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Prefácio

Com milhões de refugiados desesperados a querer entrar na Eu-
ropa, as fronteiras desta adquiriram, de repente, uma visibilidade
que parecia estar a diluir-se entre todos aqueles que se habituaram
a circular sem entraves, ou quase, no interior do espaço Schengen. 
O movimento para um futuro europeu sem fronteiras, em que os
processos de segregação entre quem é e não é cidadão nacional
estariam a encaminhar-se para o esbatimento, parece ter sofrido
uma travagem abrupta.  Ergueram-se barreiras físicas à circulação
e assistiu-se à reafirmação, por diversos Estados-Nações, do seu
poder soberano de decisão relativamente à circulação e integração
destes não nacionais.

Mas estes acontecimentos apenas vieram mostrar que as fron-
teiras intraeuropeias, na verdade, não tinham desaparecido, es-
tando mais esbatidas nuns casos do que noutros. Vários países eu-
ropeus não aderiram ao acordo de Schengen e alguns cidadãos
europeus  têm sido objeto de discriminação – basta citar o exem-
plo, entre vários, dos ciganos romenos expulsos de França em 2010
pelo governo Sarkozy.1 Além disso, quem não é cidadão dos países
membros continuou a enfrentar grandes dificuldades para penetrar
e fixar-se na União Europeia. E, como o provam as barreiras que
existem em toda a parte à circulação dos mais frágeis, da Austrália

1 «France sends roma gypsies back to Romania» (20-8-2010), http://www.
bbc.com/news/world-europe-11020429 (acesso em 28-4-2016).
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à fronteira do México com os EUA, as fronteiras continuam a ope-
rar uma separação rígida entre quem é ou não é nacional, «nós» e
os «outros».

Este livro de Luís Silva não se debruça sobre os acontecimentos
dramáticos dos últimos meses ou anos, mas sobre a experiência
de vida de duas populações vizinhas separadas pela raia luso-es-
panhola. Todavia, o significado deste estudo fascinante é da maior
importância para a compreensão do que ocorre em planos mais
amplos em que a importância das identidades nacionais se revela
em toda a sua dimensão.

A obra incide sobre duas povoações, Montes Juntos e Cheles,
situadas de cada lado da demarcação que separa Portugal e a Es-
panha. As afinidades entre elas são notórias. Ambas fazem parte
da área mediterrânica da península, uma na Extremadura espa-
nhola, a outra no Alentejo português. Às características ambientais
comuns juntam outras: são povoações dominadas pela atividade
agro-pastoril, insertas na zona peninsular do latifúndio. As suas
populações são católicas há vários séculos. Além disso, há contac-
tos e inclusivamente alianças matrimoniais e redes de parentesco
e de amizade entre um lado e o outro da fronteira. São terras em
que a atividade do contrabando uniu uns e outros e onde a soli-
dariedade se fez sentir em momentos dramáticos como os da
Guerra Civil em Espanha (1936-1939). 

O livro analisa as implicações da fronteira para a construção e
reprodução das identidades diferenciadas que são não apenas as
dos habitantes de Montes Juntos e Cheles, mas as das configura-
ções maiores em que uma e outra se inserem, a portuguesa e a es-
panhola, respetivamente. A fronteira de que trata não é apenas a
que ambos os Estados desenharam cartograficamente no território,
embora esta até tenha como suporte um obstáculo físico, o rio
Guadiana. É também aquela que os habitantes incorporaram, ao
enunciarem e reproduzirem eles próprios as categorizações sim-
bólicas através das quais se materializam identidades diferen -
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ciadas.2 Estes dois coletivos veem-se a si próprios como represen-
tando grupos humanos que possuem um carácter  distinto. Esse
tipo de identificações expressa-se num quotidiano partilhado, as-
sente na interação, e que serve de ancoragem para a reprodução
banal dos estereótipos em que assenta em grande medida a perpe-
tuação da diferença entre uns e outros, que prossegue num tempo
em que a fronteira nacional deixou de ter relevância para os dois
Estados ibéricos.

Este é um trabalho de enorme importância para o estudo das
identidades portuguesa e espanhola, para o qual traz informação
insubstituível sobre os processos envolvidos no nacionalismo quo-
tidiano, colhidos em fontes orais e não em documentação escrita,
impregnada, as mais das vezes, pelo nacionalismo oficial. Temos
acesso à experiência humana, ao modo como estas populações
constroem e interpretam  a diferença entre uns e outros. Mas, dado
o âmbito comparativo em que se situa, também é uma peça de
grande valor para o campo de estudos das identidades coletivas
de tipo étnico e nacional,  o que é realçado pelo facto de o estudo
ultrapassar os limites impostos pelo nacionalismo metodológico,
ao centrar-se nas interações e na mobilidade entre estas popula-
ções. Como o mostra de modo assertivo, a proximidade entre uns
e outros não impede a distância mantida entre dois conjuntos hu-
manos que se concebem, antes de mais, como parte de conjuntos
maiores, as comunidades imaginadas a que pertencem e que é im-
possível conhecerem com o pormenor com que conhecem aspe-
tos da vida dos que lhe estão espacialmente próximos. E, no en-
tanto, são as imagem incorporadas das identidades nacionais de

2 Defende-se aqui a opinião de que deve existir uma convergência entre os
contributos dos estudos de fronteiras (borders) e os de «delimitações» (boundaries),
como se verifica neste livro de Luís Silva. Ver Richard Jenkins, «Boundaries and
borders», in Jennifer Jackson e Lina Molokotos-Liederman, eds., Nationalism, Eth-
nicity and Borders (Londres: Routledge, 2014), 11-27.
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uns e de outros aquelas que orientam as suas interpretações das
atitudes dos vizinhos.

A riqueza dos resultados aqui apresentados tem como suporte
a conjugação entre as interrogações de carácter analítico que orien-
tam a investigação – produto de um conhecimento amadurecido –
e um trabalho de campo inteiramente conseguido. O texto cons-
titui também uma narrativa aliciante, escrita de um modo fluente,
atenta à voz dos que ouviu, aos detalhes do que observou, com o
rigor que deve caracterizar um estudo de ciências sociais.

Li a primeira versão deste livro há quase vinte anos, quando
ainda era uma dissertação de mestrado. A tese já era uma obra de
qualidade excecional, mas, entretanto, o autor reviu e trabalhou
substancialmente a sua componente teórica, enriquecendo-a com
novas referências, e voltou também ao terreno para confirmar as
suas observações.

A passagem do tempo não lhe retirou qualquer atualidade, antes
pelo contrário. Quando a sua dissertação foi apresentada parecia
a muitos que se havia entrado numa era pós-nacional, liberta dos
traços mais negativos associados ao nacionalismo. Foram poucos
aqueles que chamaram a atenção para o facto de comunidades cul-
turais, como as etnias ou nações, encontrarem condições de pro-
liferação nos processos de globalização contemporâneos, ou os
que discerniram que as migrações serviam de sustentáculo ao «na-
cionalismo à distância» das redes transnacionais.3 O incremento
da mobilidade e as revoluções registadas nas comunicações per-
mitem a manutenção de vínculos sólidos entre quem partiu e
quem ficou no território nacional.  É bem verdade que vivemos
uma época de expansão inédita de identidades e vivências cosmo-

3 Cf. Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume
II, The Power of Identity (Oxford, Blackwell, 1997); Nina Glick Schiller e Georges
Fouron, Georges Woke-Up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for
Home (Durham e Londres: Duke University Press), 2001.
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politas, mas que não são incompatíveis com a persistência das
identificações nacionais.4 Estas continuam a proporcionar a mui-
tos um sentido de pertença, um lugar no mundo que sintam como
seu, segurança ontológica, em suma, em particular quando con-
frontados, como muitos imigrantes, com situações de discrimina-
ção.5 Mas também o lado mais letal do nacionalismo se tem reve-
lado de modo espetacular nos nossos dias, em processos de
rejeição como os que referimos no início. Por tudo isto se pode
ver que o estudo de Luís Silva não se reporta nem a factos do pas-
sado, nem a realidades localizadas no mundo ibérico, mas antes a
experiências globais, que continuarão verosimilmente, e por muito
tempo, a ser parte do presente. 

José Manuel Sobral

4 Ver a este respeito, bem como a propósito de o cosmopolitismo estar ligado
a uma condição de classe, sendo apanágio das classes média e alta, Montserrat
Guibernau, Belonging: Solidarity and Division in Modern Societies (Cambridge: Polity
Press, 2013), 41-43.

5 Sobre a «segurança ontológica», Anthony Giddens, The Consequences of Mo-
dernity (Stanford: Stanford University Press), 1990.
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Introdução

Tema de pesquisa

A identidade nacional é habitualmente definida na literatura
académica como uma identificação individual e como uma forma
específica de identidade coletiva (por exemplo, Löfgren 1989;
Schlesinger 1987; Smith 1991). 

A identidade portuguesa tem sido objeto de um número ele-
vado de ensaios e trabalhos de investigação, sobretudo no campo
da Antropologia, da História e da Sociologia (por exemplo, J. Al-
meida 2004; Alves 2013; Amante 2011; Cabral 2003; Cunha 2001;
2006a; Dias 1961 [1950]; Gil 2004; Leal 2000a; 2000b; Lourenço
1978; 1999; Mattoso 1998; 2015 [1985]; Pascoaes 2007 [1915];
Sobral 2003; 2004; Santos 1994; Trindade 2013). O denominador
comum à vasta maioria destes textos é que correspondem ao, ou
privilegiam a análise crítica do, ponto de vista intelectual/cientí-
fico. Menos atenção tem sido dedicada aos discursos de identifi-
cação nacional das pessoas comuns, das pessoas que, como subli-
nha José Manuel Sobral (2015), vivem e morrem no anonimato.

A despeito de outras contribuições (por exemplo, Bastos 1995;
Leal 2010; Sobral 2012, 85 e segs.), é nos designados «estudos de
fronteira», nos estudos que incidem sobre populações que vivem
junto da fronteira ibérica, que encontramos mais exceções, ainda
que parciais, a esta tendência. Nestes estudos, cabe mencionar, em
primeira instância, um ensaio de Joaquim Pais de Brito (1988). Ba-
seado na edição oficial espanhola da Acta Geral de Demarcação de li-
mites entre Portugal e Espanha de 1906, bem como em dados coli-
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gidos noutras fontes escritas e no terreno, particularmente na raia
de Trás-os-Montes, Pais de Brito (op. cit., 331) defende o fundamento
local da fronteira política, «na materialidade do seu traçado sobre o
solo, na multiplicidade de signos cujo sentido mais forte e mais
complexo se elabora no quadro das práticas e representações locais». 

Relativizada em relação ao Alentejo e matizada nas áreas em
que a raia coincide com grandes cursos de água – Minho, Douro,
Tejo e Guadiana –, esta abordagem da fronteira como «coisa da
aldeia» está intimamente associada à correspondência entre os li-
mites territoriais do Estado e os limites territoriais das povoações
raianas. De acordo com o autor, isto potencia o desempenho que
as populações fronteiriças têm a nível da 

produção de um país: por um lado, elas guardam (guardando os seus) 
os limites do território do Estado, por outro lado, elas marcam, nitida -
mente, onde os riscos de diluição poderão ser os mais graves, os contor-
nos de uma pertença e de uma identidade nacionais [Brito ibid., 340].

Apesar de ter sido formulada há cerca de três décadas, esta cha-
mada de atenção para o papel central que as populações raianas
desempenham na estruturação da identidade nacional não foi
ainda sujeita a desenvolvimentos teórica e empiricamente susten-
tados, consistentes, no interior da Península Ibérica. Com efeito,
o trabalho que Pais de Brito (1996) publicou mais tarde sobre Rio
de Onor (Bragança) envereda por outro caminho. A fronteira é aí
equacionada essencialmente enquanto fator «que localmente se
manipula» a fim de «capitalizar vantagens» e enquanto fator «que
participa das condições [de] reprodução social» do quadro comu-
nitário aldeão (Brito op. cit, 22, 32), mas não enquanto fator que
participa no jogo de espelhos através do qual os raianos configu-
ram, efetivam e sustentam a identidade nacional.

Na restante literatura de fronteira, as coisas passam-se de ma-
neira similar. Embora existam várias publicações em que o tema
da identidade nacional é, não raramente a espaços e de modo su-
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perficial, trazido à colação, centram-se noutros objetos de estudo,
como a memória social (Cunha 2006b), sobretudo a memória do
contrabando (por exemplo, Ayuntamiento de la Codosera 2009;
Medina 2003; Rovisco 2013; Rovisco, Fonseca e Freire 2009) e da
Guerra Civil de Espanha (1936-1939) (Godinho 2004; Pires 1997;
Simões 2007; 2011), as culturas de fronteira (Godinho 2011; Mar-
tins s. d.; Uriarte 1994; 2005) e/ou as fronteiras culturais (Pujadas,
Martín e Brito 1999; Uriarte 1994; 2005), a ação do centro e da
periferia na construção da fronteira e das identidades/identifica-
ções a ela associadas (Cairo, Godinho e Pereiro 2009; Godinho
2007; 2013; Valcuende del Río 1998; 2005), a identidade raiana
(Amante 2007; Pereiro, Risco e Llana 2008), o nacionalismo galego
(Medeiros 2006), as implicações do Acordo de Shengen (Kavanagh
1994; 2011) e das barragens edificadas em águas de fronteira (Wa-
teau 2003; 2014), as questões de património (Godinho 2008; 2012;
L. Silva 2009), o turismo (Pereiro 2009; L. Silva e Leal 2015) e,
ainda, a prostituição feminina (Ribeiro et al. 2007).

Reporta-se à fronteira entre Espanha e França o único estudo
exaustivo conhecido sobre o protagonismo das populações raianas
na construção da identidade e na delimitação do território nacio-
nais. Cruzando dois níveis de análise – o nível macroscópico da
história política e diplomática de ambos os países e o nível mole-
cular da história das populações que habitam e exploram os espa-
ços próximos dos seus limites territoriais –, Peter Sahlins (1989)
constrói uma história antropologicamente orientada sobre a evo-
lução do traçado da fronteira franco-espanhola na Cerdanha entre
os séculos XVII e XIX, e sobre os processos de construção das iden-
tidades nacionais associadas a esta linha divisória marcada na e
pela paisagem. Um dos seus principais argumentos é que a expe-
riência subjetiva da diferença tem uma importância fulcral na es-
truturação da identidade nacional, mesmo que «a perceção das di-
ferenças por parte dos habitantes não implique a diferenciação
cultural das duas Cerdanhas» (Sahlins op. cit., 51).
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Este argumento remete-nos para a conceção interativa da iden-
tidade nacional proposta por Anna Triandafyllidou (1998), se-
gundo a qual a construção/reprodução da identidade nacional en-
volve um duplo processo de identificação, a saber, um processo
de identificação interna, que sublinha os recursos comuns aos ci-
dadãos de um país, e um processo de identificação externa, que
enfatiza os aspetos que os distinguem de «outros significantes» em
contextos de interação. Reforça-se, assim, a tese de Fredrik Barth
(1969, 9-10), o precursor da Antropologia de Fronteiras, para quem
a constituição e a manutenção dos grupos étnicos e da diversidade
cultural derivam, não do «isolamento social e geográfico», mas sim
da ativação de processos «de exclusão e incorporação» em contex-
tos de interação interétnica. Nesta perspetiva, «o discurso nacional
não é apenas uma expressão de determinados sentimentos nacio-
nais, mas também um mecanismo que cria a nação enquanto uma
comunidade» (Schneider 2004, 100; ênfase no original).

Partindo destas posições teóricas, este livro propõe-se contribuir
para colmatar a supramencionada lacuna de conhecimento no es-
tudo da identidade portuguesa, através da apresentação de um 
estudo etnográfico desenvolvido num contexto de fronteira. 
A principal questão de partida é: Qual a «eficácia» cultural da na-
cionalidade? Sobretudo, como, em que condições e de que ma-
neira é que o referente nacional é importante para a vida dos in-
divíduos? As semelhanças e dissemelhanças de facto entre as
populações em estudo também são escrutinadas, mas a atenção
centra-se no ponto de vista dos habitantes, nos seus discursos.

Metodologia de investigação

Os materiais compilados neste livro derivam de uma pesquisa
etnográfica desenvolvida em duas povoações situadas em lados
opostos da linha de fronteira entre Portugal e Espanha no rio Gua-
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diana, nomeadamente, Montes Juntos (concelho do Alandroal) e
Cheles (província de Badajoz).

