mercure de France. O Mercure de
France era uma revista lida pela
geração da Renascença Portuguesa,
que se inspira muito no Mercure de
France. Revista que era lida cá
pelas pessoas ligadas à Renascença
Portuguesa, mas também pelas
próprias edições, porque eles faziam edições de autores alemães
como o Nietzsche e outros, porque
cá em Portugal poucos sabiam alemão. Portanto, aprendíamos a filo-

Pinharanda Gomes: Há quem diga…, creio que foi o Agostinho da
Silva, a propósito da Guerra dos
100 anos, que foi no tempo de D.
João I. A Europa andava numa
guerra permanente e ninguém se
entendia e a esse propósito Agostinho da Silva dizia que os portugueses, de tão aborrecidos que estavam
com a Europa, meteram-se numas
casquinhas de nozes e foram à procura de outra Europa. O território
que hoje consideramos Portugal foi
evidentemente habitado por muita
gente, éramos poucos; na altura dos
Descobrimentos éramos para aí 2
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milhões, se tanto. Mas antes disso

No tempo de André de Resende, no

houve as sucessivas invasões: os

século XVI, nas Antiguidades da

Mouros acabaram por dominar o

Lusitânia há notícias de “coisas que

Sul, que ficou um deserto só ocu-

apareciam”; outras foram registadas

pado por eles, pelos muçulmanos,

pelos coreógrafos do século XVII,

que não estavam minimamente

como no inquérito paroquial do

interessados

‘pedregu-

reino do Marquês de Pombal. Tudo

lhos’, nem nas igrejas que já esta-

isso foi permitindo a junção de

vam construídas, e as sucessivas

elementos científicos e de elemen-

modificações na sociedade portu-

tos documentais para que depois as

guesa não levavam a prestar a de-

gerações do século XIX se interes-

vida atenção a esses monumentos e

sassem pelo descobrimento dessas

as pessoas foram perdendo a Tradi-

‘coisas’ e começaram a aparecer

ção, até que chegou o momento em

estudiosos. Mas foi com a geração

que se esqueceram do que era aqui-

de arqueólogos do Alberto Sampaio

lo. Depois houve também a própria

e de José Leite de Vasconcellos,

erosão e sedimentação dos terrenos

que se dedicaram a correr o país

que taparam as coisas, por exemplo

todo e a fazer o levantamento dos

os Castros do Minho e Trás-os-

monumentos que existiram por cá.

Montes ficaram tapados por séculos

Onde isso também se vê no Vas-

e séculos de poeiras que se foram

concellos é nos livrinhos que ele

acumulando. Mas foram ficando

escreveu chamados De terra em

sempre algumas notícias de que ali

terra, não tanto na Etnografia Por-

havia aquilo, ali havia aqueloutro.

tuguesa, porque na Etnografia Por-

naqueles
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tuguesa, uma obra mais completa,

Quanto às Gravuras Rupestres, elas

ele faz registo dos usos e costumes,

foram descobertas já muito tardia-

mas em De terra em terra ele faz o

mente. Recordo que as de Belver só

estudo dos monumentos. E depois

vieram a público quando, por volta

temos a criação do Museu Arqueo-

dos anos 60, se pensou em fazer a

lógico e também do Museu Etnoló-

barragem perto da Vila Velha do

gico. Por conseguinte, foi aí que se

Rodão, e houve um grande movi-

descobriram pedras ou se deram

mento de protesto e só alguns dese-

significados; nuns casos as ‘pedras’

nhos se salvaram porque de facto

estavam ocultadas ou por matas ou

fez-se a barragem. No Côa houve

por silvedos ou tapadas com terra;

aquele movimento de contestação e

noutros casos estavam à vista, mas

os “bonecos” lá continuam, mas

deram-se-lhes um significado (nin-

não sei da validade deles, mas creio

guém sabia o que aquilo era). De-

que sejam verdadeiros.

ram-se-lhes um significado por
analogia com o que se passava noutros sítios, Inglaterra, País de Gales,
ou na Bretanha Francesa. Começaram a ver que havia uma certa semelhança dos nossos monumentos
antigos com esses e portanto fize-

Resumindo e concluindo: por onde

ram o levantamento daquilo a que

passou ou por onde passa a condi-

podemos chamar “Portugal Ar-

ção humana deixa sempre um sinal

queológico”.

e só quem o deixou é que sabe o
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que ele significa e quem vem de-

que há certo renascimento dessas

pois tende sempre a responder a

festas populares até quase sobre-

esta pergunta enigmática que se

postas às chamadas festas de litur-

impõe: o que é isto? E a partir desta

gia cristã. E aqui podemos dizer o

pergunta

desenvolvendo

seguinte: que mesmo as festas de

teses, teorias, interpretações, apro-

liturgia cristã não nos foram pro-

ximações hermenêuticas até se

postas pela Sagrada Escritura, que

chegar a alguma conclusão onde

tinha muito mais com que se preo-

podemos dizer é isto ou aquilo,

cupar do que em fazer o calendário

pode ser ou não ser, mas esta solu-

festivo. Mas as pessoas foram vin-

ção é agradável e é compaginável

do ao mundo e foram vivendo essas

com uma certa Tradição e com

festas dos antepassados, dos antigos

outros conhecimentos. Mas nada

pagãos, mas depois acharam que

esteve perdido, manteve-se o possí-

era bom terem as suas próprias

vel!

festas e algumas delas até podiam

vão-se

ser sobrepostas às dos cultos antiMetaxis: Acha possível que se

gos. O dia Natalis é o Solstício de

possa estabelecer uma relação entre

Inverno, não temos a certeza que

certas Festas Populares e alguns

fosse no dia 25 de Dezembro até

desses lugares ou certos cultos de

porque, primeiro, nem o Dezembro

fertilidade ainda hoje ligados às

existia, nem o 24 nem o 25. Depois

‘pedras’ e certas festas populares?

a Páscoa que já vinha de uma Tra-

Pinharanda Gomes: Sim, é possível. Ultimamente tem-se verificado

dição judaica e portanto os cristãos,
que eram judeus, também festeja-
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vam a Páscoa e nos primitivos tem-

quando não é para comer. O Bolo

pos até festejavam em conjunto

Rei é uma coisa para partilhar e

com os judeus e iam à Sinagoga.

conviver, nada mais, e é só naquele

Não há dúvida de que os cristãos

dia, depois acabou. Ele tem todo o

primitivos partilhavam a Sinagoga,

esplendor do Sol: tem o pão que é o

incluindo o “xerife” chamado J.C.

fermento da terra e tem o brilho do

(Jesus Cristo), todos iam à Sinago-

sol que são as frutas.

ga. Quanto aos cultos pagãos, so-

Então, para responder à sua pergun-

bretudo os cultos dedicados ou as

ta: sim, mantêm-se hoje, ainda que

festas dedicadas a Nossa Senhora e

algumas cristianizadas, as festas da

o agradecimento das colheitas, ou o

fecundidade, da puberdade e da

início das sementeiras, não há dú-

maternidade com outros nomes,

vida de que essas festas todas e

sobretudo no que diz respeito às

mesmo as que agora são cristãs

festas marianas isso parece-me

sobrepuseram-se a estas festas anti-

evidente.

gas que ainda hoje se mantêm. A
solenidade dos Reis é uma festa

Metaxis: Esta pergunta talvez seja

pagã, é uma festa do sol e eu até

impossível de responder. Estava a

tenho dito que o Bolo Rei represen-

pensar na zona do Alentejo, onde

ta o Sol e que é um pecado comer o

há uma grande incidência de mo-

Bolo Rei fora do Dia dos Reis, mas

numentos megalíticos de toda a

vemos que as pastelarias transfor-

ordem em que muitos se encontram

mam o bolo sujeito a uma heresia,

dispersos, outros foram desviados

transformam o objeto comestível

por causa do cultivo das terras.
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Uma pergunta que faço muitas

não entram na igreja. É possível

vezes é: o que será que aconteceu

que do ponto de vista histórico-

para que os povos, as culturas, os

económico os latifúndios tenham

clãs, as comunidades terem deixado

contribuído para o despovoamento

aquela região e se isso remotamente

do Alentejo, mas esse despovoa-

estará de alguma forma ligado hoje

mento dá-se quando o Alentejo

com a criação dos grandes latifún-

começa a ser submetido a uma la-

dios no Alentejo?

voura

Pinharanda Gomes: Olhe, eu não
tenho resposta. O que verifico, no
entanto, é que o sul do Tejo é outro
Portugal. A dominação árabe ocupou o Alentejo mais do que o resto
do país e instituiu as suas instituições, mas creio que o Alentejo não
estava completamente cristianizado
quando foi das invasões muçulmanas no século VIII, e nunca chegou
a está-lo plenamente. No Alentejo e
a partir do rio Tejo para baixo,
acontece uma coisa que não acontece no norte, que são assembleias
cristãs principalmente constituídas
por mulheres, porque os homens

sistemática.

Enquanto

o

Alentejo não foi programado por
uma Política Agrícola os povos que
lá viviam era livres e governavamse conforme podiam, tinham o
montado, tinham os campos onde
faziam os seus cereais, não sei que
cereais naquela altura se cultivavam pois a maioria das culturas
portuguesas vieram da América no
século XVI, incluindo o milho. Nós
cá tínhamos o painço e o centeio, o
resto só veio no século XVI. Mas a
partir do momento em que os Reis
deram os alvarás a alguns nobres
para tomarem conta de alguns Foros, obviamente que eles no Alente-
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jo precisavam de muito terreno para

mas por outro lado não me admira,

terem produção que fosse rentável.

é que com a reforma agrária e com

Ora, enquanto no Norte ou Beira

a junção das propriedades nas coo-

2

um bocado de terra de 100m dá

perativas é que seria de esperar um

para uma família com os seus ani-

retorno ao Alentejo, mas pelo con-

mais, no Alentejo não. Para produ-

trário aumentou a emigração e o

zir para uma família e todas as pes-

Alentejo está quase deserto. Por-

soas que lá vivem são precisas

quê? Porque de facto já era gente a

grandes áreas de terra, se não forem

mais para as propriedades coletivas

grandes áreas não vale a pena por-

de produção?

que era tudo sequeiro e a única
coisa que podiam fazer eram os

Metaxis: Pegando na referência

cereais, e claro que não precisavam

que fez, à região do Alentejo, de os

de muita gente, só precisavam de

cultos serem sobretudo praticados

mais gente na altura das ceifas.

por mulheres e não por homens,

Resolviam, assim, o problema com

será que isso tem já uma raiz? Será

as pessoas que iam de cima, das

que em toda essa zona, em épocas

Beiras, sobretudo da Beira-baixa,

mais primordiais, seriam as mulhe-

pois na altura não haviam ceifeiras-

res as grandes devotas das deidades

debulhadoras. De maneira que os

que eram cultuadas nessa altura e

latifúndios alentejanos contribuí-

isso continuou mesmo após o cris-

ram de algum modo para o abaixa-

tianismo?

mento da população alentejana.
Agora, o que a mim me admira,

Pinharanda Gomes: Minha filha, a
Mulher é a Origem da Vida. Não é
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o princípio, o princípio da Vida é o

o homem está uma mulher” isso

Pensamento, mas a Origem da Vida

traz alguma coisa no ‘bico’, porque,

é a Mulher, tudo nasce dela, é ela

quem conhece a história política

que faz encarnar o Mundo. Quem

europeia, muitas vezes as situações

faz encarnar a condição humana é a

dão azos a que nos interroguemos:

mulher, o homem dá um pequeno

quem é que influenciava uma deci-

contributo, mas tudo depende da

são régia ou uma decisão de um

mulher. De tal forma que se nós

ministro, eram as mulheres deles ou

virmos bem, “Mãe” é um nome

eram as cortesãs? Ainda hoje se

real. Quando eu digo “mãe” estou a

nota a influência das mulheres na

dizer algo que eu sei que está certo,

política, mas não influenciam só

que é aquilo; mas quando eu digo

publicamente, influenciam talvez

“pai” estou a fazer um ato de fé

pelo relacionamento discreto. Na

(risos). O pai é um ato de fé, por-

ordem religiosa isso então é deter-

quê? Porque foi a mãe que me disse

minante, porque se estivermos aten-

que aquele era o pai, mas eu sei que

tos ao que se passa com a dispersão

não tenho dele nenhuma experiên-

do cristianismo e tivermos um pou-

cia concreta, corporal e inerente, só

co de imaginação ficcionista, se

de fora e aparente. E eu diria dois

lermos os Apóstolos com algum

extremos, se é que eu não me es-

sentido de humor, não estamos a

queço deles: um extremo é o que

ver os Apóstolos todos a saírem

nós poderíamos chamar de o “ex-

dali em fogo a pregarem por esse

tremo

política”.

mundo fora, dispostos a entrega-

Quando se diz que “por trás de todo

rem-se à cruz e a tudo isso, o que

da

influência
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vemos é que andam todos assusta-

Pinharanda Gomes: A resposta

dos, estão cheios de medo. Eles

tem-na no Hegel, num livro que

reuniram-se em Jerusalém para o

não está traduzido para português

Pentecostes, que também era uma

que é a Filosofia da História. Na

festa de fertilidade e das colheitas,

Filosofia da História, ele, ao fazer

e encontraram-se lá todos, escondi-

o perfil da Europa, os povos do

dos, a medo que os conhecessem e

interior, que podemos chamar de

os denunciassem e Maria esteve

Europa Central, fechados e os paí-

com eles.

ses abertos em que Portugal aparece logo em primeiro lugar. Portugal
é um país aberto, o que já vem no
Camões, pois Portugal é o cume da
Europa, é a cabeça da Europa geograficamente falando. O que é curioso é que Portugal fez a sua história
épica no Atlântico, mas com os
olhos postos na Índia, o olhar era
para a Índia. Mas a razão Atlântica,

Metaxis: Será que vê o seu pensamento ligado a uma “Espiritualidade Atlântica”? Uma certa ideia de
Portugal mais ligada ao Atlântico
do que propriamente ao Mediterrâneo ou ao Norte da Europa.

aliás título de um livro de António
Braz Teixeira, é também uma hipótese que ele apresenta como máxima ou como axioma é que há de
facto uma Razão Atlântica, quer
dizer, uma razão criada pelos por-
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tugueses no Atlântico: do lado de

sucesso não foi farto; não foi nefas-

cá com a África, com os países de

to, mas não foi farto. O nosso su-

língua portuguesa; e no lado de lá

cesso não chegou onde pretendí-

com o Brasil. Dessa razão também

amos chegar.

partilha a Espanha, embora em
menor grau porque para o lado do

Metaxis: Estamos quase a finalizar

Atlântico só ficou a Argentina,

e queríamos pedir algumas palavra

enquanto Portugal foi para o Índico

de conselho para dar aos jovens

e Pacífico.

filósofos de hoje.