A escolha das povoações deveu-se à conjugação de uma série
de fatores. Antes de mais, trabalhar em Portugal foi concordante
com a política de fomento de estudos sobre terrenos portugueses
posta em prática pela comissão do mestrado em Antropologia: Pa-
trimónios e Identidades em que se enquadra o núcleo central do
trabalho aqui apresentado, numa inequívoca aceitação/reivindi-
cação da premissa da «ubiquidade do exótico» subjacente ao pro-
jeto de «repatriação» da Antropologia (ver Hastrup 1995, 7). 
O facto de o fazermos num contexto de fronteira, por seu lado,
derivou da convicção de que a questão da identidade nacional se
coloca aí com uma acuidade particular, devido à grande proximi-
dade física e ao muito provável elevado grau de relações face a face
entre membros de distintas nacionalidades, patenteando, por essa
via, as condições ideais de trabalho de acordo com as intenções
de partida. 

Além disso, deveu-se a uma estratégia de economia de tempo e
de maximização de conhecimentos empíricos e relacionais. O re-
ferido capital empírico e relacional remonta ao biénio 1993/1994,
altura em que participámos na recolha de material no âmbito do
projeto Práticas, Representações e Cultura de Fronteira: Interrogação An-
tropológica a Sul do Caia, biografando o rio Guadiana e os fenóme-
nos sociais associados, concretamente as barcas de passagem 
(L. Silva 2005), os sistemas hidráulicos de moagem de cereais (L.
Silva 2003; 2004) e a pesca.1 Foi justamente no decurso desta pes-
quisa que surgiu a evidência empírica do tema aqui tratado. Os
elementos de cultura material então em estudo serviam de anco-
radouro a reivindicações e outorgas de identidade e alteridade na-

1 Projeto coordenado por Joaquim Pais de Brito, acolhido pelo antigo Centro
de Estudos de Antropologia Social e financiado pela antiga Junta Nacional de
Investigação Científica e Tecnológica (PCSH/C/ANT/322/92).
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cionais de vária ordem por parte dos habitantes das povoações si-
tuadas em ambas as margens do rio Guadiana. Veja-se, a título
exemplificativo, os depoimentos, feitos em conversas informais
durante duas pescarias em lados opostos do Guadiana, seguida-
mente apresentados:

O processo deles é diferente, pescam de dia. Os espanhóis são
muito medrosos e, então, de noite não aparece um espanhol no rio
[Guadiana]. Até ao escurecer ainda se ali aguentam, mas desde que
se comece a deixar de ver, toca para casa. E os portugueses andam lá
noites inteiras, como eu, porque o peixe dá melhor de noite do que
de dia [A. P., homem, 68 anos, pescador, residente em Vila Viçosa].

Eles pescam da mesma maneira do que nós. Só que os portugueses
pescam com barco e os tresmalhos são maiores do que estes [J. C.,
homem, 63 anos, pescador, residente em Olivença].2

O que é merecedor de realce é que esta situação só se manifes-
tou nas áreas banhadas pelo «alto Guadiana internacional», desig-
nação dada ao troço do Guadiana compreendido entre a foz do
rio Caia, junto a Elvas, e a foz da ribeira de Cuncos, nas proximi-
dades de Mourão.3 Significa que a identidade nacional adquire
particular importância em contextos de proximidade espacial e/ou
de contacto efetivo com o «outro», o que concorda com a ante-
riormente referida qualidade interativa dos processos de identifi-
cação coletiva. 

2 Todas as traduções foram feitas pelo autor. Os depoimentos relativos a con-
versas informais foram extraídos das notas de campo.

3 Incluem-se aqui os concelhos de Elvas, Alandroal, Vila Viçosa e Mourão, no
caso português, e os municípios de Olivença, Cheles e Villanueva del Fresno, no
caso espanhol. Na altura, os informantes eram sobretudo homens com ligação
às tecnologias tradicionais de moagem de cereais e às pescas (profissionais e/ou
semiprofissionais), independentemente da sua condição perante o ofício à data
de pesquisa.
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A escolha das localidades em perspetiva deveu-se ainda à menor
complexidade e heterogeneidade do tecido social compósito da
pequena comunidade em relação a meios urbanos, como, por
exemplo, Elvas e Badajoz. Em concomitância, estamos perante
um contexto de proximidade física – em via reta, cerca de sete qui-
lómetros separam as povoações de Montes Juntos e de Cheles –
onde se têm construído ao longo do devir histórico e inúmeras
redes de sociabilidade, configuradas e dimensionadas por relações
de diversa índole (económicas, culturais, profissionais, lúdicas, afe-
tivas, emocionais).

O suporte empírico deste trabalho é fruto de uma investigação
que envolveu cerca de nove meses de estadia no terreno, seis dos
quais de pesquisa efetiva.4 Em função do conhecimento anterior-
mente acumulado, encarámos a festa local e os correlatos eventos
taurinos como potenciais domínios de pesquisa. Assim, de acordo
com a calendarização inicial do estudo, começámos por fazer duas
semanas de trabalho em Montes Juntos por ocasião das festas em
honra de Nossa Senhora da Conceição, celebradas entre 1 e 4 de
maio de 1997. Em agosto, deslocámo-nos novamente à aldeia e aca-
bámos por arrendar uma casa – o Monte do Galo –, que ocupámos
poucos dias depois.

Trabalhámos e vivemos na povoação desde o início de setembro
desse ano até fins de maio de 1998, expandindo as redes de conhe-
cidos e entrevistados de modo gradual. Inicialmente, havíamos pre-
visto a repartição equitativa do tempo de pesquisa por ambos os
lados da fronteira. Com o desenrolar dos trabalhos, porém, foi in-
tencionalmente produzido um desequilíbrio entre as localidades em
estudo. Para além de esporádicas e breves incursões, sobretudo no-
turnas, na companhia de alguns jovens de Montes Juntos, estivemos

4 Em parte, este desfasamento deve-se ao facto de termos procedido à análise
dos materiais ainda no terreno, de molde a realimentar o círculo virtuoso do pro-
cesso de conhecimento etnográfico (Spradley 1980).
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cerca de três semanas em Cheles, incluindo cinco dias aquando da
festa de Santo Cristo da Paz e 12 dias em meados de dezembro de
1997, bem como seis dias na Páscoa e mais dois dias por ocasião da
Romaria de Santo Isidro, celebrada em maio de 1998.

Tendo em conta o elevado protagonismo das festividades cíclicas
e da alimentação nos discursos de identificação coletiva dos habi-
tantes de Montes Juntos, entendemos curial converter estes dois
registos nos objetos mais precisos da investigação de campo. Por
outras palavras, a sua eleição enquanto temas nucleares da pesquisa
deve-se ao facto de a presença no terreno nos ter permitido teste-
munhar múltiplas verbalizações em que estes registos surgiam
como operadores de distinção cultural entre, por um lado, as po-
pulações de Montes Juntos e de Cheles e, por outro lado, as popu-
lações dos seus respetivos espaços nacionais de dependência. Já a
circunstância de os discursos vinculados a estes dois registos faze-
rem muitas vezes referências a estereótipos nacionais conduziu à
integração destes no leque de tópicos a estudar.

Os principais métodos de recolha de dados foram observação
participante, entrevistas semiestruturadas e notas de campo deta-
lhadas. Em Montes Juntos, interagimos diariamente com uma par-
cela significativa (tanto em termos etários, como sexuais) da po-
pulação residente. Tomámos refeições conjuntas, quer no contexto
dos petiscos vespertinos nos cafés, quer na cantina escolar, onde
o Centro Social e Paroquial do Alandroal serve duas refeições diá-
rias, exceto aos fins de semana.5 Comungámos das mesmas práti-
cas de lazer, conversámos sobre os mais variados temas da vida,
assistimos a programas televisivos – de informação e de entreteni-
mento, entre eles touradas e jogos de futebol – e fomos aos bares
e às discotecas a Cheles. Desenvolvemos as mesmas práticas lúdi-
cas: jogos de matraquilhos, snooker, cartas e malha. E participámos

5 Os beneficiários dos serviços desta instituição na aldeia são sobretudo alunos
da escola primária e idosos.
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em momentos festivos – a festa, as lides com gado vacum e o Car-
naval – e de labor – a apanha da azeitona e a matança do porco. 

Em muitas destas situações, conduzimos deliberadamente as
conversas para o tema «Espanha e espanhóis», enquanto noutras
mantivemos uma atitude mais passiva, a fim de criar uma situação
que permitisse perceber os contextos em que o tema é debatido
sem a intervenção direta do investigador. Para além de participar-
mos em muitas atividades quotidianas e excecionais da vida da al-
deia, fizemos, de casa em casa, o levantamento de vizinhos e a
identificação dos moradores habituais.6 Na maior parte dos casos,
a elaboração deste levantamento foi simultânea à recolha de im-
pressões acerca da vida de ambos os lados da raia. Em concomi-
tância, elaborámos e aplicámos um inquérito sobre a mobilidade
dos residentes em termos de trabalho, compras, festas frequentadas
e povoações conhecidas dentro e fora de Portugal.

Paralemente, efetuámos 40 entrevistas abertas (gravadas), no
sentido de obter um conjunto de dados representativos da popu-
lação residente. Com duração compreendida entre 30 e 120 mi-
nutos, muitas das entrevistas foram realizadas em grupo, não ra-
ramente com casais. Houve ainda três informantes, um deles
espanhol, junto dos quais reincidimos na utilização desta técnica
de recolha de dados.7 Tanto no decurso das entrevistas formais,
como no decurso das conversas informais, tratámos de registar a
experiência subjetiva da diferença entre as populações em estudo,
mas também os comentários associados às semelhanças e disse-
melhanças de facto por nós constatadas. Finalmente, registámos as
histórias de vida dos cinco residentes em Montes Juntos nascidos
em Espanha, três dos quais são do sexo feminino, e inventariámos

6 Estes materiais foram introduzidos numa base de dados informatizada e ana-
lisados em SPSS.

7 O número de entrevistas acima mencionado não considera estes casos de
reincidência.
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o rol de petiscos e refeições servidos nos dois restaurantes exis-
tentes na povoação. 

Os materiais coligidos em Cheles, de igual modo, resultam da
observação participante dos momentos rituais indicados acima e
de meia dúzia de entrevistas abertas (gravadas) – duas a casais mis-
tos, três a residentes nascidas em Portugal e uma a um casal de es-
panhóis com experiência de interação com portugueses –, comple-
mentadas por conversas informais e notas de campo detalhadas.
Houve também lugar ao inventário dos itens confecionados nos
dois restaurantes existentes na povoação e ao registo das histórias
de vida de cinco dos seis residentes nascidos em Portugal.

Embora este trabalho de investigação incida sobre o presente, o
passado e a História não deixam de ser alvo de atenção, sobretudo
o historial da fronteira ibérica. Para o efeito, procedemos à consulta
das fontes bibliográficas e estatísticas disponíveis, da documentação
existente no Agrupamento Fiscal de Évora, dos livros de atas da
Junta de Freguesia de Santo António de Capelins (doravante fre-
guesia de Capelins), e dos livros de assento dos relatórios de contas
da Comissão de Festas de Montes Juntos, bem como dos progra-
mas de festas em honra de Santo Cristo da Paz em Cheles.

Plano do livro

Este livro organiza-se em seis capítulos, o primeiro dos quais
trata da evolução histórica da linha de fronteira entre Portugal e
Espanha e das repercussões desta na vida de uma população raiana
portuguesa, introduzindo-se, a propósito dos discursos de identi-
ficação coletiva dos residentes, o conceito de «outro significante»
(Triandafyllidou 2006).

O capítulo 2 evidencia a existência de dissemelhanças de facto
coincidentes com a fronteira política no contexto das festas reali-
zadas em Montes Juntos e em Cheles, sublinhando o deslize ten-
dencialmente sistemático dos referentes utilizados nos discursos
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dos informantes de um plano local para um plano nacional, o que
é igualmente destacado nos restantes capítulos. São também apre-
sentados mais dois conceitos-chave para o entendimento dos dis-
cursos de identificação nacional na aldeia em estudo, o de «distân-
cia estrutural» (Evans-Pritchard 1969 [1940]) e o de «comunidade
imaginada» (Anderson 1991 [1983]). 

O capítulo 3 mostra que a alimentação, concretamente os
«manjares cerimoniais» (Oliveira 1984) e as comidas em estabe-
lecimentos públicos (cafés, restaurantes), para além de permiti-
rem identificar uma série de diferenças de facto entre as popula-
ções em perspetiva coincidentes com a raia, constituem, para a
maioria dos residentes, um tópico importante de reivindicação
e outorga de identidade e alteridade coletivas, especialmente lo-
cais e nacionais. 

O capítulo 4 incide sobre os estereótipos nacionais, realçando
a sua importância na estruturação da identidade nacional, a sua
utilidade prática e o facto de emergirem em contextos de interação
com o «outro», num processo de generalização (abusiva) a partir
de experiências particulares. São também introduzidos mais dis-
positivos conceptuais úteis para o enquadramento da empiria, no-
meadamente, o de «objetificação da cultura» (Handler 1988), o de
«indivíduo coletivo» (Dumont 1983), o de «regulação moral» (Fos-
ter 1991) e o da conceção «etnogenealógica» do fenómeno nacio-
nal (Smith 1991).

Diferentemente dos capítulos precedentes, onde se examinam
os discursos dos habitantes de Montes Juntos, o capítulo 5 aborda
a perspetiva de quem vive em Cheles. A análise dos estereótipos
nacionais e das demais verbalizações aí registadas a respeito das
festas, incluindo as taurinas, e da alimentação nos dois lados da
fronteira neste sector mostra que, na vila espanhola de Cheles, os
mecanismos de construção/reprodução da identidade nacional
são similares aos verificados na aldeia portuguesa de Montes Jun-
tos, quer em termos processuais, quer constitutivos.
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O capítulo 6 estabelece um paralelo entre as histórias de vida
dos portugueses residentes em Cheles e dos espanhóis residentes
em Montes Juntos, problematizando as suas duplas pertenças, a
sua «transnacionalidade» (Basch, Schiller e Blanc 1994), e os crité-
rios utilizados na identificação dos indivíduos. Ao mesmo tempo,
mostra que os discursos de identificação nacional destes informan-
tes tendem a replicar o discurso dominante nas povoações de aco-
lhimento.

As principais conclusões do trabalho e as respetivas implicações
teóricas surgem consubstanciadas na conclusão.
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1
Montes Juntos:

uma aldeia de fronteira

O historial da fronteira luso-espanhola

Ao longo de mais de 1200 quilómetros compreendidos entre a
foz do rio Minho e a do Guadiana, a fronteira terrestre entre Por-
tugal e Espanha apoia-se em diversos acidentes naturais e muitas
vezes coincide com cursos de água de maior ou menor enverga-
dura.  Noutros sectores, porém, é marcada através de construções
de natureza vária, como moinhos, azenhas, caminhos, marcos e
capelas.1 Ela caracteriza-se por ser uma das mais antigas e estáveis
fronteiras da Europa e por possuir um cunho não geográfico, mas
sim histórico (por exemplo, Basto 1923; Cordero 1960; Daveau
1976). A fim de a estudar, devemos, por isso, descrever as linhas
gerais do seu processo formativo, para o que é necessário atender
a um conjunto de factos diplomáticos, ou de Convénios de limites
acordados pelos governos dos territórios inclusos na Península
Ibérica.2

Cronologicamente, cabe mencionar, em primeiro lugar, o Tra-
tado de Zamora. Celebrado em 1143, ano de fundação da pri-
meira corte da Monarquia portuguesa em Lamego, marcou o mo-
mento em que Afonso VII de Leão e Castela (1105-1157), à época

1 Para uma descrição detalhada do traçado da raia, ver Cordero (1960, 281-
-284).

2 Para uma «resenha de instrumentos diplomáticos relativos a demarcações ter-
ritoriais entre o Estado português e os outros Estados peninsulares», ver Barreiros
(1961-1965 I, nota 1).
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considerado imperador das «Espanhas», ratificou o título de rei já
utilizado por D. Afonso Henriques (1109-1185) desde 1139 e, por
conseguinte, a independência de Portugal.  Apesar de só em alguns
pontos estar suficientemente balizada (Mattoso 2015 [1985], 781),
Henrique Monteiro (1939, 85, 87) refere que a linha divisória a
norte do rio Douro ficou, desde então, praticamente definida, en-
quanto, «entre os rios Douro e Tejo, ficou existindo a questão liti-
giosa da Comarca de Riba Côa e só a jusante da confluência do
rio Caia [com o Guadiana] as fronteiras permanecem incertas, du-
rante os séculos XII e XIII», muito por causa das vicissitudes da Re-
conquista Cristã (718-1492). 

A respeito da Reconquista, note-se que a divisão das terras a con-
quistar aos mouros a sul do Tejo foi acordada por Fernan do II
de Leão (1137-1188) e D. Afonso Henriques em 1160, crendo-
-se que adotaram a linha do Guadiana como ponto de referência
para estabelecer a fronteira entre ambos os reinos, desde Badajoz
até Aiamonte (Cordero 1960, 107-108; Limpo 1993, 235).3 No en-
tanto, este acordo não impediu a emergência de um conflito em
torno da posse do Algarve. 

A resolução da denominada «Questão do Algarve» deu-se em
1267, pelo Tratado de Badajoz.4 Neste Tratado, Afonso X de Leão
e Castela (1221-1284) cedeu definitivamente o Algarve a seu neto,
D. Dinis (1261-1325), futuro rei de Portugal, a troco da desistência
das pretensões portuguesas no território compreendido entre o
curso do rio Guadiana e o do Guadalquivir. O rio Guadiana pas-
sou, então, a definir o limite comum de ambas as soberanias, desde
a confluência do Caia até ao mar. Portugal entrou, por essa via, na
posse de Tavira e de Faro, perdendo Aroche, Aracena, Aiamonte e
outras povoações na margem esquerda do Guadiana. Ainda nesta

3 Sobre a evolução da Reconquista «no Sudoeste da Península Ibérica», ver
Garcia (1986).

4 Acerca da «Questão do Algarve», ver Pérez-Embid (1975, 47-68).
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partilha, Arronches e Alegrete ficaram sob a autoridade da coroa
portuguesa, sancionando-se a pertença de Marvão ao reino de Por-
tugal e a de Valência de Alcântara ao reino de Leão. «Para o resto
das fronteiras mais a norte», refere Florentino Pérez-Embid (1975,
63), citando o historiador Alexandre Herculano, «tudo devia con-
servar-se na situação em que se encontrava no reinado de Afonso
IX de Leão [1171-1230], salvo pertencer Chaves a Portugal, revali-
dando-se assim o acto através do qual Fernando III [de Leão e Cas-
tela (1199-1252)] restituiu esta povoação a D. Sancho II (1209-
-1248)».

Entretanto, o plano acordado em Badajoz na segunda metade
do século XIII vingaria durante curto espaço de tempo, particular-
mente no que respeita ao Alentejo e à área compreendida entre
os rios Águeda e Coa. Na sequência dos problemas levantados no
seio dos reinos ibéricos nos últimos anos de vida e após a morte
de Afonso X de Leão e Castela, o Sábio, o rei de Portugal conseguiu
tomar algumas praças situadas na margem esquerda do Guadiana
– Moura, Mourão, Noudar e Serpa –, bem como várias outras na
zona de Ribacoa – Alfaiates, Almeida, Castelo Rodrigo, Castelo
Bom, Castelo Melhor, Monforte, Sabugal e Vilar Maior. 

A resolução deste conflito teve lugar em Alcanises – povoação
espanhola próxima de Miranda do Douro –, através de um acordo
celebrado entre D. Dinis, rei de Portugal, e Fernando IV (1285-
-1312), monarca de Leão e Castela, em 1297. Nessa altura, o titular
do trono português obteve a soberania de Olivença, Ouguela,
Campo Maior e São Félix dos Galegos e viu confirmada a posse
das anteriormente mencionadas e outras localidades na zona de
Ribacoa. Em contrapartida, outorgou definitivamente Aiamonte,
Aroche, Aracena, Esparregal, Ferreira e Valência de Alcântara à
outra parte contratante (J. Saraiva 1983 II, 10-11).

Para o historiador José Mattoso (2015 [1985], 781-782), o Tra-
tado de Alcanises é o momento-chave da definição da fronteira
ibérica, porque a linha de fronteira então traçada se manteve pra-
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ticamente inalterável até aos nossos dias, mas também da forma-
ção da identidade portuguesa, porque permitiu que se tornassem
«mais conscientes as noções de importação e de exportação» e se
relacionasse «com um espaço determinado a oposição entre ‘na-
cional’ e ‘estrangeiro’, que passou a aplicar-se não só a pessoas,
mas também a coisas e, sobretudo, à moeda». Contudo, para além
de os limites territoriais de ambos os países não estarem, ainda
hoje, totalmente definidos por causa da «Questão de Olivença»,5

o traçado da fronteira entre eles construída sofreu, a partir de
então, algumas alterações que interessa mencionar, no sentido de
perceber as oscilações da linha geométrica e as zonas geográficas
de incidência.

Antes, porém, interessa notar que este processo transformativo
teve muitas vezes na origem a contestação dos termos das muni-
cipalidades fronteiriças e a concomitante fricção entre as popula-
ções que foram habitando, explorando e vigiando o território 
correspondente. Não raramente, estas populações não se confor-
mavam com a partição mandada executar «e derrubavam ou fa-
ziam desaparecer os marcos, ou [mudavam-nos] para onde enten-
diam que era justo, e a situação regressava ao anterior estado de
desavença» (Barreiros 1961-1965 I, 9).6 As diversas altercações em

5 Anexado por Espanha na sequência do Tratado de Badajoz (1801), este terri-
tório é considerado pertencer a Portugal, como reclama o Grupo dos Amigos de
Olivença, de e por direito. Acontece que Olivença entrou no domínio português
pelo Tratado de Alcanises, mas também que, em 1817, Espanha subscreveu o texto
saído do Congresso de Viena (1814-1815), comprometendo-se a devolver o terri-
tório o mais rapidamente possível, o que nunca aconteceu. Além deste, subsiste
ainda hoje um outro contencioso de limites entre Portugal e Espanha, num sector
da fronteira marítima junto à desembocadura do Guadiana, que tem causado mui-
tos desentendimentos entre os pescadores e as autoridades de ambos os países.

6 Foi para fazer face a esta realidade que os Tratados que detalham ao pormenor
o traçado da raia – o de 1864 e o de 1926, de que trataremos mais à frente – en-
carregam as «municipalidades limítrofes» de ambos os países de, no mês de
agosto, procederem a uma vistoria anual da raia «a fim de assegurarem a perma-
nência dos marcos que designam a linha internacional» (Art. 24.º do Tratado de
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que se envolveram os habitantes dos dois lados da raia ao longo
dos tempos e em vários pontos da mesma foram, aliás, motivadas
por disputas de terrenos fronteiriços, inclusive os que estavam su-
jeitos a um regime de usufruto comum (Barreiros 1961-1965 I, 17). 

Quer pela dimensão do território envolvido, quer pela extensão
temporal do conflito, a designada «Contenda de Moura», ou
«Contenda de Aroche», como é conhecida em Espanha, assume-
-se como o mais notável dos conflitos entre as populações raianas
e os governos dos seus espaços nacionais de dependência (ver
Monteiro 1939, 105-107). Tudo por causa de um terreno com cerca
de 123 quilómetros quadrados disputado entre Moura, do lado
português, e Aroche e Encinasola, do lado espanhol. Um acordo
firmado em 1542, a que se convencionou chamar «Concordata de
Moura», visava dirimir a discórdia, mas os objetivos não foram
atingidos e os desentendimentos persistiram até a assinatura de
outra Convenção em 1893.7

A par desta, outras Contendas e demandas internacionais existi-
ram através dos tempos e ao longo da fronteira luso-espanhola (Bar-
reiros 1961  -1965 I; Sousa 1979). «Muitas vezes os povos apelaram
para a Coroa, solicitando remédio a seus males, sentindo que só o
Poder poderia obviar a abusos, extorsões e violências de que eram
vítimas» (Barreiros 1961-1965 I, 12). Foi justamente para pôr cobro
às dúvidas e imprecisões que eram fonte de controvérsia em vários
sectores da raia, bem como a algumas «anomalias» existentes na

1864; Art. 14.º do Convénio de 1926). Anteriormente a estas datas, já os povos
fronteiriços e as respetivas autoridades procediam, de comum acordo e conjun-
tamente, a uma vistoria anual da demarcação, como sucedia, por exemplo, em
Castro Laboreiro e Entrimo (Barreiros 1961-1965 I, 25), bem como em Rio de
Onor e Rihonor de Castilla (Brito 1996, 37).

7 Os textos produzidos pelos comissários de limites nomeados pelos gover-
nantes de Portugal e de Espanha a fim de se proceder à divisão das terras em dis-
puta ilustram a divergência de pontos de vista nacionais e deixam entrever os in-
teresses locais em questão (Notícia sobre a Contenda de Moura 1889; Ramos y
Orcajo 1891). 
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zona portuguesa do Barroso junto à província espanhola de Orense
– o «Couto Misto» e os «Povos Promíscuos» –, que os governos de
Portugal e de Espanha acordaram na formação de uma Comissão
Internacional de Limites encarregada de estudar a situação no ter-
reno e de projetar, detalhadamente, a linha de fronteira a adotar, de-
finindo, ao mesmo tempo, os direitos e deveres das populações raia-
nas. Apesar de a decisão ter sido tomada em 1852, esta Comissão
só foi instalada em 1855 (Barreiros 1961-1965 I, 12-14).8

Nove anos mais tarde, em 1864, os dirigentes dos Estados pe-
ninsulares acordaram uma divisão do território na faixa que liga a
foz do rio Minho – junto a Caminha e La Guardia – à foz do rio
Caia no Guadiana – nas proximidades de Elvas e Badajoz – (Tra-
tado de Limites... s. d.). Entre outras coisas, deliberou-se que o
«Couto Misto» – a terra e as aldeias que nela se encontravam:
Santa Maria de Rubias, Santiago e Meaus – seria pertença de Es-
panha (Art. 7.º), ao passo que os «Povos Promíscuos» – a superfície
e as respetivas localidades: Soutelinho, Cambedo e Lama de Arcos
– passavam para Portugal (Art. 10.º e Art. 11.º). No Artigo 27.º
deste Tratado, lê-se: 

convêm ambas as Partes Contratantes que, tanto os habitantes dos
povos promíscuos que sejam realmente súbditos espanhóis, como os
habitantes do Couto Mixto que sejam realmente súbditos portugue-
ses, possam, se assim lhes convier, conservar a sua nacionalidade. Para
êste fim tanto uns como outros declararão a sua decisão ante as au-
toridades locais, no têrmo de um ano, contado desde o dia em que
se ponha em execução o presente Tratado [Tratado de Limites... s. d.).

Ratificado em 1866, altura em que lhe foram anexados dois ou-
tros documentos – Anexo I, Regulamento relativo aos rios limítrofes
entre ambas as nações; Anexo II, Regulamento sobre apreensão de gados

8 Sobre os trabalhos desta Comissão, incluindo as peripécias ocorridas no seio
da secção portuguesa, ver Barreiros (1961-1965 I).

01 Identidade Nacional Cap. 1.qxp_Layout 1  02/05/16  19:06  Page 40



41

(Anexos ao Tratado de Limites... s. d.) –, este acordo aplica-se, como
vimos, apenas a uma parcela do território.9

Por resolver, ficava a Contenda de Villanueva del Fresno, entre
outras. Por isso, em finais do século XIX, as cúpulas políticas espa-
nholas começaram a preparar um plano de resolução para o resto
da fronteira. Mas só cerca de três décadas mais tarde, em 1926, é
que esta empresa foi levada a bom porto e somente no que se re-
porta ao território a jusante da confluência da ribeira de Cuncos
com o Guadiana (Convenio de Límites... 1928). A área correspon-
dente ao dito «alto Guadiana internacional» permanece, pois, por
definir, ou melhor, por demarcar, visto o rio funcionar como linha
fiscal ou de vigilância. 

Neste troço do Guadiana, há várias ilhas, algumas delas de grande
dimensão, como a ilha da Ariana – situada a montante de Jurome-
nha (Alandroal) e de Vila Real (Olivença) – e a ilha da Cinza – de
permeio entre a aldeia portuguesa de Montes Juntos e a vila espa-
nhola de Cheles. Em virtude da falta de acordo entre Portugal e Es-
panha quanto à linha de fronteira neste sector, os seus direitos de
exploração não estão formalmente atribuídos a qualquer das partes
e estão, desde longa data, informalmente sujeitas a um regime de
usufruto comum pelos habitantes de ambas as margens.10

Em suma, a fronteira ibérica resulta de um processo histórico,
iniciado em finais da Idade Média. Até aos nossos dias, os limites
territoriais de Portugal e de Espanha foram sendo moldados ao

9 Para mais detalhes sobre este Tratado e o Couto Misto, ver Godinho (2011).
10 Tal como algumas ilhas do Minho internacional (ver Barreiros 1961-1965

I), também estas estiveram na origem de conflitos entre as populações raianas e
os seus países. A propósito de um episódio relacionado com a extinção dos Ca-
puchos em Portugal, no reinado de D. Manuel I (1469-1521), o Padre Joaquim
Espanca (1983-1992 [1880] XXII, 83; ênfase no original) refere «uma ilhota do
Guadiana que está entre Cheles e Monsaraz chamada a Contenda por ser dispu-
tado o seu domínio entre Portugal e Castela». Embora não possamos identificar
com precisão a ilha em causa, tudo indica que seja a ilha da Cinza, tendo em
conta a sua localização.
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sabor das relações de poder em que se foram envolvendo os 
ocupantes da Península Ibérica, havendo até povoações que foram
transferidas de nacionalidade. Isto deveu-se aos entendimentos e
desentendimentos políticos entre os governos, mas também à ação
das populações raianas. Para além de estas terem, em certos casos,
provocado a delimitação e a demarcação precisa dos espaços na-
cionais, desempenharam um papel crucial nas tarefas de vigilância
da linha divisória, sobretudo nos casos de correspondência entre
os limites territoriais das povoações e os limites territoriais dos seus
Estados, sobretudo nos sectores de raia seca (cf. Brito 1988; 1996).
A fronteira política é, pois, fruto da conjugação de duas forças
operantes, a saber, o «centro» e a «periferia».

Caracterização de Montes Juntos

Como referido acima, há um sector do território português con-
finante com o espanhol cujos limites não foram ainda diplomática
e formalmente estabelecidos por causa do conflito em torno da
posse de Olivença e o seu termo. Ora, o trabalho de investigação
aqui apresentado foi levado a cabo precisamente nesta área geo-
gráfico-social. 

Montes Juntos situa-se no extremo sul do concelho do Alandroal,
na margem direita do Guadiana, a cerca de cinco quilómetros do
curso de água. Tem limites territoriais comuns com Cheles/Espanha,
mas também com várias povoações portuguesas: a norte, confina
com a outra aldeia da freguesia de Capelins, Ferreira de Capelins; a
oeste, com a aldeia de Cabeça de Carneiro e a freguesia de Santiago
Maior; a sul, com a aldeia de Outeiro de Monsaraz, a freguesia de
Monsaraz e o concelho de Reguengos de Monsaraz.11

11 A freguesia de Capelins compreende parte da aldeia de Cabeça de Carneiro,
pertencendo a restante à freguesia de Santiago Maior, também no concelho do
Alandroal. Capelins partilha os seus limites ainda com as freguesias de São Pedro
de Terena e de São Brás dos Matos.
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Apesar de não dispormos de dados que permitam identificar a
génese do povoamento deste território, parece datar de tempos re-
motos. Os achados arqueológicos de Manuel Calado (1993, 140-
-141) na freguesia de Capelins, entre os quais o Castelo da Pena
de Alfange – situado um pouco a montante da ilha da Cinza –,
classificado como pertencente à Pré-História e à Idade do Ferro,
apontam nesse sentido. De acordo com a Enciclopédia Luso-Brasi-
leira de Cultura (1966, 894-895), «repovoada após a reconquista (sé-
culo XIII)», a freguesia de Capelins permaneceu integrada no
«termo de Terena» até ao século XVIII e terá sido instituída como
paróquia em 1834.12 Segundo Américo Costa (1934, 634), «a pri-
meira vez que encontramos mencionada esta freguesia é em 1853
(comarca de Estremoz, concelho de Alandroal)».

A referência mais antiga que encontrámos sobre Montes Juntos
remonta a finais do século XIX (1888), altura em que foram efetua-
das obras de reparação no posto da Guarda Fiscal (documentação
sobre prédio n.º 199, presente no Agrupamento Fiscal de Évora),
extinto, como muitos outros, pela Portaria n.º 525/93, de 17 de
maio de 1993. Já o primeiro livro de atas existente na Junta de Fre-
guesia de Capelins refere que a Junta de Paróquia foi instalada a
12 de março de 1910, passando a funcionar na sacristia da Igreja
de Capelins. 