De maneira que a razão Atlântica é
a razão do Homem, não podemos
falar de uma razão geográfica, mas
há de facto uma via de espiritualidade e uma dinâmica de ampliação
da cultura europeia que passa por
aqui, nesse aspecto há. Portugal foi
a chave do mundo Atlântico, é a
cabeça do Atlântico sul. Em relação
ao ideal que nos levou à exploração
do Atlântico era a Índia, mas de
facto em termos de Índia o nosso

Pinharanda Gomes: É difícil. A
Filosofia não é uma coisa que se
faça, apesar de haver aí um livro
que se chama Fazer Filosofia, que
é uma expressão problemática, a
Filosofia não se faz, não é uma
coisa que se faça, é um ato interior
que depois sai ou não sai expresso
em palavras. De modo que o conselho que posso dar às novas gerações é: se quereis gostar de filosofia, então filosofai.
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DOS POEMAS

MĀTĪR NEMET:

CANÇÃO DAS PEDRAS
Entrelaçam-se as vozes de contos
Pelos outeiros,
Dispersas e falam
De uma lenda antiga,
Três vezes silente
E Cantam:

Por Adgatia Vatos
Bardo da ATDL

Que é de Além Tejo

Cai a tarde no voo silencioso

O lugar onde mora
A substância pétrea da terra,
Aquela chama medida dos sonhos.

[ dos pássaros,
Alumiam-se as fogueiras de Maio
[pelas cumeadas,
Colhem-se os maios pelas aldeias,
Dança-se sobre os fogos, à desfila
[da,

Desde aqui até ao céu.
Um caminho pedregoso
Como um deserto feito de flores
Que vai desaguar ao mar.
Um caminho branco
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[pedras

Como um deserto,
Um lugar arenoso

De onde renasceste uma, duas,

Como um emaranhado

Três vezes, silente.

De raízes e de folhas.

De que pedras era então feita

Três vezes, três

A substância verde dos teus

Cantam as canções de Maio

[sonhos?

Esta lenda silente da terra

Um lugar feito de pedras vindas

Que assim se chama: do Além Tejo

Das profundezas desse mar

[dos sonhos.
Um sítio onde temos de ser perdi[dos
Para podermos ser de novo acha
[dos
Lembra-te sempre de amar

Onde habitas. Sabe.
A matéria da Lusitânea
É feita da pedra azul dos teus
[sonhos.
De amor submersa se fez
A matéria pétrea do cerro destas
[serras,

Sempre e antes.
Lembra-te sempre que antes da
[terra

E de vida se aplanou esta finisterra,
De ti humedecida, por ti renasci
[da…

Havia apenas o mar – um mar
De pedras a atravessar.

Como se de novo, de dentro

Também tu precisas de te perder

Destas fendas entreabertas

No labirinto dos teus sonhos…

Amorosas, tímidas e despertas…

Para poderes encontrar

Te fitassem atentas estas pedras,

No subsolo de ti, esse ventre

Silentes e vivas… e te derramas

Da matéria do corpo das raízes das
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Em secretas batidas, meia dúzia de

Um dia aporta. E apenas escuta e

[palavras

[respira.

Numa linha, o amor da terra deve

Una, nua e íntima: uma fala de

[ser à terra toda

[pedra

Que é também de onde ela brota e

Uma batida: um coração

[onde ela

LUGHNASSAD
“Mesmo que a riqueza da minha vida traga a paz à minha
alma, eu partilho-a com todos.”
Por Adgatia Vatos
Bardo da ATDL

Tu que forjas as lanças
Ao calor dos sorrisos,
Senhor das colheitas de trigo

Senhor das Fráguas

E do joio das casas,

Senhor das praias de areia doiradas

Senhor das jóias que guardas

Senhor dos lumes

Como sementes em feixes

Senhor das mágoas

Como dentro da Terra

Senhor das lágrimas de oiro

A Senhora do Tempo resguarda

E dos suspiros de prata

As pedras preciosas
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De onde se forjam as fragas

………….

………..

Desperta em nós esta paixão dos
[montes

Coração de lume
Que ao nosso amor

Como uma voz escuta as conversas

Se abrasa

Entre as árvores e os penedos

Tão pequeno como

Enquanto a humidade do fim do
[dia

O mais pequeno sonho
Do mais pequeno dos pássaros…

Tomba sobre as cinzas e delas de
[novo

Escuta o nosso canto…
Enquanto ao teu brilho acalenta
[mos
Este nosso preito feito de esperan
[ças

Se evola e parte e se reparte
Uma, duas, três vezes
Por ti, como uma asa de ti
Há-de ir ao deserto resgatar-nos

E de máculas…

Para que de novo de novo

Nestas tuas brasas depositamos

Uma vez mais renasçamos

Erros tantos, como pedras quebra

Das águas dos teus sonhos…

[das

Desperta em nós este gosto antigo

E sucessos do tamanho de rosas

Da poeira dos caminhos e do sal

Nascidas dos lanhos

Do sal das vagas das praias

Da idade do deserto

Em pegadas de areias de xisto

Sobre as encostas desta Terra

Do outro lado do mundo

Toda Sol, espelho, torre

Sobre a nossa pele.

Areias e conchas e seixos

Desperta em nós esta força nossa

Que outrora os oceanos moldavam

Antiga de conchas que quer e pode
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[e ousa

Este canto aceno breve de asa

Ser fraga de novo nas tuas fráguas

Instante que ainda agora renascido

De novo forjada como lança sagra

Já se eleva e murmura do que
[fomos

[da
Consagrada tal como uma folha

E seremos… este povo semente
[seara

Perene ao vento se enlaça
E canta e reconta cada riso

Uma Canção tua de água de ara

Cada lágrima, cada queda,

Terra ondulante crepitante em bra
[sa

Cada braço que ampara
Cada abraço que repara

Entardece brisa nesta Voz

E sobre as brasas repousa

Lusitana que o vento dita.

Embalada sobre as águas
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AMOR DE GRANITO
O Amor como o ar;
A intensidade desse teu olhar…
Como esta minha sede de beber
[cada gesto da tua boca,
Como este amor que faz de mim
Por Mara Rosa
Credimaco da ATDL

[tão lúcida e tão louca
Engrandecem a força deste luar…
No meu peito manuscrito

O Amor cravado em mim como

Por tua caneta almira
Na noite que tudo dá e tudo tira

rosas é tão grande que chega a
[doer.
Como cada palavra das tuas prosas
[me abraça o ser
e invade os pensamentos como se

Meu amor por ti inscrito
Num menir de granito
Que habita em mim
Na eternidade em que existo
Tu em meu coração de xisto.

[saísse de minha boca…
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ARREDONDADA E GARRIDA
Por Mara Rosa

Desfaz-se, sumarenta

E’ laranja a cor do tempo

Entre os gomos os galos

Em que pintei o azul

Na boca, desfaz-se aos estalos

Só o sumo alimenta

Rodapé em movimento
Da casca, faz-se o licor

Aqui… a sul

Vulcão adocicado
Arredondada e garrida

Laranja nasce da flor

Amarga imaturidade

Da flor branca, sem pecado.

Mas já na flor da idade
Suculenta, é comida.
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CONTOS DE LAREIRA

ALTAIR:

UM ENCONTRO DO FUTURO COM O SEU PRESENTE
ção do planeta. Cortou o fluxo de
gás-1 para o oscilador de massa,
descreveu uma órbita baixa, apreciando a sensação de imponderabilidade, bem como a coloração maiPor Velios Varos
Marcassin da Clareira de Melindör

oritariamente azulada por baixo de
si e iniciou os procedimentos de
reentrada, alinhando a máquina de

Phtah voava vertiginosamente,

navegação com o vector monopolar
do Cosmoporto de Horeth. Já perto

rasando as areias do deserto. Curvou com elegância, numa trajetória
quase tangente à Grande Pirâmide
de Qufrum e apontou o novíssimo
Vrilya III na vertical. Acelerou até

do solo, observou de relance Qufrum e, por uma fração de segundo,
julgou ver não as pirâmides, mas
uma exuberante floresta com uma
clareira central, onde do solo se

sair da atmosfera e escapar à atraASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA
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erguiam grandes blocos de pedra

estudou as leis das quantidades e

cinzenta de forma tendencialmente

do movimento e, mais tarde, as leis

oval, numa distribuição aproxima-

da curvatura cosmo-cronológica,

damente circular. Phtah estremeceu

altura em que decidiu tornar-se

involuntariamente, a imagem des-

operadora de Vrilyas...

vaneceu-se e completou o proce-

"Mais atenção ao raio crítico de

dimento de pouso em Horeth. Saiu

colapso no motor de oscilação de

do Vrilya de mau humor e recor-

massa, estudar mais a lei da curva-

dando a infância, mais precisamen-

tura cosmo-cronológica e menos

te a formação inicial no Colégio da

devaneio da Arte Bela!" pensou

Arte Bela. "As Três Luzes e a Tra-

com brusquidão e dureza. Agitou

dição do Conhecimento dos Fun-

os longos cabelos negros, estugou

dadores..." quase que podia ouvir a

o passo e afastou-se de sobrolho

voz doce e melodiosa da Mestra

carregado, a contrariar a sua beleza

Snuya cantando os poemas sobre o

morena, uma silhueta prateada

Sol, a Lua e as Estrelas e convi-

faiscando ao sol do deserto...

dando ao sonho... Enfureceu-se

No segundo voo, Phtah voltou a

consigo própria, como sempre

rapar as areias, a curvar com ele-

acontecia quando se lembrava da

gância numa trajetória tangente à

infância. Fez um esforço por se

Grande Pirâmide, apontar à vertical

desconectar da me-mória daquela

e acelerar até entrar em órbita de

voz e obrigou-se a recordar como

Gaya. Durante a ascensão e poste-

prosseguiu estudos nos Colégios da

rior entrada em órbita, Phtah moni-

Arte Natural e da Arte Técnica,

torizou cuidadosamente o raio de
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campo do motor de oscilação de

visual e emocional desvaneceu-se,

massa. Com o incremento da velo-

deixando Phtah furiosa com a asso-

cidade, o raio de campo aproxi-

ciação direta à infância e à Mestra

mou-se do valor crítico, observan-

Snuya. Forçou-se a manter a disci-

do uma oscilação harmónica típica

plina operacional e completou o

de uma transição de fase. Phtah

procedimento de pouso em Su-

sabia que a sua vida dependia de

dhan.

manter o raio de campo abaixo do

"A Canção da Raiz...", novamente

valor crítico de colapso e o modelo

a memória daquela voz melodio-

de oscilação era precisamente uma

sa... Uma fúria feroz cresceu no

das variáveis que ela se encontrava

peito de Phtah, que se obrigou a

a testar no veículo experimental.

desconectar daquela recordação e

Caso contrário, Phtah e Vrilya

se afastou da plataforma de pouso

desapareceriam num breve fulgor

com um semblante assustadora-

de radiação. Recebeu indicação do

mente transfigurado, enquanto se

controlador de tráfego para se diri-

castigava mentalmente pela distra-

gir ao Cosmoporto de Shudun e

ção com "tolices". "Estudar com

realinhou a máquina de navegação

afinco e dormir repousadamente

com o novo vector monopolar.

anulará estes disparates", pensou

Sobrevoou o rio e teve uma nítida

Phtah com arrogância, enquanto

impressão visual de árvores, anti-

estugava o passo e quase que fais-

gas, reconfortantes, de diferentes

cava dos seus espantosos olhos cor

espécies e outra vez a clareira com

de mel, toda ela um suave brilho

o círculo de pedras. A impressão
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lilás e laranja, refletindo o crepús-

Phat maravilhou-se com a sensação

culo no seu fato de vôo prateado.

proporcionada pela rapidez intersolar. Apreciou a deslocação dentro
de um túnel transparente que se
abria no tecido cosmo-cronológico
e contemplou alguns sóis azuis,
muito brilhantes... Algo estava
errado. Phtah era uma ótima nave-

No terceiro vôo, Phtah repetiu a
sequência de altitude baixa, tangente a uma face da Grande Pirâmide e
vertiginosa subida na vertical até
entrar em órbita de Gaya. Vigiou
cuidadosamente o raio de campo e
preparou-se mentalmente para a
sensação que aí vinha. De acordo
com o protocolo do vôo de teste,
alinhou a máquina de navegação
com o Cosmoporto de Curcherteion, no sistema do Sol Mãe, ativou o 2º confinador magnético e
abriu o fluxo de gás-1. O tecido
cosmo-cronológico rompeu-se à
sua frente, numa esfera brilhante e

gadora e o percurso até ao Sistema
do Sol Mãe era apenas de 8 Sulans,
sem sóis azuis... E, repentinamente
a náusea e a sensação de hiperalongamento. Antes ainda de verificar o valor do raio de campo,
Phtah entendeu, com tristeza, que
este seria o seu último vôo.
Phtah despertou estendida sobre a
areia do deserto, sem dores, mas
com a consciência de que o seu
corpo estava partido. As Pirâmides
de Qufrum eram percetíveis na
linha do horizonte, muito longe.
Phat sentiu que três lagartos humanóides transparentes interrompiam

transparente, o Vrilya foi sugado e
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a coalescência molecular e energé-

cas brancas, cabelos longos e bran-

tica consigo e, perturbada, viu-os

cos e rostos brancos luminosos. Os

"saírem" do seu corpo, assumirem

lagartos saudaram-nos com uma

uma coloração esverdeada, senta-

vénia e auxiliaram Phtah a juntar-

rem-se junto aos seus pés, dois

se a eles. Pela primeira vez, Phtah

deles e o terceiro atrás da sua cabe-

apercebeu-se da sua identidade

ça, formando um triângulo e, de

física com os seres brancos e atóni-

um modo bizarro, montarem-lhe

ta, percebeu que iria viajar para

guarda. Phtah continuava a sentir o

Altair, no Sistema da Águia, a 16

corpo partido, mas, em simultâneo,

Sulans de Gaya.

uma total ausência das previsíveis

Phtah voltou a despertar e notou

dores. Não entendia o que estava a

que se encontrava deitada numa

ocorrer. Supostamente tinha faleci-

das tais pedras cinzentas, sita no

do num colapso de campo, mas ali

interior de um círculo de pedras

estava ela, de volta a Gaya, sem

semelhantes e rodeada por uma

conseguir andar e guardada por

densa floresta, com inebriantes

lagartos... que tinham saído de

tonalidades de verde. Decidiu men-

dentro de si.

talmente que permaneceria aberta à

Formou-se uma tempestade de

experiência, que estava a ultrapas-

areia e dela surgiu um veículo

sar os seus mais invulgares sonhos.

enorme, que pousou e abriu uma

Notou então a presença dos cinco

porta com rampa. Do veículo saiu

seres brancos que afinal lhe pareci-

um grupo de seres humanóides,

am humanos. Notou que desta vez

pelo menos 5, altos, de longas túni-
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sentia o seu corpo e podia movi-

-Que entendeste tu, Eleantha?

mentar-se.

-Que só cantando a Raiz e as Três
Luzes, só sentindo o dado radical,
receberei o poder de amar, para
que, sentindo de onde venho e para
onde vou, possa amar tudo o que
vive e percorrer o Caminho.
Os Druidas sorriram e exultaram

-Eleantha?
- (Eu sou...) Sim, Druida.
-Como te sentes?
-Muito tonta, Druida. Mas senti.

pela elevação da Druidisa Eleantha
Ertholeanë que ria e chorava de
alegria.