Sete anos volvidos, segundo a mesma fonte, «sendo a sala das
sessões incompatível com o fim a que se destina, não só pela sua
pequena capacidade e por estar junta ao cemitério, mas também
por ficar a uma distância considerável das aldeias desta fregue -
sia, por cujo motivo muitos indivíduos se retraem a fazer parte da
Junta», foi apresentada e aprovada por unanimidade uma proposta
de «aquisição de uma porção de terreno municipal em Montes

12 O concelho de Terena foi extinto pela Reforma administrativa do país em
1836, tendo surgido como freguesia do concelho do Alandroal em 1842 (Lima
1940, 150).

01 Identidade Nacional Cap. 1.qxp_Layout 1  02/05/16  19:06  Page 43



44

Juntos, para quando esta ou outra possa edificar um prédio que
satisfaça as necessárias condições para o bom funcionamento desta
Junta» (Acta de 18-2-1917). Em 1921, foi definitivamente extinto
«o funcionamento da Junta de freguesia de Capelins na sua Igreja
paroquial, instalando-a numa casa em lugar de Montes Juntos»
(Acta de 22-3-1921), onde ainda hoje se encontra.

Do ponto de vista habitacional, a freguesia de Capelins apre-
senta uma evolução francamente positiva. A centena de fogos que
possuía em 1757 (Pinho Leal 1874) tinham sido quase duplicados
em 1890 (Censo, citado por Costa 1934, de acordo com o qual
existiam 195 residências), multiplicados por cinco em 1960 (Enci-
clopédia... 1966, segundo a qual havia 510 fogos) e aproximada-
mente por seis em 1991 (Instituto Nacional de Estatística, onde
se contabilizam 639 habitações).

Em termos demográficos (ver o quadro 1.1), a freguesia apre-
senta uma evolução bastante comum às zonas raianas de Portugal,
conforme patente nas publicações do Instituto Nacional de Esta-
tística. Após um ligeiro decréscimo em finais do século XIX, Cape-
lins teve um período de crescimento populacional efetivo que atin-
giu o máximo de 1981 habitantes em 1950, tendo depois entrado
num processo contínuo de perda demográfica, registando em 1991
menos de 1000 habitantes, o mais baixo número registado em
todo o século XX. Esta sangria demográfica reflete os fluxos migra-
tórios em direção às áreas mais industrializadas de Portugal, da Eu-
ropa e da América do Norte que assolaram o Alentejo (Candeias
1996) e as zonas raianas do país a partir dos anos 1960 (por exem-
plo, Brito 1988, 330; Daveau 1976, 164). 

É precisamente a conjugação deste e de outros fatores essenciais
da caracterização demográfica – a mortalidade e a natalidade – que
nos permite perceber a atual estrutura populacional de Montes
Juntos. No levantamento efetuado na aldeia e nos montes circun-
dantes não pertencentes a Ferreira de Capelins e a Cabeça de Car-
neiro, contabilizámos 420 habitantes – 198 homens e 222 mulhe-
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res –, distribuídos pelas classes etárias presentes no quadro 1.2. Re-
produz-se, aqui, a tendência para o envelhecimento da população
residente no Alentejo (Candeias 1996) e nos contextos de fronteira
em Portugal (Cavaco 1995), sendo este um caso de duplo enve-
lhecimento, pois há uma sub-representação das classes mais jovens
e adultas e uma sobrerrepresentação das classes mais idosas – mais
de metade das pessoas têm idade igual ou superior a 51 anos. Tal
decorre de diversos fatores convergentes, como sejam a redução
do número de filhos que cada mulher tem, o incremento da espe-
rança de vida à nascença e as referidas migrações.

O topo da pirâmide etária vê-se também empolado por causa
do retorno de alguns emigrantes, especialmente os que atingiram
a idade de reforma. Montes Juntos apresenta, aliás, uma curiosa,
pese embora desequilibrada, miscelânea de tendências centrípetas
e centrífugas. Há um número considerável (mais de uma centena)
de locais a viver no exterior que preservam e constroem habitação
no povoado para passar férias e fins de semana ocasionais. Alguns
deles aproveitam também para colher azeitona. O regime pendular
de outros, com destaque para os reformados, traduz-se numa per-

Quadro 1.1 – Evolução demográfica da freguesia de Capelins

Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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manência na aldeia que chega a atingir e, inclusivamente, a ultra-
passar metade do ano. 

Paralelamente, há pessoas de fora e oriundas de locais como Lis-
boa e Porto que adquiriram casa na povoação – quatro indivíduos
associaram-se e fizeram-no com o móbil da caça, enquanto dois
casais procuram usufruir do repouso proporcionado pelo campo
e pelo contacto com a natureza. Há ainda outros forasteiros que
– por casamento e/ou por causas laborais e/ou apenas por uma
questão de oferta habitacional – fixaram aí a sua residência – uns
agindo de motu proprio (76), outros levados por seus pais (28). Neste
e noutros aspetos analisados mais à frente, Montes Juntos revela
uma grande abertura ao exterior. Para além do elevado número de
pessoas da terra que já viveram fora (151), há, nesta povoação,
gente natural dos mais variados pontos de Portugal – Alandroal,
Barreiro, Beja, Carregado, Elvas, Évora, Lisboa, Mafra, Terena, Vi-
mioso, entre outros – e do estrangeiro – Angola, Inglaterra, Espa-
nha: Cheles, Olivença e Badajoz. 

Quando ao tipo de povoamento, a aldeia possui um núcleo
central de casario alinhado de ambos os lados dos arruamentos

Quadro 1.2 – Escalões etários da população de Montes Juntos

Fonte: Trabalho de campo.
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formados em volta do antigo posto da Guarda Fiscal. Para além
deste, pontificam aqui e ali, sobretudo na direção do Guadiana,
alguns montes de lavoura e habitação que se vão rarefazendo à
medida que nos aproximamos da linha de água.13 Entre estes mon-
tes, poucos são os que se encontram habitados, o que retrata o de-
clínio da agricultura e a tendência geral prevalecente no Alentejo
para o abandono dos lugares isolados e para a concentração das
pessoas em lugares de maior dimensão (Candeias 1996). 

Como indica a própria designação da aldeia – Montes Juntos –,
é evidente que este núcleo concentrado de povoamento não nas-
ceu de raiz, mas da ligação de montes inicialmente separados.
Ainda hoje a população distingue alguns deles, como o Monte
dos Salvadores, o Monte das Flores e o Monte da Galvoeira. É na
povoação que estão os edifícios públicos: a sede da Junta de Fre-
guesia, o Centro Cultural e Recreativo, o posto médico, o antigo
posto da Guarda Fiscal, as escolas primária e pré-primária, a can-
tina escolar e a igreja. Há uma taberna, três cafés, dois dos quais
servem refeições, quatro lojas de comércio de géneros alimentares
e uma farmácia. O campo de futebol, abandonado, complementa
o equipamento coletivo da povoação. Nos arredores da aldeia, há
ainda três reservas de caça turística e uma reserva de caça associa-
tiva – que atraem algumas dezenas de caçadores vindos doutras
zonas do país e de Espanha –, ao que se junta um retiro ornitoló-
gico aprovado pelo Conselho de Ministros em 1991.

A população ativa da aldeia constitui apenas um terço da popu-
lação efetiva, 141 e 420 pessoas, respetivamente. O quadro 1.3 re-
sume os seus meios de vida, evidenciando a existência de uma base
económica muito dependente de transferências de rendimentos
provenientes de pensões de invalidez e velhice, subsídios de de-
semprego e juros de poupanças. Tal como o baixo índice de esco-

13 É de salientar que 119 dos 323 fogos existentes na atualidade estão desabi-
tados, cerca de metade dos quais de forma permanente.
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laridade dos habitantes, um terço dos quais são analfabetos (ver o
quadro 1.4), a distribuição da população ativa por sectores de pro-
dução acusa outras caraterísticas comuns às zonas raianas do país

Quadro 1.3 – Meios de vida da população de Montes Juntos

Meios de vida                                                             Frequência       Percentagem

Trabalho                                                                141                 33,6
A cargo da família                                                 116                 27,6
Subsídio de desemprego                                            6                   1,4
Outros subsídios ou pensões                                 157                 37,4                                                                                   
Fonte: Trabalho de campo.

Quadro 1.4 – Escolaridade da população de Montes Juntos

Fonte: Trabalho de campo.
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(Cavaco 1995), a saber, o predomínio do sector primário, um débil
sector secundário e um desenvolvimento relativamente significa-
tivo das atividades terciárias, sobretudo o comércio retalhista.14

Repercussões locais da fronteira

Apesar de estar próximo da zona em litígio entre os países ibé-
ricos correspondente ao «alto Guadiana internacional», o território
em que se integra a aldeia de Montes Juntos entrou nos domínios
de Portugal aquando da assinatura do Tratado de Alcanises. Desde
então, deteve, pois, uma localização fronteiriça – primeiro face a
Castela, mais tarde e atualmente face a Espanha. Nas páginas que
se seguem, analisaremos os reflexos desta localização fronteiriça
na vida da população residente, abordando o plano laboral, a ca-
deia de relações associada ao comércio e aos serviços, o plano ri-
tual e a nupcialidade. 

Começando pelo plano laboral, as deslocações a que se veem
obrigados muitos habitantes para exercer uma atividade remune-
rada processam-se em Portugal, sobretudo no concelho do Alan-
droal e nos concelhos limítrofes de Vila Viçosa e Reguengos de
Monsaraz. As sedes destes municípios, bem como a sede do dis-
trito (Évora) e a capital do país (Lisboa), são também os espaços
privilegiados na cadeia de relações associada ao comércio e aos
serviços. No entanto, há pessoas que passam a fronteira com estes

14 Dos 141 trabalhadores, 57 exercem uma atividade ligada à agropecuária, a
maioria deles como trabalhadores dependentes – há 5 criadores e 8 tratadores de
animais, 5 agricultores polivalentes e 39 trabalhadores agrícolas polivalentes. 
A categoria seguidamente mais representada é a do comércio e serviços, ocupan -
do 43 pessoas. Na construção civil e empregos diversos trabalham 18 pessoas.
Há ainda 14 homens empregados na indústria de extração e transformação de
mármore na área de Vila Viçosa, 4 empregadas de limpeza e arranjo das ruas da
autarquia e 5 trabalhadores indiferenciados. Incluem-se aqui os jovens com mais
de 15 anos que abandonaram a escola e deram entrada no mercado de trabalho.
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fins. Com efeito, há quem vá a Badajoz e a Villanueva del Fresno
comprar produtos de necessidade quotidiana ou ocasional, prin-
cipalmente os de custo inferior ao praticado em Portugal, in-
cluindo detergentes, refrigerantes, redes de vedação das terras, cal-
çado, brinquedos, loiças e mobiliário. 

Há também comerciantes que se vão abastecer regularmente
àquela cidade e a Mérida, não apenas de géneros alimentares, entre
os quais fruta, mas também de rações para gado (ovino, caprino,
suíno). Por outro lado, os serviços médicos espanhóis atraem de-
terminados habitantes da aldeia, e não só os que nasceram em Es-
panha e os que lá foram reformados; estes últimos também vão
com regularidade ao outro lado da fronteira no sentido de dispo-
rem dos dinheiros das pensões aí auferidas.15 No cômputo geral,
porém, estas deslocações através da raia são pouco significativas,
não quotidianas, e envolvem indivíduos muito particulares.

No plano ritual, encontra-se uma tendência similar. A maioria
dos residentes frequentam festas e touradas em Portugal, princi-
palmente no distrito de Évora. Mas os eventos desta natureza rea-
lizados fora de Montes Juntos são essencialmente frequentados
pelos homens. As mulheres a poucos mais vão além dos da própria
terra. É verdade que as festas e os eventos taurinos que têm lugar
na margem esquerda do Guadiana, concretamente em Cheles, não
deixam de atrair quem vive em Montes Juntos. A sua frequência
é, no entanto, protagonizada por um número reduzido de pessoas,
por norma homens solteiros, e em especial durante o verão,
quando o leito do Guadiana se passa a pé e, por vezes, de jipe ou
de motorizada. É também nestas alturas que estes indivíduos mais
frequentam os bares e discotecas desta povoação espanhola, ge-
ralmente ao fim de semana. Quando o rio apresenta um caudal
volumoso, alguns deles acorrem a estes espaços de lazer fazendo-

15 Os residentes reformados no país vizinho são três, dois dos quais nasceram
em Espanha.
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-se transportar de carro. Então, optam muitas vezes por passar a
noite em Villanueva del Fresno.

Numa outra dimensão analítica, embora não dissociada das an-
tecedentes, constata-se que a maioria dos habitantes visitam e co-
nhecem muito mais as diferentes partes de Portugal do que Espa-
nha, quer por intermédio de passeios em família ou em excursão,
quer por outras vias, incluindo o serviço militar, migrações perió-
dicas e visitas a familiares. Neste ponto, convém não esquecer que
a população em causa integra vários forasteiros, a maioria dos
quais são portugueses. 

Assim sendo, conclui-se que a mobilidade de quem reside em
Montes Juntos é tendencialmente intranacional. De igual modo,
quem visita a aldeia, à semelhança de quem a habita de forma re-
gular e irregular, são sobretudo portugueses. Excetuando um
homem de Cheles unido de facto com uma mulher local, que se
desloca a Montes Juntos quase todos os fins de semana, a presença
de espanhóis (não residentes) dá-se em ocasiões especiais, ora no
quadro de determinadas relações comerciais – onde a compra de
borregos de tenra idade assume papel preponderante –, ora tendo
em vista o casamento. 

Mas é por ocasião das festas de Nossa Senhora da Conceição
que a presença de visitantes espanhóis em Montes Juntos é maior.
Neste sentido, prolonga-se a «tradição» de os residentes em Montes
Juntos e em Cheles frequentarem as festividades realizadas por
ambas as populações, em particular a festa de Nossa Senhora da
Conceição, no caso alentejano, e a de Santo Cristo da Paz, no caso
espanhol.16 Ainda assim, a afluência de espanhóis à festa portu-

16 O livro I dos relatórios de contas da Comissão de Festas mostra que a pre-
sença de cheleros na festa da aldeia, à época a de Santa Cruz, de que trataremos
mais à frente, remonta a um período prévio a 1936, a primeira data referenciada
no documento à página 15. Este livro inicia-se abruptamente, sem outra referên-
cia que não a relação das pessoas que fizeram donativos para a festa, compreen-
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guesa é muito maior do que o inverso. Concomitantemente,
como veremos mais à frente neste capítulo, as relações transfron-
teiriças não apresentam uma solução de continuidade entre um
passado mais ou menos recente e a atualidade.

O plano matrimonial apresenta naturalmente contornos idên-
ticos, uma vez que o relacionamento prévio entre os nubentes e
as suas famílias é determinante para a escolha de cônjuge. Ao ana-
lisar os 173 casamentos contraídos pelos habitantes naturais de
Montes Juntos, ou dos Montes pertencentes à aldeia, registámos
104 situações de endogamia local, 14 de endogamia de freguesia,
32 de endogamia concelhia, 16 de endogamia nacional e apenas
7 uniões mistas.17 As segundas núpcias acusam também a preva-
lência das alianças entre pessoas da aldeia – há 7 casos de endoga-
mia local, 1 de endogamia concelhia e 2 de endogamia nacional. 

Nas situações em que ambos os noivos são estranhos à terra, re-
gistámos 1 casamento misto, 4 casos de endogamia nacional, 5 de
endogamia concelhia e 2 de endogamia de freguesia. As segundas
núpcias de alguns dos residentes nascidos fora da aldeia e do seu
perímetro traduzem-se em 2 relações internacionais, 2 intranacio-
nais, 1 intraconcelhia e 2 intralocais. Estes dois casamentos mistos,
entre portugueses e espanhóis, foram protagonizados por um
homem e uma mulher oriundos de Espanha. Um deles casou-se
uma outra vez, desta feita com uma conterrânea sua. Conclui-se,
assim, que as relações preferenciais abrangem, em primeira instân-

dendo nomes e apelidos (ou alcunhas), localidades ou Montes de pertença e
montantes doados em numerário e em espécie (esmolas em trigo). Atendendo a
que não se efetuavam peditórios nas povoações espanholas vizinhas, ao contrário
do que sucedia nas portuguesas, deduz-se que os outorgantes associados a Cheles
haviam passado a fronteira com o intuito de participar nos festejos – o que é
confirmado pelos membros da atual Comissão, bem como pelos das anteriores.

17 Seis dos parceiros envolvidos nestas uniões mistas são/eram espanhóis e um
é angolano. Esta relação inclui unidos de facto (20), viúvos (56), separados (5) e
divorciados (1) de ambos os sexos.
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cia, pessoas da aldeia, e, depois, portugueses. Acresce que os casa-
mentos mistos considerados nesta estatística envolvem pessoas
com mais de 50 anos, não raramente em segundas núpcias. 

Admitindo que muitos casamentos resultaram na saída de um ou
de ambos os nubentes para outras localidades, perguntámos às pes-
soas nascidas em Montes Juntos qual a terra natal dos cônjuges dos
seus filhos e irmãos casados. Num universo de 336 casamentos –
aqueles em que obtivemos informações seguras –, 154 foram efe-
tuados entre indivíduos da aldeia (ou dos Montes a ela pertencentes),
45 entre naturais da freguesia, 51 implicaram parceiros do concelho,
79 do resto do país e 7 estrangeiros (1 francês, 1 alemão e 5 espa-
nhóis). Uma vez mais, os números mostram que os vínculos matri-
moniais preferenciais dos residentes compreendem, acima de tudo,
pessoas de Montes Juntos e, seguidamente, outros portugueses. 

Relativamente aos locais de residência destes casais, é significa-
tivo que apenas 10 habitem no estrangeiro – 3 em França, 2 na
Bélgica, 1 na Alemanha e 4 em Espanha. Os restantes estão dis-
persos por diversos pontos do país, com destaque, primeiro, para
os espaços periféricos de Lisboa e Setúbal e, depois, para a região
do Alentejo. Isto traduz o sentido das anteriormente referidas cor-
rentes migratórias em direção às zonas industriais junto de Lisboa
e Vale do Tejo sentidas a partir da década de 1960. Mas também
reflete a atração que as cidades alentejanas têm exercido, de há uns
tempos a esta parte, entre os membros dos pequenos aglomerados
rurais e dos isolados da região. Ao mesmo tempo, mostra que a
ida para o estrangeiro é uma opção tomada por uma parcela resi-
dual da população, incluindo os atuais habitantes da aldeia. 

Entre estes, excluindo os estrangeiros, apenas cinco viveram
uma experiência mais ou menos curta de emigração, quatro dos
quais em Espanha. Cabe sublinhar que nesta área geográfico-social
também se verificaram movimentos definitivos e periódicos em
direção a Espanha, análogos aos de outros contextos de fronteira
no seio da Península Ibérica (ver, por exemplo, Garcia 1989; Guer-
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reiro 1981; Lema 1978; Valcuende del Río 1998; Zarandieta 1993).
Não é por acaso que 67 dos portugueses residentes em Montes
Juntos têm ou tiveram familiares da mesma nacionalidade em ter-
ritório espanhol, 26 dos quais em linha direta. Entre os espanhóis,
inclusivamente, há dois indivíduos que tiveram ascendentes por-
tugueses no seu país de origem. Enquanto exemplo, refira-se que,
em Cheles, habitam presentemente três pessoas cuja estadia é fruto
destes mesmos movimentos migratórios. 

Alguns destes movimentos mais ou menos recentes através da
raia resultaram em casamentos mistos, o mesmo acontecendo em
certos casos em que o movimento foi feito no sentido inverso, de
Espanha para Portugal. Em resultado destes casamentos e dos ou-
tros já mencionados, 116 dos portugueses residentes em Montes
Juntos dizem ter espanhóis na sua genealogia, 50 dos quais por
via direta. Algumas destas travessias do «alto Guadiana internacio-
nal» estiveram associadas a situações de aflição em que se viram
envolvidos os seus protagonistas, muitos dos quais eram refugia-
dos da Guerra Civil de Espanha, enquanto outros eram persegui-
dos pela justiça, incluindo por terem desertado do serviço militar
(dos dois países).

O facto de a raia constituir uma válvula de escape para os aflitos
é, no entanto, apenas uma das vantagens dos espaços liminares
que são as fronteiras internacionais (por exemplo, Brito 1996, 38-
-39; Kavanagh 1994). O acordo celebrado entre Portugal e Espa-
nha, em 1993, autorizando as polícias de ambos os países a pene-
trarem em 20 quilómetros no território vizinho em perseguição de
presumíveis criminosos «por um período máximo de duas horas»,
como indica William Kavanagh (1994, 654), poderá, entretanto,
significar o fim desta vantagem. Do mesmo modo que a adesão
dos Estados ibéricos à Comunidade Económica Europeia (mais
tarde transformada em União Europeia) em 1986 e o concomi-
tante estabelecimento da livre circulação de mercadorias entre os
Estados-membros puseram cobro, ou pelo menos mitigaram, um
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dos fenómenos mais marcantes da cultura de fronteiras, nomea-
damente, o contrabando económico, um dos recursos vitais da
economia de muitos habitantes de ambos os flancos da raia (por
exemplo, Rovisco, Fonseca e Freire 2009). 

As mercadorias ilegalmente transacionadas foram muitas e varia-
das, entre elas gado, tabaco, loiças, vestuário, calçado, bebidas, café,
guloseimas e medicamentos. O sentido dos fluxos dependia (e con-
tinua a depender) das condições de mercado, isto é, da oferta e da
procura, assim como da diferença de preços e das oscilações cam-
biais. Se, por um lado, o contrabando em maior ou menor escala
era um meio de vida para diversas pessoas – algumas das quais se
estabeleceram em Montes Juntos precisamente por este motivo –,
por outro lado, a maior parte delas, entre as quais muitas mulheres,
apenas efetuavam compras «no lado de lá», como dizem os infor-
mantes, de forma casual.18 Mas todas elas tinham um inimigo
comum nas autoridades que faziam o policiamento da fronteira
em ambas as margens do Guadiana.

Os postos e os contingentes que existiam em Montes Juntos e
em Cheles reforçavam ainda mais esta oposição pelo facto de agre-
garem na mesma localidade as duas fações, contrabandistas e guar-
das fiscais/carabineiros. Para além de persistirem ódios de parte a
parte com origem em episódios passados nesta relação de «gato
versus rato», as pessoas mais idosas destas duas povoações gostam
muito de falar nas artimanhas desenvolvidas para ludibriar os ca-
rabineiros espanhóis e os guardas-fiscais portugueses. E a verdade
é que, a despeito das mudanças operadas, ainda hoje se continua
a tirar partido da raia para iludir as autoridades de Estado. Com
efeito, alguns casamentos só são declarados de um lado da fron-
teira para que um ou ambos os contraentes continuem a usufruir

18 Para uma análise do contrabando à luz do género, ver Valcuende del Río
(1998, 299-314).
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do direito a subsídios e pensões de viuvez auferidas no outro. De
igual modo, há pessoas que recebem pensões em ambos os países,
como portugueses e como espanhóis.

Nos últimos anos, as mudanças ocorridas no quadro político-
-económico da Europa têm sido apontadas por alguns autores
como responsáveis por uma desarticulação tendencial dos espaços
fronteiriços. Por exemplo, Luis Uriarte (1994, 11-12, 278) afirma
que a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais privou as
populações raianas de um recurso de importância basilar em ter-
mos sociais, económicos, identitários e culturais, obrigando-os a
redefinir as dimensões do viver associadas à «dependência assimé-
trica transnacional» que veio substituir a «interdependência simé-
trica local» que caracterizava e articulava os povos fronteiriços de
Portugal e de Espanha. Na mesma linha de pensamento, Elodia
Hernández e Ángeles Castaño (1996, 151) denunciam o protago-
nismo diferencial positivo que as relações de cariz político e insti-
tucional entre as populações fronteiriças têm vindo a assumir no
novo panorama comunitário europeu, perante a apatia das rela-
ções de índole mais informal, interpessoal e familiar. 

Quanto ao terreno aqui em estudo, é evidente que também não
há solução de continuidade entre muitas das relações transfron-
teiriças existentes num passado mais ou menos recente e as atuais.
No entanto, é claro que esta situação resulta, não só da nova con-
ceção das fronteiras entre os Estados-membros da União Europeia,
mas da conjugação de uma série de fatores, embora, há que admi-
tir, de importância desigual. Um dos elementos a ter em conta são
os meios de acesso. Apesar de estarem à distância métrica de sete
quilómetros, as povoações de Montes Juntos e de Cheles têm de
permeio um forte condicionalismo de acessibilidade, o rio Gua-
diana. Por estrada, o trajeto mais curto de ligação entre elas é feito
por Villanueva del Fresno e excede os 80 quilómetros. Esta vila é,
aliás, a par de Badajoz, uma das povoações espanholas mais pró-
ximas da aldeia, ambas a mais de 60 quilómetros de distância.
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Montes Juntos dista 20 quilómetros do Alandroal, 30 de Reguen-
gos de Monsaraz, 80 de Évora e 213 de Lisboa.19

Entretanto, é curial recordar que a revolução nos meios de trans-
porte e a democratização do automóvel, tal como o melhora-
mento das redes viárias, constituem fenómenos relativamente re-
centes em Portugal, especialmente nas zonas periféricas do país.
No passado, há três ou quatro décadas, a dificuldade e a morosi-
dade do acesso à sede de concelho e a outros povoados portugue-
ses dotados de comércio e serviços capazes de satisfazer as neces-
sidades dos habitantes de Montes Juntos tornavam mais frequente
a oportunidade de contactos com o território vizinho. Assim, ia-
-se a Cheles ao médico, à farmácia, à cabeleireira e às compras de
necessidade quotidiana ou ocasional.20

Acresce que o labor e a residência habituais da maioria das pes-
soas tinham lugar nos montes/cortizos e herdades/fincas em roda
das povoações, muitas vezes junto à raia. A fronteira, na circuns-
tância a linha de água, era também um recurso explorado por mui-
tos pescadores (portugueses e espanhóis) e moleiros, sobretudo
portugueses, que habitavam junto ao rio e que prestavam serviços
de barqueiro. Ao mesmo tempo, a ilha internacional existente
entre ambas as povoações – a ilha da Cinza – era local de pastagem
de rebanhos portugueses e espanhóis. Na primavera e no verão, o

19 Em transportes públicos, significativamente, enquanto a ligação à capital do
país (Lisboa) se faz num período de aproximadamente 4h30, para chegar a Che-
les, despendem-se mais de 12 horas num percurso de quase 115 quilómetros –
via Badajoz.

20 Em termos de assistência médica, a ida a Cheles era estimulada por dois mo-
tivos, por ser mais rápido e grátis. Entre os inúmeros beneficiários desta situação,
esta gratuitidade é vista como uma prova de gratidão do médico espanhol em
causa pelo acolhimento tido no lado português da raia quando aí se refugiou na
altura da Guerra Civil de Espanha. O usufruto deste serviço implicou muitas
vezes a estadia dos enfermos em Cheles, invariavelmente em casa de familiares
e amigos, estreitando, por esta via, os laços existentes entre as populações dos
dois lados da fronteira.
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Guadiana era igualmente bastante frequentado por mulheres de
ambas as margens que aí se deslocavam a fim de lavar as roupas.
Além disso, umas das herdades dispersas pela freguesia de Capelins
era propriedade de espanhóis que tinham propriedades também
do outro lado da raia e que recrutavam e permutavam trabalha-
dores dos dois países. 

Havia, portanto, um conjunto de fatores propícios à interação
constante entre os flancos da raia e à criação e consolidação de
amizades, cumplicidades e redes de parentesco entre os seus habi-
tantes – mais numerosos do que nos nossos dias –, para além dos
que estavam relacionados com questões económicas de natureza
subterrânea.21 Significa que o atual divórcio tendencial entre as
populações de Montes Juntos e de Cheles decorre de um processo
multifatorial associado aos meios de acesso e de transporte, às ati-
vidades económicas, ao tipo de povoamento, ao comportamento
demográfico, ao desenvolvimento do comércio e dos serviços,
bem como, evidentemente, ao desaparecimento de algumas van-
tagens de uma localização fronteiriça, entre elas a possibilidade de
ganhar ou poupar dinheiro com o contrabando. Logo, parece-nos
redutor atribuir a responsabilidade da desarticulação tendencial

21 Diferentemente do sucedido com a circulação de bens, o trânsito de pessoas
através da fronteira por motivos de saúde, de visita a familiares e em festas, era
objeto de alguma transigência policial. Mas a permeabilidade relativa das fron-
teiras supostamente impermeáveis é uma constante antropológica registada à es-
cala mundial – por exemplo, veja-se, no caso luso-espanhol, Brito (1996) e Uriarte
(1994); no caso franco-espanhol, Sahlins (1989; 1998); no caso hispano-marro-
quino, Driessen (1992; 1998); sobre o muro de Berlim, Borneman (1992; 1998);
sobre a fronteira entre o México e os Estados Unidos da América, Alvarez (1995)
e Kearney (1998); sobre a fronteira entre a Malásia e a Tailândia, Carsten (1998);
sobre as fronteiras do Zimbabué com Moçambique, África do Sul, Zâmbia e
Botswana, Cheater (1998); sobre a fronteira entre a Turquia e a Síria, Stokes
(1998); sobre a fronteira entre a Turquia e a Geórgia, Hann e Béller-Hann (1998);
sobre a fronteira entre a Hungria e a Sérvia, bem como sobre a fronteira entre o
Uruguai e o Brasil, Gay (1995); sobre a fronteira greco-turca, o filme de Theo
Angelopoulos, O Passo Suspenso da Cegonha (1991).
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dos espaços fronteiriços exclusivamente à abertura das fronteiras
e à integração europeia. Além disso, tendo em conta a natureza
cordial e amistosa das relações sociais, há sérias razões para crer
que, caso os meios de acesso entre estas povoações estivessem fa-
cilitados, a constância da interação e as redes de sociabilidade entre
os seus habitantes seriam muito mais alargadas.

Uma das características centrais das comunidades da Península
Ibérica e das suas regiões autónomas é a rivalidade que mantêm
as povoações vizinhas (por exemplo, S. Cole 1991; Leal 1994; Rie-
gelhaupt 1973). A aldeia de Montes Juntos não constitui exceção.
Os seus habitantes costumam relembrar, a propósito, algumas das
facetas mais marcantes da rivalidade que mantinham com as po-
pulações de Ferreira de Capelins e de Cabeça de Carneiro, com
destaque para as brigas em que se envolviam os rapazes destas al-
deias sempre que se encontravam num baile, assim como para o
perigo em que incorriam quando faziam a corte a uma rapariga
de uma aldeia vizinha. Embora atenuada em função da criação de
redes de amizade e de parentesco mais alargadas, esta rivalidade
ainda subsiste na atualidade, mantendo-se as festas como um dos
meios privilegiados para a sua expressão.22

No entanto, esta rivalidade possui uma importância residual
quando comparada com a que vincula a aldeia portuguesa de
Montes Juntos e a vila espanhola de Cheles, em boa medida simi-
lar às rivalidades preferenciais entre povoações vizinhas registadas
por Julian Pitt-Rivers (1971 [1954], 11) na Andaluzia. É certo que,
à semelhança do sucedido noutros geografias (por exemplo,
Amante 2007, 285-287; Medeiros 2006; Rovisco 2013, 359, 375;

22 No caso de Cabeça de Carneiro, esta rivalidade encontra-se patente numa
oitava conhecida pela maioria das pessoas de Montes Juntos: «Eu a Carneiro já
não vou / Nem que seja convidado / Já um de lá me avisou / Se lá vais morres
queimado / Se lá vais morres queimado / Que assim é que é o costume / Ainda
lá está o machado / Que serve na falta do lume.» 
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Uriarte 1994, 173), há, nesta povoação, pessoas que não vislum-
bram diferenças entre as populações de ambos os lados da fron-
teira ibérica. No entanto, para uma fração muito significativa dos
residentes, os habitantes de Cheles, os espanhóis, são o «outro sig-
nificante» (Triandafyllidou 2006), o outro que, pela sua proximi-
dade, permite construir, pela diferença, uma identidade coletiva.
A exceção a esta tendência encontra-se no contexto da Guerra
Civil de Espanha, contexto em que, tendo em conta os discursos
dos habitantes mais idosos, esta rivalidade deu lugar à solidarie-
dade, à semelhança do ocorrido em Barrancos (Simões 2011).