Entendi.
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GLOSSÁRIO TEMÁTICO

FEERICOS EN CELTIBERIA
PARTE I

seres que no han sido lo suficientemente “buenos” para ascender al
Mundo Superior, pero tampoco tan
malvados como para ser desterrados al Mundo Inferior. Así pues,
Por /|\ Fial Fiach Bán
Ard Bandrui de la Hermandad Druid
Dun Ailline

han sido obligados por los Dioses a
permanecer en este Mundo Intermedio (aunque según las tradicio-

Dentro de las tradiciones mági-

nes populares, estos seres serían

cas celtas, las leyendas sobre el

niños que murieron antes de ser

origen de los Faery (Hadas, Duen-

bautizados).

des y otros seres mágicos) coinci-

Popularmente se cree que las hadas

den en un principio fundamental:

y el resto de Gente menuda se re-

ángeles caídos, paganos muertos o
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montan a los tiempos más antiguos

antepasados paganos o niños muer-

de la Tierra, cuando todavía esta-

tos sin recibir el bautismo.

ban en formación las montañas y

Lo cierto es que todas las culturas y

océanos, y los ancestros de los hu-

pueblos primitivos han adorado a

manos no habían aparecido todavía.

los viejos espíritus de la naturaleza

Vivían en un lugar determinado del

que después se transformaron en

planeta, pero no tardaron en exten-

deidades acuáticas y terrestres.

derse por zonas más alejadas al

Entre los pueblos germánicos y

tiempo que se formaban cordilleras,

celtas la evolución de estas creen-

mares y ríos.

cias originó multitud de seres fabu-

Los celtas y eslavos aseguran que

loso que poblaron sus bosques,

estos seres descienden de ángeles

siendo los más populares los Ena-

rebeldes que fueron obligados a

nos y las Hadas.

vivir en el mar, el aire o en las pro-

Las Hadas se transformaron en

fundidades de la tierra. Los breto-

protectoras de los seres vivos, plan-

nes puntualizan que los “ángeles

tas, animales y del hombre. Se dice

buenos” se quedaron aquí y los

que con su ayuda se levantaron los

“ángeles malos” fueron arrojados al

dólmenes, situados en zonas espe-

infierno, mientras que los que per-

ciales para controlar fuerzas telúri-

manecieron neutrales se quedaron

cas y mejorar agricultura. Las ha-

en la tierra como hadas y elfos.

das de las fuentes se establecieron

Oreos pueblos piensan que las ha-

junto a ríos y lagos, las de las mon-

das son las almas de los antiguos

tañas cuidaron de aludes y despren-
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dimientos y las del subsuelo de los

más complicada ya que carecen de

tesoros de la tierra.

varias de estas naturalezas, limitán-

Los Faery pueden ser seres de be-

dose a un cuerpo más sutil que el

lleza sobrehumana o de una fealdad

humano, y a un “espíritu colectivo”

inimaginable; seres benéficos, mal-

que forma parte de un alma grupal.

vados o simplemente insensibles a

Al morir simplemente se desinte-

los humanos; pueden ser de carác-

gran en ese elemento colectivo

ter generoso pero al instante, com-

original. Así pues no es que carez-

portarse de un modo cruel y salva-

can de alma, si no que carecen de

je. Son seres volubles, imprevisi-

alma inmortal. Este es uno de los

bles, incluso peligrosos.

aspectos más importantes para en-

Su concepto de la ética es totalmen-

tender el comportamiento de la

te incomprensible para los huma-

Gente Menuda; existen en una “tie-

nos; ellos no razonan ni sienten del

rra de nadie”. No obstante, se dice

mismo modo que nosotros y por

que les fue revelado el secreto para

ello las relaciones entre humanos y

no desaparecer en el “alma-grupo”,

faery suelen ser difíciles y compli-

y este secreto era la posibilidad de

cadas.

unirse a un deva astral (una evolu-

Tradicionalmente al hombre se le

ción natural) o casarse con un hu-

ha considerado compuesto por va-

mano. De esta manera consiguen

rias naturalezas (cuerpo, mente,

que su alma sea individualizada e

alma y espíritu) con distintas densi-

inmortal; según las historias, las

dades y vibraciones. Pero en cuanto

ondinas y sirenas ansían profunda-

a los seres elementales, la cosa es

mente poseer un alma inmortal y
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buscan desposar a un varón hu-

seres terrestres y para cada elemen-

mano, pero también ninfas, sala-

tal en el que vive es transparente,

mandras, gnomos y silfos pueden

invisible y respirable. Estos seres

obtenerla desposando a un humano.

también carecen de mente, tienen

Su alejamiento de la Divinidad

una inteligencia distinta a la nues-

desde su mismo origen explicaría

tra, a veces más limitada; su con-

el hecho de que la mayoría rehúyen

ciencia es neutra, pudiendo ser

todo símbolo cristiano o religioso.

buenos o malos según su relación

El cristianismo los relegó al ámbito

con nosotros, aunque algunos de

de los demonios paganos de baja

ellos tienen un elevado carácter

categoría al formar parte de las

moral.

huestes perdedoras, lo que las con-

De hecho lo que tienen es un cuer-

denó al ostracismo creando una

po-espíritu del cual se componen y

raza paralela expandida por todo el

en el cual viven por familias aisla-

mundo.

das que les hace habitar en el mun-

El ser humano tiene una serie de

do o en el plano astral (en el bajo

centros de conciencia sensibles a

astral, en algunos casos); como

todos los elementos (aire, fuego,

están formados por materia sutil o

tierra y agua) por lo que debería ser

etérea, viven muchos más años que

fácil para cualquier elemental co-

un ser humano y pueden cambiar

municarse con él, si se dan las con-

de forma y tamaño.

diciones adecuadas. Los espíritus

No obstante, los devas que habitan

de la naturaleza funcionan en una

en planos de vibración más elevada

banda de vibración más alta que los

tienen organismos compuestos que
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consisten en una naturaleza espe-

que es la de pequeños seres antro-

cial espiritual junto con una serie

pomórficos, puesto que esto supone

de cuerpos que la expresan. Los

un considerable ahorro energético.

elementales en cambio, al estar

Es como un juego (recordemos que

hechos de una única sustancia eté-

son traviesos y juguetones) que si

rea, no tienen fricción entre el resto

creemos que estos seres no existen,

de cuerpos, alcanzando una edad

ellos se encargarán por distintos

mucho más avanzada que los hu-

medios de demostrarnos lo contra-

manos.

rio, y si creemos que existen y que-

Una característica de los elementa-

remos contactarles, seguramente no

les es la invisibilidad, aunque el

les veamos el pelo. Siempre inten-

hecho de que algunas personas

tarán despistarnos…..

(sean o no clarividentes) los hayan

A continuación distintos tipos de

visto demuestra que en diversas

Faery de la zona de Catalunya:

circunstancias o días pueden densificarse lo suficiente como para ser
vistos. Cuando un hada o un duende decide hacerse visible en nuestro
mundo, procura que el desgaste sea
lo menos posible. Suelen hacerlo a
nivel etérico, un estado más denso
que el astral pero más sutil que el
físico. Lo normal es que se manifiesten en su forma más habitual

Simiots
Les gusta moverse por los árboles,
aunque no rienen ninguna pereza en
bajar: en Nochevieja corren despavoridos por los caminos que rodean
las aldeas. Las maldades que provocan son equiparables a las de
otros seres mitológicos. De noche
entran en las casas por la chimenea,
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asustando a la gente con gran com-

abad Arnulf, según la leyenda,

placencia. Como las brujas, convo-

quien viajó a Roma y volvió con las

can tempestades tan fuertes que

reliquias providenciales de san Nin

provocan inundaciones, y roban

y San Non, gracias a la presencia

criaturas que luego encuentran

de las que se liberaron de aquellos

muertas en el bosque o son devora-

malvados seres del bosque. Hay

das por los simiots.

quien ha querido ver en los Simiot
pirenaicos nuestros sátiros.

El Bocarrot
En la tradición cristiana, el ciclo
agrario del año viene marcado por
unos días determinados, con unos
Con todos estos desastres debían

santos que, hasta hace poco, eran

convivir hace mil años la pobre

conocidos por todos los agriculto-

gente de Arles del Tec, viendo co-

res. La Candelaria, San Roque, San

mo los Simiots esparcían la peste

Miguel, Todos los Santos, San

en personas, ganado y cosechas, y

Martín o San Andrés marcan unos

sufriendo una sequía persistente

hitos en el calendario relacionadas

que secaba todas las fuentes.

con el trabajo en los campos o con

Si no se conseguía acabar con

el ganado, muchas de las cuales son

aquella plaga tendrían que abando-

adaptadas de viejas tradiciones

nar la ciudad, fundada poco antes al

precristianas.

abrigo de un monasterio, y fue el
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En nuestro país, el pilar de la ali-

cadora que nos asegure una buena

mentación se ha basado en la trilo-

cosecha, porque trigo significa pan

gía mediterránea del trigo, la vid y

y falta de trigo significa hambre.

el olivo: el pan, el vino y el aceite.

Descendientes de estos genios de la

En la mitología griega la divinidad

Edad de Piedra eran los sátiros

protectora del grano es la diosa

griegos y los faunos romanos. Con

Deméter y de alguna manera tam-

patas de cabra y cuerpo humano de

bién debía estar presente en nuestra

cintura para arriba, pero con cuer-

cultura íbera, influida por los grie-

nos en la frente y barbilla, estos

gos de Empúries y Roses, forman-

híbridos entre cabra y hombre esta-

do parte de una familia de dioses

ban siempre ansiosos por satisfacer

promocionados por la gente más

sus impulsos sexuales. Pan era el

rica, pero la mayoría del pueblo

rey de los sátiros griegos y Fauno el

debía seguir fiel a otras divinidades

de los romanos, y alcanzaron uno

de origen mucho más antiguo, que

de los lugares preeminentes en el

encontramos representadas en pin-

panteón de los dioses paganos.

turas rupestres de hace 7.000 años,

La hegemonía del cristianismo los

con formas de un chivo cornudo y

fue empequeñeciendo hasta conver-

con una hoz en la mano.

tirlos, en algunos casos, en persona-

El chivo, el macho de las cabras, se

jes anecdóticos ocultados en cuen-

considera un animal con una gran

tos o en juegos y, en otros, en la

fuerza reproductora y por eso el

encarnación del diablo.

espíritu del trigo adopta su imagen,

Aún así, el culto secreto a Pan per-

representando una fuerza multipli-

duró por lo menos hasta la Edad
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moderna en las reuniones noctiur-

pero sobre todo como cabra, y una

nas o aquelarres seguidos mayorita-

muestra de ello la teníamos en

riamente por mujeres, que se

nuestro país con el Es Bogiot ma-

reunían en lugares descampados

llorquín o los Bocarrots de Catalu-

para rendir culto al chivo cabrón, la

ña.

viva imagen del dios Pan. Estas
costumbres fueron implacablemente perseguidas por la Inquisición o
por parte de la misma población,
que enviaron a la hoguera y a la
horca a miles de mujeres inocentes
en toda Europa. Pan también perduró en la memoria del pueblo de otro
modo menos evidente y comprometedor. El gran investigador James
Frazer describe costumbres sobre la
siega del trigo en regiones centroeuropeas, escandinavas y británicas, en el que se hace patente la
creencia en unos genios del trigo y
del resto de cereales, que se imaginaban con formas de animales muy
diversos: de lobo, perro, liebre,
zorro, gallo, buey, cerdo o caballo,

Entre los grupos de segadores catalanes era común la creencia de que
en cada campo de trigo vivía un
Bocarrot. Se podía hacer más grande o más pequeño según le convenía, pero esto no tenía mucha importancia para los humanos porque
era invisible. Con su presencia estimulaba el crecimiento de las espigas y que dieran grano de buen
tamaño y abundante. Si un segador
se encontraba repentinamente en-
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fermo, creían que era porque había
tropezado con el Bocarrot.
Los últimos vestigios de este personaje los encuentra Joan Amades,
cuando constata que grupos de
segadores del Berguedà, Osona y
Vallès, del último trigo segado en
un campo llaman segar el chivo o
segar el Bocarrot, en una especie de
juego en el que representan que el
pequeño Bocarrot de aquel campo
se ha ido escondiendo de ellos en
medio de las espigas y cuando ya
no tiene donde esconderse es segado con el último golpe de hoz.
En algunos lugares, con estas últimas espigas segadas hacían un
muñeco que representaba el Bocarrot y lo llevaban al dueño de los
campos, un ritual para mantener su
presencia protectora hasta que el
trigo ya fuera en el saco y bien
atado.

Donas d’aigua
Uno de los personajes de la mitología catalana que más ha perdurado
en la memoria de nuestra gente,
junto con serpientes, duendes y
brujas, es la Dona d’ aigua, conocida también con otros nombres según el lugar del país donde se encuentren: goges , aloges, paitida,
medias, hadas, encantadas, elfas ...
De los cientos de leyendas existentes sobre las hadas, en casi todas
encontramos dos elementos comunes, el agua y los tesoros, una coincidencia casual si tenemos en cuenta que para la vida humana no hay
tesoro más imprescindible que el
agua. Estos tesoros tienen características diversas según la tipología
de cada leyenda, y aunque supuestamente muy reales, son difíciles de
atrapar y muy escurridizos.
En el Montnegre, Sant Iscle de
Vallalta es, sin duda, el pueblo
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donde la creencia en encantadas

-“Mal rayo! Es salvado!” - y lo tiró

está más arraigada. Cerca de Can

al suelo.

Oller está la poza de las Donas

Cuando llegó a su casa se miró el

d’Aigua y, de hecho, esta masía es

delantal y los pocos granos que

más conocida por la gente de la

habían quedado eran de oro. Volvió

comarca como Donas d’ Aigua que

corriendo allí donde había tirado el

por su propio nombre. Esta es le-

salvado, pero dos cerdos que se lo

yenda más popular:

habían comido.

Una mujer de Can Oller estaba

Esto mismo le pasó a la ama de

preñada y fueron a buscar la coma-

Can Lluent, en la Vall d’ Hostoles,

drona de Can Casillas de Sant Iscle,

sólo que ésta le había hecho de

que se llamaba Balbina y era la

nodriza a la criatura de la Dona

tatarabuela de los que hay ahora.

d’Aigua; una moza recibió la mis-

Fueron a buscar a esta comadrona y

ma paga por haber hecho la colada

cuando hubo nacido la criatura le

a las aloges de las Estunes (Pla de

preguntaron que le debían y la mu-

l'Estany) y, más o menos, un hecho

jer dijo que nada. La mujer le puso

similar le ocurrió a la porqueriza de

un puñado de algo en su regazo y le

Can Prat, en el Montseny, con las

dijo:

mujeres de agua del Gorg Negre de

-“No lo mires hasta que estés en tu

Gualba.

casa No lo mires, eh?”

A pesar de pertenecer a dos mun-

Y cuando llegó más arriba de Can

dos diferentes, el enamoramiento

Parera, a la mujer le picaba la cu-

surge con mucha facilidad cuando

riosidad:

se encuentran un hombre joven y
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apuesto y una Dona d’Aigua, lo que

En todos estos casos, el argumento

conduce a una feliz boda que no se

se repite. Una vez casados, la Ma-

romperá mientras él respete un

sia logra una gran prosperidad gra-

tabú: no podrá decir nunca más las

cias a los conocimientos de la Goja

palabras “Dona d’Aigua”.

sobre los fenómenos naturales.
Tienen hijos y son felices, pero un
día que el marido está fuera por
cuestiones de negocios, la mujer
toma la decisión de hacer segar el
trigo todavía verde. Es cuando el
hombre vuelve y lo ve, que pronuncia las palabras prohibidas, ignorando que se acerca una gran tor-

Se casó el pastor de la antigua casa

menta que lo hubiera destruido todo

de la Fou, cerca de Bor (Cerdanya),

y, así, al menos, se ha salvado la

que truncó el matrimonio cuando,

paja para el ganado. Pero el daño

en medio de una rabieta, soltó la

ya está hecho y ella ha huido para

frase maldita, “Dona d’Aigua tenías

siempre. Volverá a escondidas, un

que ser!”, la misma que pronunció

rato cada día, para cuidar a los hi-

el heredero de Can Blanc de Arbú-

jos, hasta que el marido intenta

cies. En cambio, el dueño de Can

retenerla, y entonces ya no la verá

Ponjoan de Calonge fue más litera-

nunca más.

rio: “No hi ha boja que no bogegi,

Finalmente, las leyendas más nu-

ni goja que no gogegi!”

merosas de Donas d´Aigua nos

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

A REVISTA DA TRADIÇÃO LVSITANA | 151

hablan de sus ropas mágicas. Quien

Cuando llegó a casa, ya no le que-

pueda quitarles una sábana, una

daba nada.

toalla o cualquier pieza tejida por

Un hombre de Pena (Ribagorza) sí

ellas, la suerte le sonreirá siempre.

que lo consiguió. Mientras huía con

Quizá no se hará muy rico pero

las toallas sintió que le decían: “Ti-

nunca caerá en la miseria ni le fal-

ra que tirarás, si te lo llevas, ni rico

tará nada. Muchos muchachos lo

ni pobre serás!”. Y fue así. El de

han intentado, pero muy pocos lo

Castanesa, citado por Coromines, sí

han conseguido.

se hizo rico, pero tuvo un mal fin.

Muy cerca del Salt de l’ Aigua

A pesar de que la creencia en la

(sierra del Montnegre) vivía un

fortuna que lleva la posesión de una

grupo de Dones d´Aigua. En no-

pieza de ropa era bien extendida,

ches de luna llena iban a hacer co-

también es cierto que, a menudo,

lada y extendían la ropa en unas

los resultados en los que la tenían

rocas planas que hay un poco más

eran inversos a los esperados. Dos

arriba, en el nacimiento mismo del

mozas de la Vall de Boí fueron

arroyo. Un mozo de una de las ma-

malditas por hacer el hurto y desde

sías del vecindario de Montcal se

aquel día todo les iba mal. Otra de

acercó a escondidas, cogió una

Barruera, que también les robó, por

pieza y echó a correr sin mirar

más que trabajaran todos los de la

atrás, por temor a que le persiguie-

casa, no hubo manera de salir de la

ra. Pero un trocito de ropa se en-

pobreza hasta que quemaron aque-

ganchó a una zarza y se fue deshi-

lla toalla.

lando sin que él se diera cuenta.
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La profusión de tantas leyendas en

que nos refresca en verano, la que

lugares tan diversos nos muestra

nos cura mezclada con las hierbas

cómo de extendida ha sido la

medicinales adecuadas, la que nos

creencia en la existencia de las

alimenta con los caldos de invierno,

Donas d’Aigua.

la que mueve molinos y herrerías,

Como ocurre habitualmente con las

la que nos acompaña en los paseos

divinidades no monoteístas, nues-

por bosques frondosos o encima de

tras Donas d’Aigua no son ni del

la que navegamos en los ríos cau-

todo buenas ni del todo malas, aun-

dalosos.

que la balanza se inclina más hacia

Si los humanos nos movemos en el

el lado bueno, y parece lógico dada

elemento tierra, quién está bajo los

su vinculación con el agua dulce. El

ríos y estanques profundos? Bien

agua de las riadas y los aguaceros

podría ser que otro tipo de humanos

nos puede arruinar y quitarnos la

propios del elemento agua, y si

vida, pero es la misma agua sin la

fuera así, por fuerza, deben ser

cual no podemos vivir, la que hace

benéficos y bellísimos, como el

crecer los vegetales de nuestros

elemento que los acoge.

sembrados, la que nos limpia, la
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SABERES EM FORMA
DE SABORES

PÃO LUSITANO
eram moídos para a obtenção da
farinha, a partir da qual se fazia o
Pão Lusitano. A feitura deste pão,
como em todas as Tribos Célticas,
estava a cargo das mulheres. As
Mulheres Lusitanas amassavam,
Por Arhuanië Adaltena
Vate da ATDL

tendiam e cobriam a massa com
panais, preparavam o forno e leva-

As

vam-na a cozer. Depois de pronto,
bolotas, as castanhas, as

o pão era retirado do forno, coloca-

avelãs, as alfarrobas e alguns cere-

do em cestos e distribuído pelas

ais constituíam a base da alimenta-

famílias que constituíam a Tribo.

ção das diversas Tribos Lusitanas.

O Pão Lusitano poderia ser con-

Bolotas, castanhas, cevada e trigo

sumido simples, com acompanhamento, como a Frutada Lusitana ou
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azeitonas, ou como base culinária

ser humano, quer seja pelo elevado

para a confeção de alguns pratos,

teor de hidratos de carbono quer

tais como açordas e migas.

por conter outras substâncias que

O Pão Lusitano é o alimento co-

lhe conferem propriedades anti-

munitário de excelência, simboli-

inflamatórias, analgésicas e hemos-

zando o resultado do trabalho, quer

táticas.

material quer espiritual, realizado

A Bolota enquanto fruto da Árvore

por todos os membros da Egrégora.

Lusitana é portadora da essência

É devido a este simbolismo que o

dessa mesma Árvore. Por tal, a

pão se partilha durante as nossas

Bolota é símbolo de Virtude e é

celebrações litúrgicas.

considerada pela nossa Tradição

No que diz respeito à sua dimen-

como “Fruto-Pão”, o alimento para

são de “alimento para o corpo”, o

o Corpo e para a Alma, sendo-lhe

Pão Lusitano apresenta um elevado

prestada reverência na Celebração

valor nutricional e uma grande

da Modra Necht. Deste modo, os

durabilidade. Estes factores eram

Caminhantes Lusitanos preserva-

fundamentais aos nossos ances-

ram a tradição do Pão de Bolota,

trais, uma vez que estes despendi-

estando este sempre presente nas

am bastante energia na realização

celebrações invernais.

dos seus trabalhos e porque a orga-

Após a colheita das bolotas é ne-

nização da vida comunitária impos-

cessário escolhe-las, sendo que

sibilitava a cozedura diária do pão.

para tal basta coloca-las em água e

A Bolota vê hoje reconhecidos os

aquelas que flutuarem serão dis-

seus efeitos benéficos na saúde do

pensadas. Preferencialmente, utili-
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zam-se bolotas doces, mas caso

Ingredientes:

contenham um alto teor de taninos

- 50 ml de azeite;

é possível retira-los do seguinte

- 650 ml água morna;

modo:

- 500 g de farinha de bolota;

Cozem-se as bolotas e trituram-se

- 300 g de farinha de trigo com

até se obter puré. Seca-se o puré,

fermento;

podendo acelerar o processo de

- 25 g de levedura de padeiro;

secagem levando-o ao forno. Pas-

- 20 g de sal;

sa-se o pó pela peneira e armazena-

- 6 colheres de sopa de mel.

se. Depois, é fazer o pão!
Modo de confeção:
- Amassar tudo e deixar a levedar
cerca de 4 horas na primavera e
verão e entre 6 a 8 horas outono e
inverno. Voltar a amassar, deixar
repousar 30-45 minutos e colocar
no forno.
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Por Arhuanië Adaltena
Vate da ATDL

conservas e doces, eram diversas as
variedades utilizadas, desde pêsse-

Por altura da época estival a

gos,

maçãs,

peras,

marmelos,

Lvsitânea enchia-se de cores e

Atribuímos o nome genérico de

aromas, devido à abundância e

“frutada” ao resultado obtido a

diversidade de árvores de fruto. Os

partir da cozedura de três partes de

frutos colhidos eram pequenos,

fruta e uma de açúcar. Assim, con-

mas extremamente saborosos e de

soante a fruta utilizada iremos ter

valor nutricional inestimável. Mes-

“pessegada”, “perada”, “marmela-

mo em colheitas abundantes nada

da”, “ameixada”…

era desperdiçado, as frutas eram

A Frutada Lusitana é a única que

distribuídas por todas as famílias

se obtém a partir da proporção 3/1.

que constituíam a Tribo, servindo

Esta proporção mostra-nos que

também de alimento para os ani-

também na culinária as Tribos Lu-

mais e o restante era conservado.

sitanas observam a Tríade, que se

Os Lusitanos utilizavam como

encontrava presente em todas as

métodos de conservação das frutas

dimensões da Vida. É, por tal, esta

a secagem, a imersão em bebidas

a única proporção que nos permite

alcoólicas e a feitura de compotas.

manter a essência da fruta, conser-

Os figos, as passas de uvas e as

vando o seu sabor e aroma, bem

castanhas eram os frutos secos

como obtendo uma textura simul-

mais habituais. No que respeita às

taneamente suave e homogénea.

ameixas e amoras.
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dos sucos, podendo utilizá-los coIngredientes:

mo sumo, pois têm um alto valor

- 3 kg de fruta descaroçada;

nutritivo e enzimas.

- 1 kg de açúcar;

- Acrescente o açúcar e os paus de

- 2 paus de canela;

canela e deixe ferver em lume

- miolo de amêndoa ou de noz (fa-

brando. Vá mexendo e retire a es-

cultativo).

puma que se forma à superfície, até
obter o ponto de estrada.

Modo de confeção:

- Desligue o lume e retire os paus

- Lave a fruta, descasque-a e desca-

de canela. Poderá acrescentar mio-

roce-a. Poderá não retirar toda a

lo de amêndoa ou de noz triturado.

casca, pois esta irá conferir sabor e

- Coloque a frutada em frascos

textura. Após isso, corte a fruta em

escaldados e secos, tapando-os de

pedaços, pese e coloque-a num

imediato e invertendo-os de modo

tacho.

a fazer vácuo. De seguida, coloque

- Leve a fruta ao lume até os sucos

os frascos na posição inicial.

se libertarem. Retire a grande parte
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TRILHOS

DOS CREDIMACOS

PROJEÇÃO DA EXPERIÊNCIA NA VIDA ESPIRITUAL
sabia como, nem de onde poderia
partir para dar o meu testemunho.
Finalmente enchi-me de coragem e
cá vou eu, com alguma dificuldade,
falar da minha experiência, aprendizagem e conhecimentos adquiriPor Maria Silva

dos sobre os temas que têm sido

Quando me foi pedido ou sugerido

abordados e discutidos quer nas

que escrevesse um texto para a

sessões das Teorias da Espirituali-

Revista da Tradição Lusitana fiquei

dade quer nas Celebrações em que

um pouco consternada, pois não

tive a honra de estar presente.

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

A REVISTA DA TRADIÇÃO LVSITANA | 159

A Espiritualidade é um tema que

diante da Ética da Espiritualidade

me é caro e que acolhi com cari-

Céltica e fui reconhecendo que,

nho, apesar do meu total desconhe-

apesar de ser cristã, posso e devo

cimento sobre o assunto em ques-

ser também um ser espiritual.

tão, mas que me tem ajudado a

Penso que a alma e o espírito se

manter o equilíbrio e a minha sani-

conjugam e ambas nos conduzem

dade mental.

no caminho do Bem, do Belo e do

Sou católica praticante, de alma e

Bom e aprendi que se utilizar estes

coração. Pensei sempre que as

conceitos corretamente consigo não

regras que seguia eram sem dúvida

só realizar-me espiritualmente co-

as mais corretas para sentir a paz

mo partilhar com os outros o que

de espírito desejada, pensando que

quero, posso e devo fazer. Neste

vivia numa comunidade onde era

triunvirato, aprendi a reconhecer-

acolhida como uma irmã. Algumas

me e a sentir que quanto mais dou

ou até mesmo várias situações

de mim mais feliz me sinto.

mostraram-me que não era bem

Evidentemente que só agora estou

assim. Verifiquei que nessa comu-

chegando aos primórdios da Tradi-

nidade uns ou alguns são mais

ção e que há muito a aprender, a

irmãos que outros e que só me

doar e a partilhar para atingir um

reconhecem quando de mim neces-

fim. Sim, partilhar com os outros o

sitam.

que sinto em ebulição dentro de

Com o tempo, os conhecimentos e

mim. Penso que estou caminhando

as experiências vividas no seio da

lentamente, mas com vontade de

Tradição Lusitana, colocaram-me

vir a ser, um dia, um ser verdadei-
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ramente espiritual, poder dar de

Será que vou conseguir atingir este

mim tudo o que me for possível,

nível? O futuro, as minhas ações, a

conviver em comunidade com to-

minha entrega aos outros ditarão

dos os elementos da Assembleia, a

até onde poderei chegar.

qual já está sendo para mim quase

Neste momento, sinto-me honrada

como uma irmandade.

pelos convites que me têm sido

O caminho é longo, sei que terei de

dirigidos para participar nas Cele-

avançar calmamente para atingir o

brações e outras atividades desen-

fim a que me proponho: tornar-me

volvidas pela Assembleia da Tradi-

cada vez mais um ser espiritual.

ção Druídica Lusitana. É com mui-

Vai demorar algum tempo, mas

to prazer que o faço, aguardando

penso que com perseverança, fé,

calmamente o momento em que

amor e partilha irei conseguir che-

possa, pela minha atitude, obras e

gar ao cimo, subindo degrau a de-

partilha, ser considerada um dos

grau até poder ser considerada um

vossos, podendo abrigar-me à la-

ser verdadeiramente espiritual e

reira numa comunidade verdadei-

poder abraçar todo o grupo, alojá-

ramente espiritual, de modo a que a

lo no meu coração em profunda

sua luz me ilumine e me conduza

irmandade. É isto o que eu mais

no caminho do Bem, do Belo e do

desejo neste momento.

Bom.
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O DIA DAS CANDEIAS
Brighid saberia para quando o final
do Inverno: caso estivesse um dia
ensolarado, significava que o Inverno ainda iria ser longo, e
Brighid poderia, assim, colher a
lenha necessária; caso estivesse um
Por Daniel Gordo

O Imbolc era a festividade celta
que anunciava a já próxima Prima-

dia mau, significaria que Brighid
não iria precisar de mais lenha,
pois o Inverno terminaria em breve.

vera. Celebrava-se em torno do dia

Brighid é a Deusa da saúde e do

1 de Fevereiro e era a festa em

renascer da vida e é por isso que o

honra duma luz que reflete a espe-

fogo e a purificação do lume são

rança da Primavera e de dias cada

aspectos tão importantes desta

vez mais longos.

festividade: o acender das velas e

O Imbolc era o dia em que a Deusa
Brighid percorria os campos para
colher a lenha de que ainda preci-

dos lumes representa a volta do
calor e do crescente poder do Sol
nos meses vindouros.

saria para o resto do Inverno. Con-

No oeste da Península Ibérica,

soante o estado do dia, assim

todos os povos de origem céltica
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também partilhavam este culto,

deixam uma cinta ou um lenço na

bem como as restantes festividades

janela para que, ao passar, as aben-

do calendário celta, sendo a Deusa

çoe. O pai de família apaga então o

conhecida entre os galaicos com o
nome de Brigantia e com o de Trebaruna entre os lusitanos.
Na Irlanda, esta festividade é agora
consagrada à Santa Brígida, protomártir cristã, sendo realizada no
dia 2 de Fevereiro do seguinte modo:

lume e rastreia as cinzas. De manhã, os sulcos nas cinzas são o rasto do passo de Santa Brígida e então recolhem-se os lenços que agora têm poder de cura e proteção.
A seguir, as crianças e as mulheres
percorrem a povoação com o leito
e a boneca onde são recebidos com
grande entusiasmo. Enquanto isso,
as mulheres mais velhas preparam
doces para quando a procissão vol-

“As crianças e raparigas do povo

tar”.

fazem uma boneca de palha simbolizando a Santa Brígida e preparam
um leito onde a deitar. Ao entardecer, os homens preparam e fazem
lume; e quando chegar a noite, as
mulheres reúnem-se e ficam des-

Como se pode ver, é um dia marcado pelo caráter feminino, tanto
no discurso das celebrações como
nas divindades às que se consagra.

pertas junto à boneca e ao seu leito.