Ora, esta preferência é motivada pela existência de uma fron-
teira internacional de permeio entre ambas as localidades, fronteira
esta que faz coincidir os limites territoriais do país com os limites
territoriais da povoação e que, ao mesmo tempo, leva a que o «vi-
zinho» seja também o «estrangeiro». A literatura antropológica
mostra que os referentes físicos/geográficos não são indispensáveis
para assinalar as fronteiras entre os grupos simbolicamente cons-
truídos (por exemplo, Appadurai, 1996; Barth, 1969; Cohen,
1985; Gennep, 1960 [1908]). Mas é fora de dúvida que estes refe-
rentes são extremamente eficazes na expressão da identidade e da
diferença, sobretudo quando estamos perante uma fronteira inter-
nacional, embora haja exceções (Medeiros 2006). Na verdade, é
nas áreas fronteiriças que a dialética entre o centro e a periferia
que assiste à criação das fronteiras políticas mais se faz sentir (por
exemplo, J. Cole e Wolf 1974; Godinho 2011; Sahlins 1989; Wil-
son e Donnan 1998a).

De acordo com Peter Sahlins (1989, 110-111), em contextos de
fronteira, os processos de identificação prevalecentes não repro-
duzem o modelo tradicional europeu de identidade em círculos
concêntricos. Em lugar de uma ordem hierárquica a partir da po-
voação, paróquia/freguesia, concelho, distrito, região, em que o
apego e o afeto se vão diluindo à medida que nos afastamos da
terra natal, existe uma dialética em que a diminuição relativa da
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lealdade local corresponde ao aumento da lealdade nacional. Por
outras palavras, as populações fronteiriças empenham-se princi-
palmente em (re)criar a relação horizontal de um país que se opõe
a outro, de uma comunidade que ocupa um espaço delimitado e
que reivindica uma nacionalidade face a uma outra em circuns-
tâncias idênticas.

Em Montes Juntos (e em Cheles), tal como noutros lugares pró-
ximos da fronteira luso-espanhola (Brito 1988, 339) e não em ou-
tros (Amante 2007, 239; Valcuende del Río 1998, 281), as coisas
passam-se da mesma maneira, como veremos mais detalhada-
mente nos capítulos que se seguem.
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2
Festas e touradas

As festas em análise

Na Introdução, afirmámos que as festividades cíclicas ocupam
uma posição de destaque nos discursos de identificação coletiva
de muitos residentes em Montes Juntos. Este capítulo visa ilustrar
empiricamente esta faceta da realidade. Embora esteja centrado
no ponto vista dos residentes, o estudo das festas levadas a cabo
nas povoações em estudo abaixo apresentado não lhe é, no en-
tanto, redutível, pois também integra as semelhanças e disseme-
lhanças observadas pelo investigador no terreno.

O ciclo festivo em Montes Juntos

Em Montes Juntos, há seis momentos publicamente festejados,
designadamente, o dia de Ano Novo, o Carnaval, a Páscoa, as fes-
tas de Nossa Senhora da Conceição (realizadas no fim de semana
mais próximo de 3 de maio), as festas de Santa Maria (levadas a
cabo no fim de semana mais próximo de 15 de agosto), o Natal e
a Passagem de Ano. Ainda que todos eles sejam vivências locais,
é possível identificar dois grupos nitidamente diferenciados: (i) o
das celebrações constantes do calendário nacional português e (ii)
o dos festejos inseridos na temporalidade aldeã.

Os atos festivos correspondentes são organizados por quatro
instituições. Os bailes por ocasião do Ano Novo, do Carnaval, da
Páscoa e do Natal estão a cargo do Centro Cultural e Recreativo
de Montes Juntos; as escolas organizam uma manifestação festiva
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pelo Carnaval; a Igreja promove as comemorações da Semana
Santa; e a Comissão de Festas encarrega-se das festividades espe-
cificamente locais, concretamente as festas de Nossa Senhora da
Conceição e as festas de Santa Maria. Neste trabalho, estudámos
mais aprofundadamente um momento pertencente a cada um dos
grupos considerados acima, designadamente, a festa de Nossa Se-
nhora da Conceição e o Carnaval.

As festas de Nossa Senhora da Conceição

As festas em honra de Nossa Senhora da Conceição em Montes
Juntos configuram, em termos genéricos, a estrutura modelar con-
vencional das festas em honra dos santos padroeiros nos campos
de Portugal. Esta configuração pode surpreender-se em dois pla-
nos. 

Por um lado, estes eventos são organizados por uma Comissão
de Festas. Em Montes Juntos, esta Comissão tem por competência
a elaboração e divulgação do programa, o aluguer do gado das tou-
radas, os licenciamentos, a contratação de músicos e do padre, a
aquisição de pirotecnia e de flores, bem como a construção de in-
fraestruturas, a iluminação e o embandeiramento decorativo de al-
gumas ruas.1 Estando todas as despesas a cargo da entidade organi-
zadora, esta promove ações de angariação de fundos, incluindo
peditórios, a exploração de um «bazar» (local de rifa de bebidas e

1 Em 1997, a Comissão foi composta por 12 «festeiros» reunidos numa base
de voluntariado e recrutamento informal. Apesar de não terem integrado a Co-
missão, as mulheres não estiveram excluídas da organização dos festejos. Para
além de ajudarem na recolha de donativos nos concelhos do Alandroal, Reguen-
gos de Monsaraz e Vila Viçosa, coube-lhes, como sempre, o arranjo do templo
religioso, incluindo a limpeza, o arranjo do altar e a decoração das imagens e an-
dores saídos em procissão. A inexistência de «festeiras» não corresponde a qual-
quer preceito. Entre 1988 e 1994, segundo um membro da Comissão, esta contou
com algumas mulheres, mas os cargos de presidente, tesoureiro e secretário são
sempre ocupados por homens.
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outros artigos adquiridos e ofertados), a concessão da exploração
de um bar instalado no recinto de baile, a rifa de um borrego, a
venda de flores (de papel) e a cobrança de ingressos nos bailes e
nas lides taurinas.2

Por outro lado, os festejos contêm aspetos laicos e aspetos reli-
giosos. Entre estes, destaca-se a realização de uma missa solene e
de uma procissão com pendões e com as imagens veneradas.3

Entre os primeiros, pontuam a existência de bailes abrilhantados
por acordeonistas e/ou grupos de música popular portuguesa, o
lançamento de fogo de artifício (foguetes, morteiros e fogo preso),
a realização de um arraial por uma banda filarmónica percorrendo
os principais arruamentos e a ocorrência de uma feira.4

2 As entradas nas touradas são cobradas a todas as pessoas com mais de 12 anos.
Nos bailes, além da idade, existe um outro fator de discriminação. Enquanto os
celibatários (de ambos os sexos) pagam uma determinada quantia, à data 400 es-
cudos, os casados e unidos de facto apenas «dão o que querem». As «matinés»
são, no entanto, de entrada gratuita. Por vezes, como em 1997 e em 1998, as en-
tradas nos bailes de domingo à noite, último dia de festa, também são livres.

3 A missa solene tem lugar na tarde de sábado na igreja local, onde se inicia e
culmina a subsequente procissão, ambas assistidas e compostas essencialmente
por mulheres e crianças da terra e de Ferreira de Capelins. As imagens veneradas
são a de Santo António e da Nossa Senhora da Conceição. Os pendões repor-
tam-se a Nossa Senhora, Senhora das Neves, Ferreira de Capelins e Montes Jun-
tos. Por «tradição», no dizer dos habitantes, o piso das ruas por onde passa a pro-
cissão é enfeitado com rosmaninho. No seu trajeto, a espaços, o cortejo para a
sua marcha para que as pessoas, sobretudo mulheres, depositem dinheiro nas
vestes das imagens religiosas. O dinheiro reverte a favor da Comissão de Festas.

4 A cobrança de terrado aos feirantes está a cargo da Junta de Freguesia, que,
depois, canaliza os dinheiros para o Centro Cultural e Recreativo de Montes Jun-
tos. O montante que o Centro recebe da Junta é igual ao que esta retira dos seus
fundos para dar ao Centro Cultural e Recreativo de Ferreira de Capelins. O in-
verso não acontece porque a festa desta aldeia não tem feira, mas apenas um bar
situado no recinto dos bailes. Por este motivo, a Junta concede à respetiva Co-
missão de Festas o direito de cobrar o terrado e usufruir do dinheiro daí resul-
tante. Em 1997, as festas de Nossa Senhora da Conceição, em Montes Juntos,
integraram quatro bailes, três noturnos e um vespertino, abrilhantados pela acor-
deonista Sónia Pereira e pelo grupo Os Cinco do Ritmo.
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No caso de Montes Juntos, a única variação face a esta estrutura
convencional, no que toca à componente secular das festas patro-
nais, reside no manifestar de ritos taurinos, geralmente dois, uma
«garraiada» e uma «largada».5 Realizadas num recinto improvisado
no largo do antigo Posto da Guarda Fiscal,6 as «garraiadas» e as
«largadas» envolvem normalmente cinco vacas e um bezerro para
crianças. Os animais apresentam-se com os chifres boleados e a
sua entrada na «arena» é assinalada pelo lançamento de um fo-
guete. Depois de corridos cada um a seu tempo durante cerca de
30 minutos, são encerrados. A lide consiste em enganos, apupos,
pontapés e pegas de caras ao animal por indivíduos ou grupos que
procuram, simultaneamente, escapar às suas investidas. Durante a
lide, os participantes bebem cerveja e servem-se de todo o tipo de
artefactos, como plásticos, camisolas, garrafas e paus. 

As touradas, como sabemos, são um contexto de manifestação
e ostentação de virilidade, especialmente para os homens solteiros,
o que se reitera na festa em análise. As mulheres, raparigas, crianças
e outros homens permanecem em cima dos atrelados de trator e
noutros locais ao abrigo das investidas dos animais. A exceção par-
cial a esta tendência ocorre quando é solto o bezerro para as crian-
ças. A «arena» enche-se, então, de «gaiatos», miúdos, assim inseri-
dos no mundo da masculinidade. Quando não são eles a tomar a
iniciativa de agarrar o bezerro, os seus pais e irmãos mais velhos
levam-nos junto do animal para que o façam.7

5 Salvo exceções, como as corridas do Forcão no concelho do Sabugal (ver Tei-
xeira 1994-1995) e a Vaca das Cordas em Ponte de Lima, a presença de touradas de
cariz mais popular é uma característica das festas das povoações portuguesas con-
finantes com a Extremadura espanhola.

6 A vedação do recinto é feita com «cancelas» (taipais) justapostas às paredes
dos edifícios existentes no espaço, da parte de fora das quais são colocados rebo-
ques de trator. O asfalto no interior do recinto é coberto com uma camada de
saibro para os animais não escorregarem. A «largada» ocorre invariavelmente no
domingo de manhã.

7 Refira-se que não há qualquer autoridade presente nestes eventos, nem da
Guarda Nacional Republicana, nem dos bombeiros.
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Um outro elemento marcante da festa em honra de Nossa Se-
nhora da Conceição, e que é recorrente nas festas patronais cele-
bradas nos campos do país, reside no ambiente de diversão que
temporariamente interrompe a rotina da aldeia, em boa medida
impulsionado pelo aumento significativo do número de pessoas,
o que se torna patente em momentos de efervescência acrescida,
caso das touradas e dos bailes, principalmente os que têm lugar nas
noites de sábado. Para além de motivar a visita de filhos da terra
habitualmente no exterior, esta festa traz à povoação que a celebra
habitantes de outras localidades, sobretudo as mais próximas, con-
cretamente Ferreira de Capelins, Cabeça de Carneiro e Cheles.8

Como refere João Leal (1994, 117), a propósito das festas do Es-
pírito Santo nos Açores, «o afluxo de forasteiros fornece» à povoação
«o parceiro coletivo indispensável à representação da sua identi-
dade». O mesmo acontece com as festas de Nossa Senhora da Con-
ceição em Montes Juntos. O facto de estarmos num contexto de
fronteira e, por conseguinte, num local de encontro entre membros
de distintas nacionalidades, confere-lhe, entretanto, algumas espe-
cificidades em relação a outros contextos geográficos, tal como te-
remos ocasião de verificar ao longo deste texto. 

Em termos avaliativos, sobretudo entre os idosos, costuma
dizer-se que as festas na aldeia «estão a morrer, que a festa de Santa
Cruz é que era a festa da tradição, esta agora é nova» (por exemplo,
M. F. e F. M, casal, 78 e 73 anos). A festa de Santa Cruz realiza-se
no dia 3 de maio, dia da «invenção da Cruz», nas aldeias da Venda
(Alandroal) e do Campinho (Reguengos de Monsaraz), tal como
noutras localidades da Península Ibérica (ver Martins s. d.; Do-
mínguez 1990; Gómez 1990). Apesar de ser uma festa cristã, muito
ligada na sua origem aos ritos agrários da primavera (Domínguez

8 A presença de cheleros em Montes Juntos ocorre principalmente por ocasião
das touradas, sobretudo as que têm lugar no domingo de manhã. Uns deslocam-
-se à aldeia de automóvel, por Villanueva del Fresno, mas a maioria deles atra-
vessam o Guadiana em atrelados de trator e a pé. 
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1990, 14), foi «suprimida do calendário litúrgico na última reforma
pós-conciliar» (Gómez 1990, 52). 

Segundo os habitantes, esta festa foi introduzida na aldeia por
um sargento da Guarda Fiscal que era «do Norte» do país. Os
dados compilados nos relatórios de contas da Comissão de Festas
mostram que os festejos já se realizavam numa data prévia a 1936.
Nestes relatórios, a última vez que aparece mencionada a festa de
Santa Cruz é em 1967. Em relação aos três anos seguintes, nada é
referido. Reporta-se a 1971 a primeira alusão aí feita à festa que
hoje se celebra. Para além de a tourada ter então sido inserida nos
festejos, estes tornaram-se móveis e passaram para o fim de semana
mais próximo de 3 de maio. Desde então, excetuando o triénio
1985/1986/1987, os festejos têm vindo a ser efetuados ininterrup-
tamente. Os habitantes atribuem a origem da mudança da festa a
três fatores: a escassez de pessoas, a construção da igreja na aldeia
(em 1965) e a ação das autoridades religiosas.

O Carnaval

O festejo do Carnaval em Montes Juntos integra normalmente
uma iniciativa escolar com concursos infantis de máscaras e um des-
file pelas principais ruas da aldeia, sendo os participantes acompa-
nhados pelas suas mães e professoras, as promotoras de uma refeição
seguidamente servida no átrio da escola. Costuma também proce-
der-se à organização de bailes no Centro Cultural e Recreativo local,
promovidos pela respetiva direção e abrilhantados por grupos de
música popular e/ou acordeonistas com repertório idêntico.9

9 Em 1998, realizaram-se três bailes, dois deles na terça-feira de Carnaval, um
vespertino e outro noturno, abrilhantados pela acordeonista Rosa Aurora e pelo
grupo Duo Part Time. Num destes bailes, durante o intervalo, teve lugar um desfile
de crianças mascaradas; em outro, alguns homens e mulheres da aldeia reprodu-
ziram a «tradição» de cantar ao desafio perante uma audiência composta por re-
sidentes e por algumas pessoas de Ferreira de Capelins e de Cabeça de Carneiro.

02 Identidade Nacional Cap. 2.qxp_Layout 1  02/05/16  19:07  Page 68



69

Tal como acontece nas festas de Nossa Senhora da Conceição, em-
bora a um nível muito inferior, estas festividades interrompem a ro-
tina da aldeia, então visitada por dezenas de pessoas empenhadas
na diversão festiva, incluindo filhos da terra habitualmente fora e
forasteiros, principalmente de Ferreira de Capelins e de Cabeça de
Carneiro. 

Relativamente aos festejos, os mais idosos são de opinião de
que «o Carnaval aqui está morto; antes, começava-se a festejar no
domingo gordo e só se acabava na quarta-feira de madrugada» (por
exemplo, J. G. R., homem, 72 anos; J. G., homem, 64 anos).

O ciclo festivo em Cheles

O ciclo festivo de Cheles compreende oito momentos, nomea-
damente, o Dia de Reis, o Carnaval, a Páscoa, a Romaria de Santo
Isidro (realizada no domingo mais próximo de 15 de maio), as fes-
tas do Emigrante (celebradas no fim de semana mais próximo de
15 de agosto), as festas de Santo Cristo da Paz (comemoradas nos
dias 13 e 14 de setembro), o Natal e a Passagem de Ano. Tal como
em Montes Juntos, também aqui existem dois tipos de celebrações.
A Passagem de Ano, o Dia de Reis, o Carnaval e o Natal integram-
-se no calendário nacional espanhol. A Romaria de Santo Isidro,
as festas do Emigrante e as festas de Santo Cristo da Paz fazem
parte da temporalidade estritamente local.10

Os respetivos festejos são organizados pela Câmara Municipal
de Cheles, pela Irmandade de Santo Cristo da Paz e pela Igreja. 
A Câmara Municipal promove os eventos lúdicos associados às
festas locais; a Irmandade organiza os atos religiosos das festas em

10 Em 1997, realizaram-se duas outras festas pela primeira vez. Em junho, a
Câmara Municipal de Cheles organizou um «primeiro encontro alentejano-es-
tremenho de povos ribeirinhos do Guadiana» na ilha da Cinza. No segundo fim
de semana de outubro, a Câmara Municipal e os feirantes desta e doutras locali-
dades espanholas organizaram a festa em honra da Virgem do Pilar.
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honra do Santo titular; e a Igreja encarrega-se das comemorações
da Semana Santa. Tal como em Montes Juntos, também aqui op-
támos pelo estudo de dois destes momentos, concretamente as
festas de Santo Cristo da Paz e a Páscoa.