No caso da Estremadura espanhola

Mais tarde, recebem a visita dos

(a Lusitânia oriental), os atributos

homens, que também rendem res-

da saúde e do renascer da luz, pró-

peito à Santa Brígida. É essa a noi-

prios de Brighid, estavam represen-

te em que a Santa Brígida percorre

tados pela Deusa Mãe de lusitanos

a terra. Antes de se deitarem, todos

e vetões, Atégina (mais conhecida
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como Ataecina, em latim), mas os

crição do Imbolc irlandês vai pen-

atributos do lar e da comunidade

sar que se refere ao dia de São

identificavam-se com os da Deusa

Brás. Ali tem lugar o mesmo acen-

Trebaruna. Não é em vão que são

der do lume (“La velá”), os mes-

estas festas as que mais têm desen-

mos lenços levados ao pescoço

volvido, na Estremadura, o caráter

pelos montanchegos, os mesmos

de festa comunitária em torno do

leitos que as mulheres levam em

lume.

procissão, e os mesmos doces preparados pelas mulheres mais velhas.
Em Montehermoso existe também
“La velá” com candeias, há cintas
de seda e a imagem de São Brás é
colocada no alto dum pedestal, no
final da procissão.

No que respeita às datas, a celebração deste dia de Imbolc, na Estremadura, associa-se nomeadamente
a São Brás, outro protomártir cristão. Atualmente celebra-se em
localidades como Montehermoso
ou Montánchez, na noite de 2 para
3 de Fevereiro. Qualquer pessoa de
Montánchez que ler a anterior des-

Estes povos empregavam o calendário lunar, sendo que a Lua cheia
pode variar em torno do 1 de Fevereiro, desde o 16 de Janeiro até ao
14 de Fevereiro. Quer isto dizer,
que todas as festas que se celebram
na Estremadura nesta época estão
relacionadas com o Imbolc. As
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mais evidentes são as que se asso-

que partilham o mesmo fundo de

ciaram a São Brás em Montánchez,

terminar o Inverno, espantando

Montehermoso, Hinojal, Benque-

todo o mal.

rencia ou Jerez de los Caballeros e
que se celebram a 3 de Fevereiro, e
as que se conhecem como ‘Dia das
Candeias’ em Garrovillas, Cilleros,
Moraleja, Aldea del Cano, Casas
de Don Antonio, Feria, Puebla de
la Calzada, La Codosera, Zarza la

Curiosamente, tanto São Brás co-

Mayor, Robledillo de Trujillo,

mo Santa Brígida e Brigantia apa-

Helechal, Mirandilla, Salvatierra de

recem sempre representados com

Santiago, Valle de la Serena, Tru-

uma lança ou bastão, símbolo que

jillanos, Alcollarín, Madrigalejo,

desde São Brás tem sido atribuído

Logrosán, Herguijuela, Cabeza del

aos bispos cristãos.

Buey, Talaván, Mirabel ou Casillas
de Coria e que se celebram no dia

Não faz falta explicar por que São

2. Mas existem, ainda, outras festas

Brás é o padroeiro das doenças de

estremenhas como La Encamisá

garganta. Não faz falta explicar por

em Navalvillar de Pela, no dia 18

que na localidade de Fuente del

de Janeiro, Las Carantoñas em

Maestre estes três dias estão muito

Acehúche, Jarramplas em Piornal

relacionados entre si e recebem

e El Taraballu em Navaconcejo,

estes nomes: o brigideiro, o cande-

celebradas no dia 20 de Janeiro e

lero e o gargantero.
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Este caso, como é o de outras tan-

espanhola tenta apagar tudo aquilo

tas festas ao longo e largo da Es-

que do nosso passado não seja da

tremadura, mostra que as nossas

época romana ou da mal nomeada

mais antigas raízes e tradições são

Reconquista: não há festa, das lo-

de origem celta e que, apesar de

calidades que foram referidas, para

tantos esforços por apagá-las, con-

a qual não se tenha inventado uma

tinuam a estar muito vivas. Mas

origem na época da Reconquista.

uma e outra vez a historiografia
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DE ACHALE

O CHAMAMENTO DE ACHALE, TODAS-LÁ-PRESENTES
cia, a memórias minhas vivencionais que fundamentam o meu vínculo essencial com esta espiritualidade.
Em criança, quando me perguntaPor Arhania de Achale
Dama Korriganed e
Mestre-de-cerimónias da Clareira Vera
Achale Viator

vam qual era o meu sonho ou desejo, a resposta era invariavelmente a
mesma: “ser Livre”, não porque
estivesse “presa”, mas porque era

Para iniciar uma narrativa que

isso que sentia, sem que o soubesse
explicar, o que me caracterizaria

envolve a Tradição Primordial Cél-

como um pequeno ser rebelde.

tica Lusitana e a homenagem que

Com essa tenra idade nem sabia o

as mulheres que compõe a Clareira

que “ser livre” quereria dizer, pois

de Achale lhe prestam no seu viver,

não existia uma captura do sentido.

reporto-me, numa primeira instân-

No entanto, o que julgava ser esse

ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO LUSITANA

A REVISTA DA TRADIÇÃO LVSITANA | 167

estado afetuoso, de serenidade e de

de ser livre se devia, muito em

harmonia enchia-me o peito quan-

parte, ao facto de ser Mulher.

do, por tempos insondáveis, inspi-

Desde quando deixámos de ser

rava as vibrações do céu, das estre-

Mulheres e passámos a ser apenas

las, do mar e das suas ondas, per-

mulheres? Não procuro desta forma

manecendo num fluir que certa-

desmoralizar as mulheres, nem

mente não seria deste mundo. Exis-

negligenciar os homens, mas evi-

tia uma sabedoria que me era ocul-

denciar excessos e carências exis-

ta, como um véu ou uma brisa, um

tentes na sociedade atual, de forma

poema, um encantamento ou êxtase

crítica, de modo a promover e a

no alimento e no acalento vindo do

retomar a glória da Mulher. Per-

Azul do Céu e do Mar e da Luz da

gunto-me, ao observar o mundo

Noite, que por si só eram dissipado-

que nos cerca, como é que a socie-

res da angústia, do sofrimento e da

dade mudou tanto, mais concreta-

necessidade. Algo que não discer-

mente as mulheres? Não pretendo,

nia, mas sentia, e esse sentir por si

com esta minha preocupação, ofen-

só bastava. Hoje, entendo esse sen-

der nenhuma companheira feminina

tir de criança como um ensinamen-

ou irmã. Sou apenas uma mulher

to da nossa Tradição que, ainda não

que não entende em que momento

o conhecendo, já reconhecia nesses

perdemos a nossa embarcação e

tempos como fonte de Amor, Ali-

passámos a náufragas, ou simples-

mento e Abrigo. Mais tarde, já na

mente a bolinar sem destino.

vida adulta, percebi que esse sonho

Desde quando deixámos de celebrar a Vida como dádiva que é?
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Despromovemos o seu valor intrín-

sexuais? Mulheres que rejeitam as

seco e promovemos a sua cadência,

suas qualidades femininas por me-

através da transformação e da busca

do de perder o seu poder, em vez de

pela perfeição externa, resultando

o cultivar, competindo com outras

na negligência e no esquecimento

mulheres e preocupando-se com o

da evolução interna. Quando é que

seu impacto num mundo circuns-

deixámos de viver para dar resposta

tancial? Não será esta uma liberda-

à essência e começámos a procurar

de vazia ou condicionada?

transformar-nos em alguém que

Porém, em contraste, temo-nos

não somos, de modo a nos inserir-

tornado mais independentes do que

mos num molde da sociedade ou

nos séculos passados, mais ativas,

nas expectativas dos outros? Quan-

mais abertas ao mundo exterior. No

do é que a aceitação começou a ter

entanto, as relações que se criaram

uma tonalidade negativa? Como

em consequência dessa indepen-

pudemos deixar o medo e as inse-

dência dificilmente se tornam num

guranças definirem-nos e impedi-

valor acrescentado, devido à ausên-

rem-nos de viver na busca pelo

cia ou carência de uma sabedoria

verdadeiro “eu”, optando, como

ética que comporte uma dimensão

refere o Arqui-Druida /|\ Adgnatios,

espiritual.

por uma boa vida ao invés de uma

Em tempos muito passados, fomos

vida boa?

presenteadas com atributos de se-

Tornámo-nos em mulheres que não

melhante poder geracional de vida

percebem que o seu valor nada

aos da Mãe Terra, tidos, outrora,

tinha a ver com os seus atributos

como símbolos do amor, mas que
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hoje, perderam o seu verdadeiro

preservando a Antiga Tradição

sentido.

Céltica Lusitana e cooperando de
forma digna, responsável e afetuosa
para a construção de um Bem Comum Espiritual.
Reportando-me à Clareira Vera
Achale Viator, digamos que esta
seja o culminar desse sonho, pois

Aquando da entrada para a Assembleia da Tradição Druídica Lusitana
compreendi que estava em casa ou,
pelo menos, que tinha a possibilidade de reencontrar o caminho que
me levasse para casa, pois haveria
encontrado aquilo que sempre sentira e não soubera explicar ou identificar como um sentido para viver.
Poder-se-á assim dizer que o sonho
seria a possibilidade de aspirar à
realização do ponto de libertação,
que começa por ser uma busca individual pelo Bom, pelo Belo e
pelo Autêntico. Mas acima de tudo,
um desejo enquanto comunidade,

como mulher almejo, tanto para
mim como para todas as mulheres e
em especial para aquelas que estiverem no caminho da espiritualidade esclarecida, basilada nos princípios e na prática da Tradição Primordial, um despertar e um compromisso de vontade responsável
passível de conduzir à reconexão
com o sagrado feminino.
A Clareira de Achale é composta
por elementos femininos que receberam a transmissão da Linhagem
Tradicional das Korriganeds da
Assembleia da Tradição Lusitana,
com o propósito da realização ben-
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fazeja do destino do Sagrado Fe-

nutrição, proteção e acalento con-

minino Humano à face da Terra 1,

grega à sua volta a família ou a

pelo que a sua Luz se deve à devo-

comunidade, ou seja, reúne e forta-

ção e serviço a Nwyre.

lece laços de forma empática, cons-

A Tradição Primordial Celta Lusi-

tituindo-se assim, um círculo ínti-

tana ensina-nos a caminhar por

mo e acolhedor, que de forma me-

entre pedras e espinhos, a semear e

tafórica podemos apelidar de útero

a cuidar, a colher e a distribuir,

materno. A figura materna na qua-

partilhando. Os seus ensinamentos

lidade de referência é transmitida

estão inscritos no Sagrado Livro da

solidariamente de mulher para mu-

Natureza e nos seus mistérios. O

lher, contribuindo na responsabili-

empoderamento da mulher está na

dade recíproca de Trazer à Luz as

sua força integra, na recetividade,

Bençãos da Vida. 2

reciprocidade, autenticidade e sim-

O círculo das Mulheres de Achale

plicidade, na comunhão pelo servi-

inspira-se na realização de um ca-

ço e no seu fazer. Perante este

minho que tenda para a harmonia e

compromisso são felizes as cami-

para ética espiritual por via da von-

nhantes resilientes, que no seu tri-

tade responsável no alcance da

lho de existência e geração aspiram

autonomia e da liberdade. Apenas

a uma comunidade de irmandade
solidária. Naturalmente, a figura
materna enquanto referência de
1

Citando as palavras do Arqui-Druida /|\
Adgnatios.

2

Neste parágrafo o enfoque está no princípio feminino íntimo e uterino, que faz
alusão à esfera de onde brota a transmissão
do aprendizado e os ensinamentos na qualidade de trama a tecer. Não menospreza a
figura paternal ou princípio masculino, que
se poderá aqui conceber alegoricamente
como afetivo e poético.
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cumprindo um sentido em trânsito
de auto- proteção, em relação às
diferenciadas formas de aprisionamento resultantes de um sistema de
valores adulterados pela sociedade,
é possível aceder à sabedoria que
proporciona uma vivência essencial

A Vida é uma dádiva que devemos

e virtuosa. Estas mulheres, em di-

aceitar e celebrar, assim sendo, as

mensão outra, pela passível capaci-

Senhoras são mulheres que buscam

dade de auto-transcendência e rela-

a autorrealização e conscientização

ção com o Divino poderão ser co-

de si e do universo, enquanto parte

notadas como as Senhoras 3. Por

integrante do mesmo, que cultivam

outras palavras, não são as que

uma abertura doadora e recetiva no

buscam qualquer coisa de forma

cuidar e no nutrir. Estar no caminho

leviana, mas sim pelo exercício de

é estar atento e aberto à mudança, é

ser quem se é essencialmente. São

deixar-se ir no fluxo energético

as Senhoras da Natureza, da Arte e

universal, mesmo que isso desagra-

do Oficio, dos Lares e das Lareiras.

de a quem nos rodeia, uma vez que,
dar ouvidos a esse desagrado seria
inevitavelmente deixar de escutar, e
escutar é fluir, dando asas à essência, desígnio de cada alma e neste

3

Ao conotar as Mulheres com as Senhoras,
não se pretende fazer de alguma forma a
equiparação à condição de Deusas, mas
sim, reconhecer nestas os atributos e as
qualidades que as representam.

contexto de cada Senhora.
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As Senhoras unem e reúnem mu-

honra e pelo respeito a todos os

lheres que acreditam que a sabedo-

seres vivos e à Terra-Mãe, fomen-

ria está na realização essencial do

tando a união na diferença e na

Bem, do Bom e do Belo. Na con-

semelhança. Conhecendo e reco-

cretude e por via da sageza, pode-se

nhecendo na Natureza e na Terra-

reconhecer na relação essência e

Mãe as qualidades terapêuticas das

existência, a energia uterina mani-

árvores e das plantas, das águas e o

festada como símbolo do vaso de

seu uso na saúde física, psíquica e

Luz e do seio materno, a ascensão à

emocional. Velando na sua ação

energia do coração enquanto sím-

pela Obra da Natureza, de modo a

bolo empático do Bem, a disposi-

que esta mantenha o seu ciclo natu-

ção enquanto intelecto e a reflexão

ral.

na realização do caminho espiritual

Senhoras da Arte e do Ofício pela

digno.

sua contribuição vocativa quer em

Senhoras da Natureza pela atitude

termos artísticos, quer em termos

contemplativa, refletiva e de apren-

educacionais, pedagógicos e éticos.

dizagem. Aprendizagem, esta, que

Mulheres que incrementam a união

se manifesta internamente pela

numa comunidade de pertença,

reconexão e reintegração com a

empenhada no aprendizado, no tra-

própria feminilidade essencial en-

balho e no ofício. Ensinam, apoiam

quanto sujeito singular por via do

e servem na melhoria educacional e

autoconhecimento, desenvolvendo

pedagógica de crianças e adoles-

de igual forma a concordância entre

centes, com base nos princípios de

corpo e alma. Externamente pela

uma

espiritualidade
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meio pelo qual estimulam a abertu-

dam, alimentam e abrigam, trans-

ra, a criatividade e a inspiração na

mitindo um sentir acalentador,

realização do dom vocativo de cada

aprazível e confiante de uma Espi-

uma.

ritualidade Amorosa.
Aludir à realização benfazeja do
destino do Sagrado Feminino Humano, remete-nos ao juramento
efetuado por cada mulher no seu
compromisso honroso de entrega e
dedicação ao colocar-se à disposição da Luz de Nwyre.
Hoje volto a sonhar, procuro as

Senhoras dos Lares e das Lareiras

virtudes, pois só por via delas é

que pela ampliação das suas pró-

possível alcançar a dedicação e

prias estruturas poderão ser um

serenidade para que as brumas da

meio através do qual a Tradição

alma atormentada se desvaneçam e

Lusitana poderá ir mais além na

permitam vislumbrar uma doce luz

sociedade, quer pela palavra quer

no olhar que desvele cantando os

pelo exemplo. Senhoras que pelo

Mistérios da Água Lúcida.

seu cariz afetuoso e maternal cui-
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A ARTE FEMININA DA TECEDURA
laçar fios de trama transversais,
com fios de teia ou urdidura longitudinais, possibilitando a passagem
da trama alternadamente por cima e
por baixo dos fios da teia), utilizanPor Anhëa
Korriganed

A ancestralidade da arte de tecer

do o tear, datam de 5000 a.C. e
foram encontradas na Mesopotâmia
e no Egipto. É aqui que o uso de
materiais vegetais entrelaçados iniciou aquilo a que chamamos ‘te-

remonta ao período Neolítico e
decorre do processo de sedentarização do Humano. Fragmentos de
tecidos, instrumentos de trabalho e
testemunhos de escritores da anti-

cer’.
Também na Lvsitânea e em toda a
Península Ibérica existem evidências da prática desta arte na antiguidade:

guidade, dispersos por várias regiões do globo, confirmam a tece-

“(…) existem sinais de tecelagem

lagem de fibras de origem animal e

pré-histórica, acreditando-se que os

vegetal já nesse período. As mais

mais remotos se referem ao período

antigas evidências de processos de

Magdalense 1, na Península Ibérica,

tecelagem (que consiste em entre1

Último período do Paleolítico superior.
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existindo em várias grutas, em Es-

parte de um machado de cobre, tido

panha, pinturas parietais, evidenci-

como da primeira fase do bronze

ando vestuário já evoluído, o que

mediterrânico peninsular (2000 a.

denuncia uma tecelagem rudimen-

C.). Usaram-no os Lusitanos.” 4

tar feita com tiras de peles de ani-

“(…) A esses tecidos se referiu o

mais e usando agulhas de osso.”

2

geógrafo grego Estrabão nos se-

“O número avultado de espólios re-

guintes termos: os iberos … eram

lacionados com teares que têm sido

hábeis em tecer o linho que usavam

encontrados nos castros, por toda a

em várias peças de vestuário e até

Península Ibérica, atestam que a

para outras aplicações.” 5 “(…) No

prática da tecelagem era muito fre-

que concerne às artes da lã, o mes-

quente pelos seus habitantes.”

3

mo Estrabão afirmaria que as lãs da
Turdetânea, na Bética, eram famo-

Ainda segundo o arqueólogo Mário

sas. Igualmente Plínio cita não só

Vasconcelos Cardozo:

as lãs desta região mas ainda as da
Salácia na Lusitânia!” 6

“O conhecimento do linho, no nosso território data de antigas eras,

As fibras utilizadas eram, conforme

pois numa cista coberta encontrada

as regiões, de origem vegetal, o

no Algarve, perto das Caldas de
Monchique, foi encontrado um pequeno pano de linho que envolvia
2

DIAS, Delfim, Tecnologia da Tecelagem,
sebenta, Museu da Indústria Têxtil da Bacia
do Ave, Famalicão, s.d., p.303.
3

CAETANO, Lucília de, A tecelagem
artesanal na freguesia de Almalaguez,
p.28.

4

CARDOZO, Mário; «A Fiação e a Tecelagem na Antiguidade Peninsular», em
Actas do Congresso Internacional de Etnografia. Promovido pela Câmara Municipal
de Santo Tirso de 10 a 18 de Julho de 1963,
II, Junta de Investigações do Ultramar,
Lisboa, p.29.
5

Ibidem, Op. Cit., p.31.

6

Ibidem, Op. Cit., p.33.
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linho e o esparto, ou de origem

pancada com a maça ou maçadoira

animal, a lã. As regiões montanho-

para lhes tirar as arestas; com a es-

sas e do interior, onde era criado o

padana ou espadaneira, em cima

gado ovino, eram mais laníferas e
as terras do litoral eram mais liníferas. O linho cultivava-se nos terrenos fundos e húmidos, semeava-se

dum cortiço alto, dava-se-lhe mais
pancada; depois ia para o sedeiro,
que era uma tábua estreita com
muitos dentes, a parecerem sovelas,
afiados para separar o linho da es-

em Março e colhia-se em Junho.

topa e dos tomentos. No Inverno

A forma de tratar o linho para a

seguinte, ao serão, as mulheres fia-

tecelagem é retratada por Eneida

vam-no, utilizando rocas. Eram fei-

Beirão:

tas com uma cana, tendo no cimo
cavidades que se abrem metendo lá

“O linho cultivava-se normalmente

dentro uma rodela de cortiça onde

em Março, nos terrenos que tinham

se punha de forma a parecer uma

bastante água; era regado, todos os

maçaroca. Os fusos serviam para

dias. Deitava uma linda flor azul

puxar o linho da roca através do

quando estava maduro. Cortava-se,

uso da mão. À medida que o linho

normalmente em Junho, e tirava-se-

ia sendo fiado ficava em maçarocas

lhe a semente para semear no ano

de cerca de meio quilo. As maçaro-

seguinte. Faziam-se feixes que se

cas eram dobradas num sarilho ou

iam pôr na ribeira, para curtir du-

argadilho que as transformava em

rante dias. Depois permanecia em

meadas, que iriam cozer durante

casa até Setembro, ora metendo-o

uma noite com água e cinza, dentro

na água, ora espalhando-o ao sol.

das grandes panelas de ferro ou nos

No início do Outono levava muita

caldeiros das lareiras, para depois
poderem ir corar e, posteriormente
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levarem uma boa barrela. Mais tar-

são de difícil conservação, devido

de, as meadas já coradas, iriam para

às características climáticas e geo-

às oficinas das tecedeiras que as

lógicas adversas na maioria das

dobrariam nos argadilhos e, depois
as urdiriam nas urdideiras, para
irem para os teares. Era o momento
em que “a teia de linho já estava
urdida”, queria significar que esta-

regiões da Península Ibérica, muitos têm sido os estudos publicados
acerca dos componentes de tear em
cerâmica, como únicos elementos

va pronta a teia a ser tecida. Nessa

que permitem uma aproximação à

altura, as tecedeiras enchiam as ca-

tecelagem. Os componentes de tear

nelas, para serem metidas nas lan-

são uma das categorias de artefac-

çadeiras que, em movimentos rit-

tos mais típicas dos povoados cal-

mados, para cá e para lá, atravessa-

colíticos (3º milénio a.C.) do

vam as teias urdidas e montadas no

Sul/Sudoeste da Península Ibérica.

tear, de onde iriam sair os panos de
linho e de estopa.” 7

O recente trabalho dos arqueólogos
tem sido de valor inestimável, no
que diz respeito à investigação da
história da tecelagem em Portugal.
Uma vez que os fios e muitos dos
materiais que constituíam os teares

É-nos mostrada também uma relação entre a tecelagem e a mulher,
sendo esta atividade quase exclusivamente feminina. A diferenciação
de géneros é essencialmente fundamentada nas diferenças biológicas e na etnografia, sendo que “(…)
a atribuição de diferentes papéis e
lugares a homens e mulheres do
passado (…) tem sido uma constan-

7

BEIRÃO, Eneida; «A História dos Teares
e das Tecedeiras», em Jornal Pinhel Falcão, publicada por José Gil.
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te desde os alvores da disciplina.” 8.

como ornamentos, mas como docu-

O homem é habitualmente descrito

mentos, mostrando imagens, factos

como caçador, guerreiro, viajante,

históricos, mitológicos ou cenas da

construtor e inventor, elemento

vida cotidiana.

ativo de todo o discurso histórico 9.

Esta arte milenar, cuja origem se

A mulher, por sua vez, é associada

perde nos fios emaranhados da Pré-

a atividades repetitivas e seguras,

História, surgiu, assim, como res-

como a recoleção de vegetais e de

posta a uma necessidade básica

pequenos animais, produção de

humana, vestir-se (que não a pele

cerâmica, confeção dos alimentos,

dos animais). Tendo na natureza a

fiação, tecelagem e cestaria, pelo

pressão, através da necessidade de

que seria o elemento mais sedentá-

adaptação às condições climatéricas

rio da comunidade. A cultura mate-

e de proteção do corpo, e simulta-

rial estaria impregnada de elemen-

neamente o ensinamento, a mulher

tos femininos e toda a técnica e

inspirou-se nos ninhos dos pássa-

decoração de cerâmica e tecidos

ros, nas teias das aranhas e apreen-

seria transmitida entre mulheres. A

deu a magia da transmutação da

tecelagem é também uma forma de

seda, do linho, do algodão e da lã

narrativa, uma vez que os painéis e

em fibras para com elas urdir. Sur-

as tapeçarias não surgem apenas

ge assim o tecido. O processo de
desfiar e tecer tornou-se um símbo-

8

DINIZ, M; Para a história das mulheres
na Pré-história em torno de alguns atributos do discurso, Promontora, Faro, 2006,
p.41.

9

lo da criação de uma nova ordem a
partir do caos, uma atividade casei-

Ibidem, Op. Cit., p.43.
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ra desempenhada pelas mãos das

vida feminina, como o casamento e

mulheres, sob inspiração Divina.

a gravidez, o enxoval era tecido
pelas mulheres da família e amigas,

“Elaborar um tecido é construir

constituindo um verdadeiro rito de

uma teia, encadeando ou entrela-

passagem, evocando as Deusas

çando os fios (…). Tecer é (…) estabelecer relações, entrelaçar fios,
desenhar formas. Processo que não
se confina a um exercício mecânico
e repetitivo de mãos, mas onde as

Tecelãs, Senhoras do Destino, presentes em diferentes culturas.
Tecer pode dar muito prazer, mas
mesmo quando esteticamente belo,

mãos se cruzam com os olhos e a

aquilo que criamos pode denunciar

imaginação (…) ” 10

os nossos aspetos mais ocultos.
Mas é preciso ter coragem para nos

As atividades femininas como a

transcendermos, para nos libertar-

fiação ou a tecelagem eram acom-

mos do que já é conhecido e está

panhadas pela partilha de tradições,

organizado e continuarmos na bus-

memórias, brincadeiras, risos e

ca permanente de novas configura-

lamentos…, um espaço de encon-

ções, novos padrões.

tro, de experiências, solidariedade e
cumplicidade, de cantos e narrativas. Em momentos importantes da
10
CABRAL, Isabel Matos Dias Caldeira;
Almeida, Inês Barahona de Almeida; «Telas e teias. Vieira tecedeira e a poesia de
Sophia», em As Teias que as Mulheres
Tecem, org Maria Luísa Ribeiro Ferreira,
Lisboa: Colibri, 2003, p.39-72.
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Tecer é integrar, é fazer síntese e

lagem aparece como um símbolo

urdir as nossas vivências produzin-

recorrente da criação, da vida hu-

do um padrão individual, único e

mana e do universo, e é desde os

inimitável, que diferencia cada

primórdios atribuída a uma Deusa,

indivíduo entre todos os seres no

que se torna assim a Senhora do

Cosmos. Quando assumimos o erro

Tempo e do Destino. Rege o tempo

aceitamos as transformações decor-

cíclico, a mudança das estações, os

rentes da síntese, o processo fica

ciclos lunares, a menstruação e a

inscrito na nossa tessitura ou cons-

gravidez das mulheres, a alternân-

trução identitária essencial, torna-

cia dia-noite, a vida e a morte, o

mos o nosso padrão pessoal mais

início e o fim. Esta Deusa Fiandeira

elaborado, mais consistente, contri-

ou Deusa tríplice lunar fia e tece a

buindo para um padrão coletivo

vida humana e o próprio Universo,

mais fértil. Participamos na realiza-

que é concebido como tecedura,

ção do nosso destino individual e

como uma enorme teia. Ela fia os

coletivo, tornamo-nos concriadores

fios subtis que formam a estrutura

da Grande Teia Cósmica, na qual

do Universo, que se organizam e

estamos ligados aos demais seres

reorganizam continuamente e se

da criação, por meio dos fios de

entrelaçam em infinitas possibili-

que é tecida.

dades, numa teia multidimensional,

Em muitos mitos antigos a criação

no tecido da criação, através de

do universo resulta de atividades

inúmeros e diversificados padrões

manuais, como modelar o barro,

que compõem a multiplicidade do

talhar a madeira, ou tecer. A tece-

mundo.
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No Panteão Céltico Lusitano, a

obra sacralizada pela Deusa, cons-

tecelagem como arte tem como

tando assim nela uma ligação à

patrona a Deusa Tanira.