As festas de Santo Cristo da Paz

Tal como as festas de Nossa Senhora da Conceição em Montes
Juntos, as festas em honra de Santo Cristo da Paz em Cheles re-
produzem, em termos genéricos, o modelo convencional das fes-
tas patronais em contextos rurais espanhóis, tanto em termos or-
ganizativos como programáticos. A existência de uma Irmandade
responsável pela organização dos festejos concorda com o referido,
mesmo havendo outra entidade com uma ação paralela, a comis-
são de festas da Câmara Municipal.11 Esta última organiza e su-
porta os encargos das verbenas (arraiais) e da tourada, incluindo a
construção do palco onde atuam os vários artistas, a iluminação e
a decoração de algumas ruas. Por sua vez, a Irmandade divulga o
programa de festas, adquire a pirotecnia, organiza a totalidade dos
atos religiosos e cobre as respetivas despesas, incluindo os emolu-
mentos do padre e o acompanhamento da procissão pela Banda
Municipal.

A Irmandade de Santo Cristo da Paz foi mandada erigir pelo
bispo de Badajoz em meados do século XX, mais precisamente em
1953, embora existam atas de reunião e relatórios de contas que
remontam a 1911 (Estatutos [da] Hermandad del Santo Cristo de
la Paz 1996). Com estatutos aprovados pelo bispo da diocese de

11 Por vezes, alguns eventos de carácter lúdico são organizados por outras en-
tidades. Em 1997, a Sociedade de Caçadores Cristo de la Paz e o Voluntariado
de la Cruz Roja foram responsáveis pela organização de vários eventos, incluindo
um concurso de tiro aos pratos e uma série de competições infantis, como cor-
ridas de bicicletas e de sacos.
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Mérida/Badajoz, a Irmandade possui 1200 irmãos, fiéis batizados,
sujeitos a uma quotização de 200 pesetas (1,20 euros) anuais.12 Tem
uma direção composta pelos seguintes elementos: presidente, vice-
-presidente, secretário, tesoureiro e quatro vogais.13 E conta todos
os anos com um novo mordomo encarregue de tudo quanto diz
respeito às festas de Santo Cristo, contando sempre com o apoio
da direção, do pároco e das autoridades civis locais (Art. 35.º).

O respetivo programa de festas inclui uma componente secular
e uma componente religiosa. No plano religioso, destaca-se a rea-
lização de novenas, a celebração de uma missa solene e de uma
missa pela alma dos membros da Irmandade já falecidos, a oferta
de flores ao Santo homenageado e a procissão com a imagem deste
e com o estandarte da Irmandade.14 No plano secular, sobressai a

12 O dinheiro necessário para as atividades da Irmandade e do mordomo desta,
para além das quotas, provém da elaboração e venda de rifas, tômbolas e bilhetes
de lotaria de Natal, da celebração de missas por alma dos membros da Irmandade
já falecidos, de donativos, bem como da venda de flores e de espaços publicitários
no programa de festas.

13 Esta Irmandade só recentemente se estendeu às mulheres. As cheleras tinham
as suas próprias Irmandades – a da Virgem da Luz e a da Virgem do Rosário –,
sendo cada qual responsável pela organização dos festejos em honra da virgem
titular. As festas da Virgem da Luz foram substituídas em data que não sabemos
precisar pelas festas do Emigrante, enquanto as da Virgem do Rosário deixaram
de se fazer quando foi extinta a Irmandade, sensivelmente em 1979. Mas os mem-
bros da direção destas Irmandades eram homens. Estas Irmandades foram extin-
tas quando os seus membros passaram a integrar a Irmandade de Santo Cristo
da Paz. Embora não façam parte das atuais direção e mordomia, as mulheres par-
ticipam na organização da festa. As tarefas de limpeza e decoração do templo e
do andor estão a cargo das esposas dos membros da direção, quando elas existem,
e de outras voluntárias.

14 Realizada na noite de 14 de setembro após a missa solene na igreja paroquial,
a procissão conta com a presença das autoridades locais. As centenas de pessoas
da terra que a acompanham, homens e mulheres, residentes e não residentes,
empunham uma vela previamente distribuída pelos membros da direção da Ir-
mandade. Um dos pontos altos da procissão é a cerimónia de «entronização» do
mordomo da festa do ano seguinte. Em 1997, esta teve lugar à porta de casa do
futuro titular, na circunstância, acompanhado pela mulher e por uma filha. 
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existência de bailes e de teatros de rua, o lançamento de fogo de
artifício – foguetes, morteiros e fogo preso –, a realização de uma
feira, de um arraial por uma banda filarmónica e de várias compe-
tições, quer para adultos – corrida de burros, tiro aos pratos, tor-
neios de futebol, cartas, dominó –, quer para crianças – corrida de
bicicletas, de sacos, entre outras. 

A realização de um evento taurino de cunho popular confere-
-lhe alguma especificidade face a outros contextos geográficos es-
panhóis, principalmente os distantes da raia confinante com o
Alentejo. As festas taurinas realizadas em Cheles envolvem nor-
malmente duas vacas. Excetuando alguns elementos – a morte pú-
blica dos animais,15 a sua apresentação em pontas, o uso de banda-
rilhas e de capas de toureio, e a presença de um grupo de animação
musical durante a corrida –, estas festas taurinas são estrutural-
mente homólogas às que são efetuadas em Montes Juntos, pelo
que a sua descrição seria redundante.

Tal como as festas de Nossa Senhora da Conceição, as de Santo
Cristo da Paz interrompem a rotina da vida local, vestindo-a de

De joelhos, o neófito recebeu o pendão da mão do mordomo do ano em curso
e declarou, «recebo-te com toda a ilusão do mundo». O outorgante dirigiu-lhe
votos de felicidade, declarando: «que Deus te ajude». O padre e o presidente da
Irmandade assistem ao ato. Depois, uma mulher declarou em voz alta «viva o
Santo Cristo» e todas as pessoas repetiram em uníssono «viva o Santo Cristo».
Seguiram-se rezas cantadas pela mesma mulher, após o que a procissão retomou
o seu caminho até à ermida de Santo Cristo da Paz, onde tem lugar o «beija-
-pés», no âmbito do qual se procede à recolha de donativos. O programa religioso
desenrolou-se entre 5 e 14 de setembro de 1997.

15 Os animais são mortos apenas numa segunda corrida por ação de uma faca
espetada na zona da cabeça próxima dos chifres. Em 1997, porém, como não
conseguissem encerrar a segunda vaca da tarde, foi esta a primeira a ser morta. 
O cadáver foi imediatamente transportado para o açougue do proprietário das
carnes do animal. A outra vaca foi depois novamente solta, corrida e também
morta na praça. A assistir ao evento, invariavelmente realizado na tarde do dia
13 de setembro, encontram-se normalmente as autoridades civis locais – presi-
dente da Câmara Municipal, Juiz de Paz, sargento e outro Guardia Civil – e sa-
nitárias – veterinário, médico e Cruz Vermelha.
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um inusitado ambiente de exuberância festiva, potenciado por um
acréscimo de pessoas no espaço da povoação, incluindo centenas
de filhos da terra habitualmente no exterior e muitos forasteiros,
especialmente de Villanueva del Fresno e Alconchel, no caso de
Espanha, e de Montes Juntos e Ferreira de Capelins, no caso de
Portugal. Sobretudo por ocasião da tourada e dos espetáculos no-
turnos realizados durante o fim de semana, o contacto por esta
via estabelecido entre indivíduos de distintas localidades aciona,
também aqui, o delinear e a consolidação de múltiplas pertenças.
Contudo, tal como em Montes Juntos, a proximidade da fronteira
e a participação de pessoas vindas do lado oposto da mesma con-
tribui decisivamente para que a identificação nacional ocupe aqui
uma posição de relevo, como veremos no capítulo 5.

Não avulta a informação disponível quanto às origens da festa,
mas sabe-se que já os Condes de Via Manuel (1689-...) celebravam
a exaltação de Santa Cruz, no dia 14 de setembro (Herrera 1983).
Em 1791, porém, a ermida de Santo Cristo da Paz não era placo
de qualquer função (procissão ou festa) devido à falta de fundos
(Interrogatorio de la Real Audiencia... 1994, 307). Cerca de meio 
século mais tarde, este espaço servia de escola e estava dedicado
ao culto do Santo titular (Madoz 1847 VII, 313). Sabe-se também
que os festejos sofreram algumas alterações nas últimas décadas.
Segundo Juan Herrera (em conversa pessoal), a primeira vez que
a imagem de Santo Cristo saiu em procissão foi em 1944. Por
outro lado, nos anos 1970, as celebrações deixaram de ser organi-
zadas exclusivamente pela Irmandade e pelo mordomo, passando
a contar com a participação da Câmara Municipal a nível dos atos
laicos. Em 1983, Juan Herrera escrevia, a este respeito, num artigo
de opinião publicado no programa de festas:

Cada ano, esta celebração religiosa está mais limitada e, do nosso
ponto de vista, há um risco de extinção. Nos últimos quatro ou cinco
anos, a festa do Santo Cristo, nos seus atos laicos, é organizada pela
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Câmara Municipal. Tudo está reduzido a um espetáculo taurino do
qual há que retirar a entrada para financiar três ou quatro noites de
estridentes guitarras elétricas.

Acresce que, antes de ser construída a praça de touros, a tourada
tinha lugar num recinto improvisado com tábuas e carros de tra-
ção animal no largo da Praça da Constituição. 

As celebrações da Páscoa
Como é usual em Espanha, em Cheles, a Semana Santa é cele-

brada através de uma série de eventos levados a cabo durante vá-
rios dias, na circunstância, entre 28 de março e 12 de abril de 1998.
Realizadas ora na igreja paroquial – a igreja de Nossa Senhora da
Conceição, inicialmente edificada no século XVI (Torrado 1999,
98) –, ora na ermida de Santo Cristo da Paz, entre as respetivas
funções contam-se uma septena noturna em honra de Virgem das
Dores, uma bênção de ramos, a celebração comunitária da Peni-
tência, missas solenes e várias representações litúrgicas, concreta-
mente a Ceia de Cristo, a Paixão de Cristo, o Diálogo entre Anjo
e Pilatos, a Leitura das Sete Palavras e a Descensão. Há também
lugar à realização de várias procissões, a primeira das quais após o
término da septena em honra da Virgem das Dores e a derradeira
no domingo de Páscoa.16 Igualmente constante dos festejos é a ce-

16 Entre estas duas procissões – a última das quais é assinalada por tiros de ca-
çadeira dados (por homens) a partir dos balcões ou terraços de habitações –, en-
contram-se outras, realizadas no seguinte alinhamento: no Domingo de Ramos,
a procissão faz-se com a imagem do Jesus na burra; na terça-feira seguinte, com a
imagem de Jesus orando numa horta; na quarta-feira, com a imagem de Jesus
amarrado à coluna; na quinta-feira, ao fim da tarde, realiza-se a procissão do Santo
Encontro com as imagens da Virgem das Dores e de Jesus Nazareno, e, à meia-
-noite, com Santo Cristo da Paz; na sexta-feira, ao fim da tarde, efetua-se o Enterro
do Senhor com a urna e todas as imagens veneradas, e, à meia-noite, a do Silêncio
com a Virgem das Dores; no domingo de Páscoa, por volta do meio-dia, a da Res-
surreição com as imagens de Jesus Ressuscitado e Virgem do Rosário.
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lebração, por volta da meia-noite do dia anterior ao domingo de
Páscoa, da Vigília Pascal.17

A despeito de uma relativa similitude formal, as mencionadas
procissões e imagens religiosas são diferentemente investidas pela
população em estudo. Antes de mais, as procissões que mais acom-
panhantes têm são a de Santo Cristo da Paz e a do Enterro do Se-
nhor. Para além de se desenrolarem num percurso maior, apenas
igualado pela procissão do Silêncio, estas são as únicas procissões
em que participam as autoridades civis locais. Entre os fatores de
diferenciação incluem-se ainda o tamanho dos andores e o nú-
mero dos seus transportadores.18 A par destes, outros indicadores
comprovam o grau superlativo de Santo Cristo da Paz na devoção
local. Para além de ser a única santidade com «casa própria», como
dizem os informantes, é a única imagem, inclusive no Enterro do
Senhor, que sai em procissão sem ser da igreja paroquial. O facto

17 Em 1998, esta cerimónia teve início na igreja paroquial pelas 23h30 e atingiu
o ponto culminante à meia-noite – momento em que se comemora a Ressurrei-
ção de Cristo. As centenas de residentes que enchiam a igreja contribuíram, então,
para uma situação ensurdecedora sentida durante alguns minutos. Os sinos da
torre da igreja começaram a repicar e os membros do coro começaram a tocar
guitarra e pandeireta, e a cantar Aleluia, enquanto os fiéis bateram efusivamente
as palmas e fizeram soar chocalhos; entretanto, algumas pessoas no exterior do
edifício deram tiros de caçadeira para o ar. Imediatamente a seguir, a maior parte
dos presentes saiu da igreja, ficando apenas algumas dezenas a assistir à missa.

18 Os andores (sandas) com as imagens de Jesus de Nazaré e da Virgem das
Dores são transportadas por oito costaleros, as de Jesus na burra e Jesus orando
numa horta por seis, o sepulcro com o corpo de Cristo e a imagem da Virgem
do Rosário por seis, as de Jesus amarrado à coluna e de Jesus Ressuscitado por
quatro, e, finalmente, a de Santo Cristo da Paz por 16. O andor com a Virgem
do Rosário é o único a ser transportado por mulheres. Os costaleros desempenham
a sua tarefa no cumprimento de uma promessa ou por devoção. Já os transpor-
tadores dos pendões que não o de Santo Cristo – levado pelo mordomo em exer-
cício – são pessoas, de algum modo, relacionadas com a presidência das respetivas
(embora extintas) Irmandades. Só as procissões com as imagens de Santo Cristo
da Paz e da Virgem das Dores é que não envolvem a presença do pendão da Ir-
mandade do Santíssimo Sacramento do Altar. 
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de Santo Cristo ocupar o topo da hierarquia da religiosidade local
é, aliás, inteiramente assumido pelos habitantes de Cheles, de
quem é padroeiro.

A organização dos eventos cabe ao pároco e aos membros da
direção da Irmandade de Santo Cristo da Paz, coadjuvados por
outras pessoas reunidas numa base de voluntariado e recrutamento
informal. O padre preside à totalidade dos ofícios, e trata da ela-
boração e divulgação do programa de festas. A direção da Irman-
dade ajuda-o na preparação dos atos além das missas e das nove-
nas, e encarrega-se da procissão com o Santo titular. O arranjo e a
decoração das imagens e dos andores constantes das procissões
estão a cargo das respetivas camareras.19 E o presidente honorário
da extinta Irmandade do Santíssimo Sacramento do Altar tem um
papel ativo em todo o processo, porquanto as celebrações da Pás-
coa sejam da sua esfera de competência.20

Em termos avaliativos, particularmente entre os idosos, consi-
dera-se que a Semana Santa da atualidade é muito diferente da
de antigamente, sobretudo a nível da participação «do povo» –
diz-se que, «antes, toda a gente participava» (por exemplo,
homem, 65-70 anos). No entanto, em 1998, tivemos ocasião de
observar que os festejos mobilizam muitas pessoas da terra (resi-
dentes e não residentes), muitas das quais são do sexo masculino.
Embora estejamos perante uma manifestação cultural de cariz re-
ligioso, a Semana Santa é motivo de divertimento, especialmente
à noite, altura em que a povoação é visitada por largas dezenas

19 Cada camarera reúne à sua volta algumas voluntárias que a ajudam a levar a
bom porto a sua tarefa, havendo inclusivamente um despique no sentido de con-
seguir a composição mais bela.