Beleza Espiritual.
No entanto, já na interpretação da

“Deusa Tutelar da correspondência

tecelagem como símbolo da cria-

entre a Beleza Natural e a Arte hu-

ção, a sua tutela é atribuída à Deusa

mana. Para além de conselheira dos

Trebaruna:

artistas, Tanira valida ou emite o
juízo estético no que respeita à correspondência efetiva entre a Beleza
do Espírito e a verdade da obra artística. Rezam os antigos dizeres
que a primeira coisa que os antigos
artesãos faziam antes da construção
de um instrumento musical era votá-lo a Tanira; e que após a construção desse instrumento musical
era fazer um ex-voto a Tanira.” 11

“Deusa marcial e protetora dos heróis é, no entanto, pela compreensão do radical indo-europeu que dá
esteio ao teónimo desta Deusa Lunar e da Roda do Destino, ou seja,*treb, algo que nos aporta às noções de Tribo, Povo e Lar, que melhor poderemos conhecer a importância e ação desta Divindade Céltica Lusitana. Neste sentido, tratase da Deusa Céltica Lusitana Prote-

Assim, fazendo a relação com as

tora das Tribos, das suas Famílias e

demais artes, uma obra de arte só

dos seus Lares e, dentro destes, das

teria valor se este resultasse de uma

suas Lareiras. É por esta razão que

11

Trebaruna é considerada a Divin-

Cf.: Assembleia da Tradição Druídica
Lusitana; “Panteão Lusitano”. Disponível
em:
https://atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana/p
anteao-celtico-lusitano, [acedido a 21 de
Julho de 2017].

dade Feminina mais importante de
todo o Panteão Céltico Lusitano; e
é graças a Ela que a nossa Tradição
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Lusitana é conhecida como uma

se, Penélope decidiu tecer uma bela

Tradição Comunitária de Lareira.

e delicada mortalha destinada ao

Por todas as suas características e

seu já idoso sogro, Laertes, dizen-

por fazer par divino com o Deus
Brigus no Panteão Céltico Lusitano, poderemos dizer que Trebaruna
é a primitiva Brigite Lusitana. Pode
ter em alguns locais assumido o

do-lhes que nunca se casaria enquanto não acabasse de fazer a sua
obra. A verdade é que esta não
tinha fim, pois todas as noites

teónimo de Trebopala, que compor-

Penélope desfazia tudo o que tecera

ta as mesmas singularidades.” 12

durante o dia 13. Desta forma, ela
tomava nas suas mãos, através da

Na mitologia da antiguidade, todos

tecelagem, as rédeas do seu destino.

já pensavam que, ao fim de vinte
anos, Odisseu já teria morrido e não
regressaria da expedição a Tróia,
mas Penélope, sua mulher, nunca
perdeu a esperança e confiou sempre no regresso do marido. No entanto, devido à pressão de muitos
homens, que a consideravam já
viúva, e que com ela queriam casar-

Na mitologia da antiguidade, as
Parcas (Parcae na mitologia roma-

12

Cf.: Assembleia da Tradição Druídica
Lusitana; “Panteão Lusitano”. Disponível
em:
https://atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana/p
anteao-celtico-lusitano, [acedido a 21 de
Julho de 2017].

na e Moirae na mitologia grega)
13

HAMILTON, Edith; A Mitologia, traduzido por Maria Luísa Pinheiro, Universidade Moderna, Publicações Dom Quixote,
Lisboa, 1979, pp.301, 302.
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eram consideradas as Tecelãs do

manifestado na produção artesanal,

Destino. Tidas como forças pri-

na arte da guerra e no poder institu-

mordiais, impessoais e inflexíveis,

cionalizado, introduzidos pelo prin-

representavam a lei e que nem

cípio masculino e o raciocínio car-

mesmo os Deuses podiam transgre-

tesiano, é a patrona de todas as

dir, sob pena de colocar em perigo

artes e ofícios, regendo um amplo

a ordem universal, foram descritas

espectro da existência humana. Às

como uma tríade, personificando o

mulheres confere a compreensão do

destino individual:

valor e da importância dos poderes
criativos para tecer o sagrado em

“ (…) segundo Hesíodo, davam ao

todos os atos cotidianos.

homem quando nascia, o bem e o
mal, eram três, Cloto, a fiandeira,
que fiava o fio da vida; Láquesis, a
distribuidora da sorte, atribuía a cada homem o seu destino; Átropos,
aquela que não podia voltar-se, portadora das “tesouras abomináveis”,
aquelas que cortam o fio da vida.” 14

“Minerva era a tecedeira dos olimpianos, (…) era muito natural, portanto, que considerasse as suas
obras incomparáveis pela perfeição
e pela beleza. Ficou, portanto, fora
de si quando ouviu falar de uma
simples camponesa Aracne, cujos
trabalhos segundo constava, eram

Também a Deusa romana Minerva

superiores aos seus. Minerva pro-

(que tem como correspondente, no

pôs-lhe imediatamente um desafio.

panteão grego, a Deusa Atena), que

Aracne aceitou. Prepararam ambas

representa o saber abstrato e lógico,

os teares, estenderam a urdidura e
começaram a tarefa. (…) Minerva

14

Ibidem, Op. Cit., p.56.
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entregou-se ao trabalho com grande

zer e renovar a sua teia, por isso

entusiasmo, e o resultado foi uma

simboliza a alternância das forças

maravilha; mas a peça de Aracne

que sustentam a estabilidade cós-

terminada ao mesmo tempo, não
era em nada inferior. A Deusa então num acesso de cólera rasgou a
trama de alto abaixo e espancou a
rapariga na cabeça com a lançadei-

mica. A aranha é um símbolo lunar,
que evoca, pela fragilidade da sua
teia, uma realidade ilusória, enganadora. Ela partilha com a mulher

ra. Aracne, envergonhada, irada, fu-

os atributos de fertilidade e o poder

riosa, acabou por se enforcar. De-

mágico, podendo pressagiar sorte

pois o coração de Minerva foi toca-

ou azar, ataque ou proteção.

do pelo arrependimento. Libertou

O medo e esperança das mulheres

do laço o corpo inerte, borrifou-o

perante os mistérios da gravidez e

com um líquido mágico e Aracne

do parto fizeram-nas apelar, honrar

foi transformada numa aranha, para
sempre detentora da perícia e da
perfeição máxima da arte de tecer.” 15

e reverenciar a Deusa como a
Grande Tecelã da vida e da morte.
Como já referido, as Senhoras do
Destino, representadas por uma

Em algumas culturas, a Deusa re-

tríade que existe para além do tem-

gente da fiação e tecelagem é re-

po e do espaço, fiavam e teciam,

presentada como aranha. A aranha

mediam e cortavam o fio da vida,

é vista como uma intermediária

entoando canções que prediziam os

entre o Céu e a Terra, no seu traba-

destinos dos recém-nascidos e apa-

lho infinito de fiar, capturar, desfa-

reciam como deusas tríplices ou
tríades de deusas idosas.

15

Ibidem, Op. Cit., p.435.
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zação da energia para alcançar as
metas, mas se for vivenciado como
negativo (com excesso ou carência), pode levar à desistência e ao
fracasso.
Ao refletirmos sobre a metáfora da
As mulheres antigas associavam o

tecedura percebemos melhor o con-

nascimento da criança, para um

junto da obra como resultado de um

futuro desconhecido, ao trabalho de

processo coletivo. No tecido, cada

tecelagem pronto. Um elo evidente

fio isoladamente possui uma força e

entre tecer e parir (trazer à luz),

uma resistência muito menor do

sendo o cordão umbilical o elo que

que a resultante da sua união com

ligava a mãe ao filho e que devia

os outros fios, a perda do uno em

ser cortado para que uma nova vida

favor do todo (a trama), não repre-

iniciasse.

senta perda da singularidade. O

A vivência do arquétipo da Grande

processo de construção do tecido

Mãe como Tecelã do Destino é

torna cada fio mais forte, único,

extremamente importante. Devido à

cada um com a sua medida certa. O

sua dualidade tanto pode encorajar

conjunto, portanto, possibilita ir

a enfrentar as dificuldades, como

para

através do constrangimento impedir

constituindo-se num todo a partir

de lutar pela sua realização. Se for

da somatória complexa de inúmeras

vivenciado como positivo, de forma

e singulares partes.

além,

ampliar

equilibrada, pode fomentar a utili-
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Cada novo movimento desta tecedura introduz um novo fio condici-

Fontes Bibliográficas:

onado à presença de um anterior,
um na dependência do outro, tendo
o passado como referência para o
futuro, no sentido de um fluir contínuo, tecendo um percurso histórico sobre o qual se caminha, criando
sempre um novo ponto, que é ao
mesmo tempo chegada e partida.
Uma Egrégora tece desenhando um
percurso feito no coletivo. Tendo
como exemplo uma celebração, um
ritual litúrgico, entendemos o tecido como a consequência de vários
trabalhos, de várias mãos, sendo a
relação entre a tecelã e o fio sempre
a mesma presente no ato da criação.
Fios que se entrecruzam, que unem
e tecem unindo o uno, redesenhando o desenhado. Uma complementaridade, com vista à realização de
valor, que apenas é possível quando
se trabalha no conjunto.
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TRADIÇÕES DA LVSITÂNEA - FESTAS JUNINAS
Festas dos Santos Populares, onde
reina a folia e a sardinha assada, o
alho-porro, os balões e nem se
ouve mais falar das fogueiras, que
tantos saltaram na década de oitenPor Eula Corbos - Korriganed
e Artanäe Alba – Menina-Karidwen

ta. A evolução dos tempos castrou
a história e as tradições. São essas
tradições que procuramos investi-

Hoje não se ouvem histórias de

gar e dar a conhecer e reconhecer
aos leitores deste artigo.

como surgiram as festas juninas ou
joaninas, nem nas ruas, nem nas
casas de família nem sequer nas
escolas. Etimologicamente, a origem deste termo dual refere-se ao
desconhecimento da sua origem
ancestral, podendo vir de São João
ou de serem simplesmente típicas
do mês de Junho. A sua nomenclatura original diluiu-se através dos
tempos, sendo conhecidas como as

A busca incessante da nomenclatura Junina remete-nos ao panteísmo
romano, aquando da prestação de
culto à Deusa Juno, a Grande Deusa Mãe da mitologia romana e padroeira dos casamentos e das mulheres, à qual se atribui a união
entre os opostos, o equilíbrio e o
amor, denominando-se, nesse sentido, de festas Junônias, que com o
passar dos tempos evoluiu para
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Juninas. 1 Estas festas de culto eram

12 raios 3. Estas festas começam a

realizadas durante o mês de Junho,

13 de Junho, com o Santo António,

ou seja, no período do solstício de

e prolongam-se até à última sema-

verão.

na do mês; a 24 de Junho é celebrado o S. João e a 29 de Junho o

“O solstício é no fundo um mo-

S. Pedro. No entanto, não existe

mento de ruptura temporal, uma

etnograficamente nenhum dado que

“noite aberta”, como se diz, na qual
a ordem das coisas pode ser alterada… todas as plantas e todas as
águas são sagradas, o que significa
que a distância entre as coisas e os
seres humanos e o divino desapare-

relacione os três santos populares
com as cerimónias do solstício de
verão, esta foi apenas uma forma
de o cristianismo incluir estas festas no seu culto 4.

ce e a comunicação é total.” 2

As cerimónias do solstício duram
12 dias, correspondendo aos 12
signos do zodíaco, razão pela qual
se diz, hoje em dia, que o Sol tem
O Santo António foi reconhecido
1

De SOUSA, Lucília Gomes; Festas Joaninas do Porto Santo", Editora Eco do
Funchal, tiragem do autor, p.8.

nas festividades cristãs Lusitanas
como “protetor das raparigas sol-

2

COSTA, Victorino, e COSTA, Paulo; Os
Santos Populares do Solstício de Verão na
Cultura Popular Portugues, Escola Superior de Educações de Fafe, 1997, p.19.

3

4

Ibidem, Op. Cit. p.19.
Ibidem, Op. Cit. p.20.
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teiras… protetor da cidade das

ros a lã pintada de cores garridas,

casas e das famílias, advogado das

as cabras franjas e borlas nos chi-

almas do purgatório e dos objectos

fres e os bodes grandes chocalhos
ao pescoço. Neste aparato festivo

perdidos (associado ao sol que tudo

pedem favores do santo ou apre-

ilumina), do casamento e dos ani-

sentam-se assim em cumprimento

mais.” 5 As festividades a este santo

de promessas; no Alto Alentejo, na

diferenciam-se de região para re-

véspera dava-se início aos festejos

gião, em termos de ritualização,

vendo-se as ruas enfeitadas, as fo-

sendo evidente o carácter pagão

gueiras e os mastros, onde eram co-

nessas celebrações. Citando algu-

locadas bonecas de trapos com

mas ritualizações: no Minho e

bombas no interior, que estoiravam

Douro, os romeiros pedem prote-

alegremente quando se procedia à

ção para os animais fazendo ofe-

sua queima na noite de São Pedro,
a encerrar os festejos dos santos

rendas de galinhas e coelhos, ani-

populares.” 6

mais que são leiloados no dia da
romaria. Já na Beira Alta:
“os lavradores e pastores, conduzem os animais até ao pinhal, junto

Por seu lado, a festividade em honra de São João encontra-se diretamente relacionada com as antigas

à capela de Santo António dos Ca-

festas de solstício de verão, as

baços, levando os bois as cabeças

quais “assentavam predominante-

enfeitadas, as ovelhas e os carnei-

mente em práticas divinatórias e
propiciatórias

relacionadas

5

BARROS, Jorge e COSTA, Soledade
Martinho, Festas e Tradições PortuguesasJunho, Circulo de Leitores e Autores,
Novembro de 2002, pp.69 -71.

6

Ibidem, Op. Cit.
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rituais mágico-profiláticos associa-

ramos de carvalho 8 ou de salguei-

dos ao Sol, às plantas, ao fogo, ao

ro, sendo espargido com água

orvalho e à água das fontes, dos

(considerada sacralizada nesta ma-

rios e do mar, invariavelmente em

nhã de solstício) 9.

benefício do amor, do casamento,

São Pedro é o portador das três

da felicidade, da beleza, da saúde

Chaves do Céu e protetor dos pes-

ou da prevenção da doença”.

7

cadores 10. As suas festividades são

As fogueiras típicas da noite do

semelhantes aos santos que o pre-

solstício e que foram mantidas nas

cedem, culminando os festejos

festividades ao Santo, em diversas

populares com a queima do Mas-

regiões da Lvsitânea, continham

tro.

em si um simbolismo comum, em

Os três santos denominados pela

que o seu fumo possuía virtudes

religião cristã aludem, pelos seus

mágicas e profiláticas e as suas

atributos e qualidades, às três fre-

cinzas evitavam doenças e pragas,

quências solares ou à seguinte tría-

sendo que para tal efeito se quei-

de: aurora, apogeu e ocaso. Repor-

mavam o alecrim e o rosmaninho.

tam igualmente para a proteção,

Outras plantas eram utilizadas tais

fertilidade e sacralidade.

como: artemísia, feto-macho, alfazema, alcachofra e cidreira. Na

8
O Carvalho é uma das árvores sagradas,
símbolo de fertilidade, proteção e força.

região de Castelo Branco o gado

9

era defumado nas fogueiras e antes
do sol nascer passava entre dois

BARROS, Jorge e COSTA, Soledade
Martinho; Festas e Tradições PortuguesasJunho, Circulo de Leitores e Autores,
Novembro de 2002, p.108.
10

7

Ibidem, Op. Cit, p.106.

“Pescador” neste contexto remete para
os pregadores da palavra Divina na reunião
de discípulos.
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As festas juninas são comuns a

As festividades dos santos popula-

muitos países, tais como França,

res têm como símbolos a fogueira,

Itália, Portugal, Brasil e alguns

o manjerico, os balões, as marchas

países nórdicos, tendo sido difun-

e o alho-porro. O alho-porro aca-

didas durante o processo de cristia-

bou por ser substituído pelo marte-

nização. Durante este processo de

lo na era moderna, não sendo o

transmissão cultural foram mescla-

único a ser eliminado da tradição

das tradições lusitanas com origem

ao longo dos tempos, pois durante

em diferentes celebrações, quer ao

o ano corrente os pequenos balões

nível de cânticos, poemas, danças,

de ar quente foram proibidos em

entre outros.

prole de evitar incêndios, o mesmo

Em Portugal, as festas juninas pas-

fim a curto e médio prazo terá o

sam a Joaninas, com a implemen-

fogo-de-artifício.

tação da festa de homenagem a São

As fogueiras são o elemento prin-

João Baptista. Esta festa do fogo,

cipal das celebrações juninas e

inteligentemente dominada pelo

podem adquirir vários formatos de

cristianismo foi transformada em

construção, desde circular, qua-

festa e glória de São João Baptista.

drangular a triangular, dependendo

No entanto, o povo não negando as

unicamente da região. A fogueira

suas raízes pagãs, continuou a ro-

tem um simbolismo arquetípico de

gar pelo amor, pela proteção e pela

protecção e purificação, as suas

fertilidade da Terra-Mãe e de todos
os seres.
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cinzas reportam à regeneração e à

O recurso ao fogo-de-artifício sur-

renovação 11.

giu já tardiamente, resultado de

O Mastro iluminado pela fogueira,

novas técnicas, pois ancestralmen-

em algumas regiões, é enfeitado

te, nas celebrações do solstício,

com plantas aromáticas, com o

seriam utilizados o corno e o búzio,

sentido de purificar e proteger as

principalmente nas povoações cos-

12

culturas . De uma forma sugesti-

teiras para chamamento de deuses e

va, o mastro manifesta-se assim

ancestrais. Com a cristianização da

como símbolo solar de proteção e

festa, o estoirar das bombas era

fertilidade.

utilizado para chamar e despertar o

Os balões eram elevados aos céus,

Santo para as festas, bem como, de

através de uma pequena chama,

acordo com a superstição popular,

terminando a sua subida em bolas

serviria para afugentar o mal.

de fogo que iluminariam o firma-

O manjerico está a associado aos

mento perpetuando o fogo, consti-

rituais de fertilidade do solstício de

tuindo-se como uma sublimação do

verão, sendo considerada

poder do fogo primordial 13.

planta divinatória. Oferecido pelos

uma

jovens às suas amadas, apetrechados de cravos com quadras inscri11

DE SOUSA, Lucília Gomes; Festas
Joaninas do Porto Santo, Editora Eco do
Funchal, tiragem do autor, p.9.

tas em galhardetes, são símbolo
erótico e de fertilidade associado

12

BARROS, Jorge e COSTA, Soledade
Martinho; Festas e Tradições PortuguesasJunho, Circulo de Leitores e Autores,
Novembro de 2002, p.111.

13

COSTA, Victorino, e COSTA, Paulo; Os
Santos Populares do Solstício de Verão na

ao milagre do Santo António ao

Cultura Popular Portuguesa, Escola Superior de Educações de Fafe, 1997, p.96.
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fazer florir cravos vermelhos num

Foi possível ao longo deste estudo,

manjerico 14.

compreender que as tradições pagãs se dissolveram no passar do
tempo, mas sem nunca perder o seu
Lume. Escrevemos sobre festas que
correspondem a três santos cristãos
que aludem às tríades primordiais,
estando sempre presente o Sol co-

O alho-porro representa simboli-

mo fonte de calor e como elemento

camente a fertilidade, a boa sorte e

criador e gerador de vida.

a prosperidade, era considerado

Acender fogueiras, dançar ao redor

desde tempos muitos idos como

do fogo e colher determinadas er-

uma planta sagrada. O alho-porro

vas com qualidades mágicas e tera-

deveria ser abençoado pelas águas

pêuticas eram parte importante das

do orvalho matinal da manhã de S.

ritualizações agrárias relacionadas

João e guardado em casa sem mur-

com o solstício de verão. Estas

char, pois assim adquiriria as qua-

celebrações honravam a fecundida-

15

lidades de amuleto .

de e a fertilidade, o poder do fogo
criador, no auge do Fogo que potencia a criação, a transformação e

14

BARROS, Jorge e COSTA, Soledade
Martinho; Festas e Tradições PortuguesasJunho, Circulo de Leitores e Autores,
Novembro de 2002, p.70.
15

COSTA, Victorino, e COSTA, Paulo; Os
Santos Populares do Solstício de Verão na
Cultura Popular Portuguesa, Escola Superior de Educações de Fafe, 1997, p.95.

a renovação promovendo colheitas
fartas e a prosperidade.
Terminamos com um apelo a todos, que não deixem morrer as
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tradições e o seu sentido ancestral,
para que as gerações vindouras
possam conhecer e reconhecer toda
uma tradição de sentido inscrita
nos tempos.

Fontes Bibliográficas:
- COSTA, Victorino, e COSTA, Paulo; Os
Santos Populares do Solstício de Verão na
Cultura Popular Portuguesa, Escola Superior de Educações de Fafe, 1997.
- DE SOUSA, Lucília Gomes; Festas
Joaninas do Porto Santo, Editora Eco do
Funchal, tiragem do autor.
- BARROS, Jorge e COSTA, Soledade
Martinho; Festas e Tradições PortuguesasJunho, Circulo de Leitores e Autores,
Novembro de 2002.
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AS PLANTAS CUIDADORAS DO CICLO LUNAR FEMININO
PARTE I
alopática, promovendo alterações e
consequências, sobretudo desequilíbrios hormonais e emocionais na
mulher.
As mulheres sempre acompanhaPor Anar – Korriganed e
Mirimë – Menina-Karidwen

ram, pela sua ligação à Natureza, os
ciclos lunares. O Ciclo Lunar in-

Recuando aos tempos ancestrais,

fluência todas as manifestações de

verifica-se que o cuidado com o

rés, ao desenvolvimento das plan-

corpo passava pelo uso de plantas

tas, à geração e nascimento de to-

que possuíam diferentes e diversas

dos os seres vivos e, tal como já

propriedades terapêuticas. Com o

referido, o ciclo feminino. Devido a

decorrer dos tempos, todo o conhe-

este acompanhamento, os nativos

cimento a respeito das ações dessas

norte americanos chamavam o ciclo

plantas foi perdido e as práticas

feminino de “lua” 1. No entanto,

Vida, desde o movimento das ma-

terapêuticas com recurso às ervas
medicinais, consideradas sagradas
pela Tradição Céltica Lusitana,
foram substituídas pela medicação

1
A Mulher e a Lua, Ciclos Naturais e o
Sagrado
Feminino,
disponível
em:
http://evolucaooutrosolhares.blogspot.pt/2010/06/mulher-
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devido às alterações mencionadas,

da lua (crescente, cheia e minguan-

este acompanhamento natural foi

te).” 2

perdido por grande parte das mulheres, encontrando-se o seu ciclo

Vejamos a relação entre as faces da

desencontrado do Ciclo Lu-nar.

Deusa, que representam simboli-

A Lua, enquanto símbolo do sagra-

camente as fases do ciclo lunar da

do feminino, representa, em virtude

mulher, e as fases da Lua, bem

das suas fases, estados de alma, que

como as plantas associadas a cada

se refletem nas emoções, na sensi-

uma.

bilidade, na inspiração, na intuição,

A Donzela, Jovem e Virgem – Esta

na fertilidade e nos sonhos. Deste

fase está associada à Lua Crescen-

modo, as fases da Lua são respon-

te. Representa o amanhecer, o cres-

sáveis por todas as mudanças que

cimento, a busca pelo conhecimen-

ocorrem nos ciclos mensais da vida

to, o desabrochar da feminilidade e

da mulher.

o despertar da sexualidade.
As plantas associadas a esta fase do

“As tradições antigas e suas mito-

ciclo são a Sálvia, a Cavalinha, a

logias revelaram que a interpreta-

Artemísia, a Erva-Cidreira, a Man-

ção da Grande Mãe como Deusa

jerona, a Camomila, a Erva-doce, a

Tríplice, (a Donzela, a Mãe e a An-

Bolsa-de-Pastor e a Alfazema.

ciã), foi baseada nas fases cíclicas

2

e-lua-ciclos-naturais-e-o.html. Informação
consultada em 28 Julho de 2017.

A influência da Lua na vida da mulher,
disponível em:
http://www.imagick.org.br/apres/ArtigoTex
tos/Variedades/LuaMulher.html. Informação consultada em 20 Julho 2017.
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A Mulher e Mãe fértil – Esta fase

introspeção. A Lua Nova corres-

está associada à Lua Cheia, simbo-

ponde ao período em que a mesma

lizando a maternidade. É, por tal,

se encontra com o Sol. Neste perío-

uma fase de força vital, de prote-

do a sua face apresenta-se escura ao

ção, nutrição e prosperidade.

Mundo.

As plantas associadas a esta fase do
ciclo são a Artemísia, a Sálvia, o

De entre todas as plantas indicadas,

Funcho, a Hortelã e a Manjerona.

iremos abordar, nesta nossa refle-

A Anciã, a Velha e a Sábia – A
Anciã é o arquétipo de equilíbrio e
de reflexão. Esta fase está associada à Lua Minguante e relaciona-se
com a fase madura da vida da mu-

xão, a Sálvia, a Cavalinha, a Artemísia e a Erva-Cidreira. As restantes plantas enumeradas serão
apresentadas ao longo dos próximos números da nossa Revista.

lher. A Lua torna-se menos luminosa e já cansada da sua jornada irá
recuperar as suas forças para uma
nova fase cíclica.
As plantas associadas a esta fase do
ciclo são a Camomila, a Sálvia, a
Cavalinha e o Funcho.

Nome Latino: Salvia officinalis

A Lua Nova – Representa a semen-

Família: Lamiaceas

teira das nossas vidas. Símbolo de

Nome Comum: Sálvia, erva-santa.

renovação, de recolhimento, de
novos começos, de reflexão e de
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História: A Salvia officinalis é

devido à sua ação estrogénica, pois

usada desde os tempos antigos para

no primeiro caso pode ser abortiva

aumentar a fertilidade feminina.

e no segundo reduz a produção de

Componentes: Flavonoides, sapo-

leite materno.

ninas, cânfora, resinas, óleos voláteis, substâncias estrogénicas.
Partes utilizadas: Folhas, raiz e
flor.
Propriedades terapêuticas: Antiespasmódica, emenagoga, cicatrizante, calmante, antitranspirante.
Atuação: Devido às suas substâncias estrogénicas, vai ser reguladora
do fluxo menstrual, nomeadamente
nos casos de amenorreia (ausência
de fluxo menstrual) e dismenorreia
(menstruação dolorosa). Pelas suas
propriedades antiespasmódicas, alivia as dores do ciclo feminino. Pela
sua ação antitranspirante, combate
a transpiração excessiva, a oleosidade e ainda os suores noturnos.
Precauções: Não é aconselhável a

Nome Latino: Equisetum arvense
Família: Equisetaceae
Nome Comum: Cavalinha, caudade-cavalo, erva-pinheira.
História: A Cavalinha é tida como
um dos símbolos da fertilidade
feminina, pois quando uma mulher
queria engravidar, era costume
colocar um vaso de Cavalinha dentro do quarto. A Cavalinha deve ser
colhida nos meses de verão e é
mais eficaz quando verde, mas
pode ser utilizada seca.

mulheres grávidas ou a amamentar,
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Componentes: Silício, resina síli-

combate à osteoporose, ao reuma-

ca, alcaloides, nicotina, minerais,

tismo, às fraturas e artrites.

flavonoides, potássio, magnésio,

Precauções: Não aconselhável a

taninos.

mulheres grávidas e em fase de

Partes Utilizada: Caules e ramos

amamentação. Mulheres com insu-

frescos.

ficiência renal ou cardíaca não de-

Propriedades terapêuticas: Diuré-

vem ingerir o chá, pois contém

tica, anti-inflamatória, reminerali-

nicotina na sua composição. Por

zante,

conter alcaloides, pode provocar

cicatrizante,

adstringente,

sedativa.

dores de cabeça, arritmias e fraque-

Atuação: Enquanto adstringente

za muscular. Por conter silicatos,

alivia as dores pélvicas e combate

pode provocar problemas digesti-

hemorragias excessivas (Menorra-

vos e distensões abdominais.

gia) e cistite. Enquanto diurética
combate infeções urinárias e inchaço pré-menstrual, e pelo seu poder
cicatrizante vai facilitar a recuperação dos tecidos afetados. Devido à
sua ação remineralizante e antiinflamatória, o chá de cavalinha
tem sido um aliado das mulheres

Nome Latino: Artemísia vulgaris

que deram entrada na menopausa,

Família: Asterareae

pois ajuda a repor os minerais per-

Nome Comum: Artemísia, matri-

didos, sendo um forte aliado no

cária, erva de fogo.
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História: A Artemísia é conhecida

rinas e abdominais. Vai tratar a

desde a ancestralidade, devido às

TPM (tensão pré-menstrual), carac-

suas propriedades terapêuticas e

terizada essencialmente pelo dese-

medicinais. O seu nome foi dado

quilíbrio hormonal resultante de

em homenagem a Artemis, deusa

altos níveis de estrogénio e baixos

grega ligada à caça e à vida selva-

níveis de progesterona. Pode pre-

gem, e mais tarde associada à Lua e

venir o aparecimento do cancro da

à sua magia, sendo tida como prote-

mama. Pela sua ação emenagoga,

tora das mulheres.

as mulheres tomam artemísia para

Foi considerada a planta da mulher,

regular o ciclo feminino em caso de

por promover a reconstituição do

amenorreia.

“Eu” feminino.

Precauções: É contraindicada para

Componentes: Óleo essencial, re-

mulheres em gestação, pois contém

sinas, saponinas, adenina, tujona,

substâncias abortivas e componen-

cineol.

tes químicos fortes que estimulam o

Partes utilizadas: Folhas, flores e

útero materno podendo prejudicar o

raiz.

desenvolvimento do bebé.

Propriedades terapêuticas: Anal-

Não deve ser utilizada em doses

gésica, depurativa, emenagoga e

exageradas e por um longo período,

reguladora.

porque contém uma substância

Atuação: Pelas suas ações analgé-

tóxica.

sica e reguladora vai aliviar e tratar
as dores do aparelho reprodutor
feminino, reduzindo as cólicas ute-
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Atuação: Por ser levemente sedativa, acalma o sistema nervoso, combatendo a depressão, a ansiedade, a
insónia e vertigens. Como antiespasmódica,

vai

aliviar

cólicas

Nome Latino: Melissa officinalis

menstruais e intestinais. Quando a

Família: Lamiaceae

planta é usada fresca e esmagada

Nome

Comum:

Erva-Cidreira,

sob a forma de emplastros, vai ali-

melissa, citronela.

viar as enxaquecas e as nevralgias.

História: Esta planta já era utiliza-

Sendo diurética, combate a reten-

da na Idade Média, nomeadamente

ção de líquidos na mulher.

em celebrações ancestrais.

Em infusão é extremamente benéfi-

O nome Melissa deriva do grego e

ca para os enjoos da gravidez. A

significa “mel de abelha” uma vez

erva-cidreira tem a capacidade de

que era a flor favorita das abelhas.

relaxar o corpo e proporcionar efei-

Lendas antigas falam da planta

to calmante, ajudando a reduzir os

como fortalecimento do amor.

efeitos colaterais desconfortáveis

Componentes:

na gravidez.

Óleo

essencial,

ácidos fenólicos, mucilagem, tani-

Precauções: Apesar de ser uma

nos, vitamina C.

planta bastante usada, pode haver

Partes utilizadas: Toda a planta.

pessoas a desenvolver hipersensibi-

Propriedades terapêuticas: Cal-

lidade à planta.

mante, diurética, antiespasmódica e
sedativa.
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