20 Até há cerca 30 anos, a sua direção organizava os festejos e cada membro
encarregava-se da decoração de uma das imagens saídas em procissão, excetuando
as das Virgens das Dores e do Rosário, bem como a de Santo Cristo, tarefa das
respetivas Irmandades. Extinta sensivelmente em 1967, a Irmandade do Santís-
simo Sacramento do Altar era uma das mais antigas de Cheles.
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de forasteiros, oriundos das localidades espanholas e portuguesas
vizinhas, sobretudo de Alconchel, Villanueva del Fresno e Montes
Juntos.

Práticas festivas comparadas 1

Os materiais apresentados nas páginas anteriores deste capítulo
justificam um exercício comparativo. Relativamente às festas de
Nossa Senhora da Conceição e de Santo Cristo da Paz, há, antes
de mais, uma diferença a nível de organização que se prende com
a existência de uma «cultura de comissões de festeiros» na faixa
ocidental da linha de fronteira a Sul da confluência do Caia com
o Guadiana e de uma «cultura de Irmandades» na franja oriental
da mesma (Martins s. d., 370). A participação da Câmara Munici-
pal na localidade espanhola, inclusivamente em termos económi-
cos, cria outras diversidades associadas aos modos de angariação
de fundos e à extensão dos programas de festas.

Por outro lado, ambos os festejos incluem atos de pendor reli-
gioso e atos de cunho secular. Em relação aos primeiros, regista-se
uma similitude formal a nível da realização de missa e de procis-
são, sendo as novenas a única novidade em Cheles. Isto não es-
conde, no entanto, certas dissimilitudes no plano dos conteúdos.
Por exemplo, as procissões patenteiam três focos de diferença, no-
meadamente, o período do dia em que são efetuados, os seus com-
passos e as suas componentes. 

Nos eventos de cunho secular, destaca-se a realização mútua de
touradas e espetáculos musicais. No entanto, também aqui, exis-
tem discrepâncias de natureza vária. Deixando de parte a questão
dos bailes versus verbenas – onde os repertórios dos grupos atuantes
constituem a mais óbvia diferença –, os fatores de diferenciação
das lides com gado vacum são a forma de apresentação dos chifres
dos animais, o número de espécimes, o seu destino, o local de rea-
lização e as modalidades de toureio. É evidente que alguns destes
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elementos reeditam a «ciência tauromáquica» (Cocteau 1987) dos
países a que pertencem as povoações, sendo que os animais corri-
dos em Espanha tendem a apresentar-se com os chifres ao natural,
ao passo que em Portugal são objeto de proteção. Além disso, a
oriente da raia são mortos na arena, enquanto a ocidente tal não
costuma praticar-se.

A presença de um grupo de animação musical durante a realiza-
ção da tourada em Cheles, por seu lado, indicia formas distintas
de encarar e viver a(s) festa(s). Grosso modo, pode dizer-se que o am-
biente festivo nesta povoação espanhola é muito mais efusivo e
exuberante do que em Montes Juntos, tanto nesta como nas res-
tantes comemorações em que estivemos presentes: o Carnaval, a
Semana Santa e a Romaria de Santo Isidro. Reproduz-se, assim, a
tendência geral para a discrição e a pacatez lúdicas das populações
portuguesas em festa nas áreas fronteiriças a sul da confluência do
Caia com o Guadiana, quando equiparada com o cunho alegre e
extrovertido das celebrações em Espanha (Martins s. d., 375). «Tudo
se passa», sugere Luís Martins (s. d., 376), «como se estivéssemos
perante dois povos raianos com traços psicológicos distintos». 

Numa outra dimensão comparativa, sobressai uma similitude
que se prende com o facto de as festividades constituírem lugares
de estruturação de uma ordem sexual – veja-se o caso das touradas
e o da divisão das tarefas no âmbito da organização das festas.
Neste sentido, são parcialmente adequadas as palavras de Vale de
Almeida (1995, 58), de acordo com quem, «[n]as festas, as ceri-
mónias religiosas são participadas sobretudo pelas mulheres, e as
profanas têm um tempo para a família e um tempo só para ho-
mens, depois de a família regressar a casa». Consideramos estas
palavras, redigidas a propósito da aldeia de Pardais (Vila Viçosa),
parcialmente adequadas porque esta situação não é tão óbvia e li-
near em Cheles quanto em Montes Juntos. Por um lado, em Che-
les, tende a não existir uma demarcação nítida entre o tempo das
sociabilidades familiares e o tempo das homossociabilidades. Por
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outras palavras, a família e os amigos não são festivamente incom-
patíveis como tende a ocorrer em Pardais e em Montes Juntos. 

Em concomitância, diferentemente do sucedido em Montes
Juntos, em Cheles, os atos religiosos não são principalmente par-
ticipados por mulheres, como demonstram as festas em honra de
Santo Cristo e a celebração da Quaresma. Para além de evidencia-
rem uma diferença de atitude religiosa, no que diz respeito aos
homens, os festejos da Semana Santa ilustram o modo desigual
como se festeja esta quadra, não só nas povoações em estudo,21

mas também nos seus respetivos espaços nacionais de dependên-
cia. De facto, é indubitável que a Páscoa tende a proporcionar um
leque mais variado de manifestações celebrativas em Espanha do
que em Portugal.

A conclusão que se impõe perante estes dados é que a compa-
ração entre as festas, incluindo as lides com gado vacum, em Mon-
tes Juntos e em Cheles acusa a existência de diferenças apreensíveis
num quadro de referência mais vasto – nuns casos, integram-se nas
zonas raianas a sul da confluência do Caia com o Guadiana, nou-
tros, integram-se nos respetivos países. Há, pois, uma série de prá-
ticas e usos festivos locais que constituem operadores de distinção
cultural coincidentes com a fronteira política. 

Práticas festivas comparadas 2

Na secção anterior, abordámos alguns momentos compósitos
do ciclo festivo em Montes Juntos e em Cheles, assinalando, pos-
teriormente, certas semelhanças e dissemelhanças de facto. Aten-
damos agora ao ponto de vista local.

21 Em 1998, em Montes Juntos, as celebrações da Páscoa constaram de uma
bênção de ramos na tarde de 5 de abril, seguida de procissão e missa, acompa-
nhadas por algumas dezenas de habitantes, sobretudo mulheres e crianças. 
A procissão da Via Sacra agendada para as 21 horas de 3 de abril entre as aldeias
da freguesia de Capelins foi cancelada por causa da chuva.
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Como referido na introdução, as festas de Nossa Senhora da
Conceição em Montes Juntos e as festas de Santo Cristo da Paz
em Cheles ocupam um lugar de relevo nos discursos de identifi-
cação local da maioria dos habitantes na aldeia em estudo. Parte
dos argumentos utilizados neste processo de diferenciação remete
para aspetos organizativos. Diz-se, a propósito, que «o festeiro lá
muda todos os anos, não é como aqui» (por exemplo, A. F.,
homem, 16 anos; A. C., homem, 73 anos), e que «eles lá têm ou-
tros apoios que aqui a gente não tem; lá a Câmara apoia a festa e
aqui a gente tem que fazer peditórios» (por exemplo, J. G. S.,
homem, 46 anos; A. C., homem, 73 anos). 

Esta última diferença surge muitas vezes vinculada a uma outra
bastante apontada que se prende com a gratuitidade dos eventos
realizados em Cheles e na cobrança de entradas nos que têm lugar
em Montes Juntos. «Lá não se paga nada, nem bailes, nem discote-
cas, nem touradas, nada a não ser comes e bebes. E cá largam-se 400
ou 500 escudos para o baile e outro tanto para a tourada» (J. A.,
homem, 38 anos), afirmou, por exemplo, um residente em con-
versa informal.

Um outro agrupamento de diferenças radica no conteúdo pro-
gramático das festas. A verbalização de vários informantes, se-
gundo os quais «o que é diferente é a procissão, lá é muito grande,
é à noite e o pessoal anda ali com velas» (por exemplo, J. M. P.,
homem, 59 anos; M. M. V., mulher, 53 anos), exemplifica esta si-
tuação. O mesmo acontece com a indicação de que «o fogo de ar-
tifício lá é muito maior do que cá» (A. M., homem, 25 anos; J. G.,
homem, 64 anos) e com a de que «lá, à noite, há sempre dois con-
juntos a tocar, aqui é só um baile e pronto» (A. A., homem, 26
anos; J. A., homem, 38 anos). A asserção de que «a festa lá é dife-
rente porque matam a vaca na tourada» (L. N., mulher, 63 anos)
obedece a um enquadramento similar.

Frequentemente considerado distinto é também o grau de di-
versão e animação das populações em festa, amiúde acoplado ao
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temperamento «mais divertido» dos cheleros, como mostram os de-
poimentos, feitos em conversas informais, seguidamente apresen-
tados:

Ao Santo Cristo nunca fui, mas fui este ano à festa do Emigrante.
(É diferente destas?) Totalmente diferente. (Em quê?) Lá os espetá -
culos e o ambiente da festa. Lá têm muitos espetáculos e anda tudo
ali de festa e copos e aqui só fazem um bailarico e tal, esta é uma festa
fraca. Lá, nessa festa a que fui este ano, aquilo eram 6 horas da manhã
quando de lá vim e eles estavam a preparar-se para uma largada. Eles
são doidos pelas festas e toda a noite! [J. F. M., homem, 26 anos]. 

Lá a festa é mais rija, há mais animação; eles são mais amigos de
festa [A. M. M., homem, 36 anos].

Finalmente, regista-se a emissão de juízos de valor, invariavel-
mente favoráveis ao grupo alheio. Neste sentido, costuma dizer-
-se que a festa de Santo Cristo é «mais rija» e «bonita», «maior»,
«mais rica» e «melhor» do que a de Nossa Senhora da Conceição.
Mas também há quem defenda que «o Santo Cristo não presta, a
festa do Alandroal é que é boa» (M. F., mulher, 69 anos). Refira-
-se que os discursos sobre as festas só casualmente incidem em ou-
tras que não as das povoações em estudo. E se, por um lado, as de
Terena e Campo Maior são vistas como «boas», «bonitas» e «no-
meadas», por outro lado, as das aldeias vizinhas, Ferreira de Cape-
lins e Cabeça de Carneiro, são objeto de uma avaliação diferencial
negativa face à de Montes Juntos – ora por causa do fogo de arti-
fício e da feira, ora pela afluência de pessoas. Como disse um se-
xagenário no momento da queima de fogo de artifício no largo
do Posto, «não há comparação possível com o fogo das festas de
Carneiro e de Ferreira, este é muito mais bonito».

Assim sendo, conclui-se que, em termos genéricos, os discursos
dos habitantes de Montes Juntos sobre as festas de Nossa Senhora
da Conceição e de Santo Cristo da Paz não diferem substancial-
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mente dos de outras populações quando se trata de comparar as
festas locais e as das localidades vizinhas, no sentido em que tais
momentos de exceção são recorrentemente elevados à condição
de emblema identitário do grupo a que pertencem os seus prota-
gonistas (por exemplo, Leal 1994; Pitt-Rivers 1984; Riegelhaupt
1973). A singularidade deste em relação a outros contextos geo-
gráficos, concretamente os que não detêm uma localização fron-
teiriça, reside no facto de estes discursos de identificação coletiva
se deslocarem frequentemente de um plano local para um plano
nacional. 

Esta deslocação tendencialmente sistemática pode ser entendida
nos termos propostos por Peter Sahlins (1989, 286), ou seja, nos
termos de uma lógica processual de nacionalização das diferenças
locais e de localização das diferenças nacionais. Os termos exatos
desta deslocação de referentes merecem uma análise detalhada. 
A criação de uma diferença de nível de vida favorável ao grupo
alheio é um dos pontos salientes nesta ideação. A propósito das
ajudas de custo dadas pela Câmara Municipal à festa de Cheles e
à ausência das mesmas em Montes Juntos, diz-se que «a vida dos
espanhóis é diferente da nossa, eles estão financeiramente melhor»
(por exemplo, M. M. F., homem, 54 anos; A. N., mulher, 68 anos).

Notória é também a reivindicação de uma diferença no grau de
devoção religiosa, frequentemente associada à maior religiosidade
dos espanhóis. Registados em situação de entrevista, os depoimen-
tos abaixo transcritos assim o indicam: 

Eles, pelo Santo Cristo, fazem lá uma festa boa. Eles são capazes
de ser mais religiosos do que a gente. Aqui gostam da festa, mas só
pela paródia, não é cá pela religião que tenham. Agora eles… nós ti-
vemos cá uma espanhola, vivia ali no Manantio, porque uma mulher
de cá casou com um espanhol, depois ele morreu e ela veio para cá
[...], para casa da mãe. E, então, vinha cá a ter uma espanhola, cha-
mavam-lhe a ti D., e eu de cá dizia-lhe: «Ti D., os espanhóis foram
pôr o Santo Cristo no campo para vir água; se não vier água, dão-lhe
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uma sova.» Ela ralhava e chorava, «meu Santo Cristo da minha alma».
Eu nunca lá fui, a minha irmã sim [J. M., mulher, 72 anos]. 

O que eu encontrei sempre mais em Espanha do que em Portugal
foi religião. Os espanhóis são mais religiosos do que os portugueses.
Aqui o português faz uma festa, mas 60% não acompanham a pro-
cissão, e ali não, ali é tudo, desde o mais pequeno ao mais velho,
aquele dia tem que acompanhar a procissão [J. P., homem, 73 anos].

Contudo, é a aspetos subjetivos, de natureza psicológica, que é
conferido o maior protagonismo no distanciamento entre ambos
os grupos nacionais. Nas palavras de um septuagenário, proferidas
numa conversa informal, «festa é festa, mas os espanhóis são mais
amigos de se divertir» (M. C., mulher, 78 anos). Nos termos de
outros dois habitantes em entrevista, 

Esta festa cá nos Montes, em não vindo a espanholada, já não
presta para nada. Ainda este ano... em chegando a espanholada além
ao posto [da Guarda Fiscal], é palmas, pandeiretas e cantarem e bai-
larem e eles tocando guitarras. Aquilo fazem além uma festa, só eles
fazem a festa. Os espanhóis são muito divertidos [M. R. L., mulher,
37 anos].

As festas cá são bonitas e lá também. O que é, é que o espanhol,
qualquer pequena festa, fá-la numa grande. São mais divertidos do
que os portugueses [A. B., mulher, 45 anos].

Normalmente relacionada com os registos anteriores, mas com
uma conotação diametralmente oposta, a costumeira asserção de
que «os espanhóis fazem muito barulho» enquadra-se numa lógica
similar:

Os espanhóis vêm cá muito à festa, fazem aí muito barulho e tra-
zem músicas malucas [L. R. e T. R., mulheres, 16 e 17 anos]. 
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Eles vêm aqui à festa e fazem aqui uma barulheira que é um caso
sério. Cantar... em havendo cá festa que eles venham, a gente começa
a ouvi-los logo lá em baixo onde você mora aqui por esta rua; cantar,
bater palmas e coisa. Lá isso são divertidos como ninguém, mais do
que os portugueses [M. S., homem, 65 anos].

O que é de salientar é que estes atributos nacionais também são
parte integrante dos discursos sobre as outras festas da temporali-
dade local, a festa de Santa Maria em Montes Juntos e a festa do
Emigrante e a Romaria de Santo Isidro em Cheles.

Para além de serem vistas como um elemento diferenciador das
festas em questão, as touradas efetuadas em Montes Juntos e em
Cheles são objeto de uma série de outras demarcações. Um dos
seus pontos de apoio mais usuais é a morte dos animais corridos
em Cheles e a sua não execução em Montes Juntos, seguido do
embolar dos chifres dos animais corridos em Montes Juntos e da
presença em Cheles de vacas em pontas. Afirma-se que, «em Cheles,
as touradas não dão pica, porque a vaca anda em pontas e nin-
guém se lá chega ao pé» (J. M. e A. F., homens, 17 e 16 anos), mas
também que «eles são muito medrosos»:

Lá nas touradas, são medrosos. Eles vêm cá às touradas, gostam
muito. Andam lá de roda da vaca e gritam muito, mas, quando a
veem chegar-se lá ao pé, raspam-se logo [J. A. S., homem, 75 anos].

Considerado distinto é ainda o ambiente vivido na tourada.
Como disseram dois jovens em conversa informal, «as touradas
são diferentes, lá é mais balbúrdia, é muita barafunda; eles são
muito medrosos, mas fazem muito barulho» (U. S., homem, 16
anos); «lá é mais barracada, eles até se mordem, brigam uns com
os outros... parecem uns cães. [...] E lá não fazem pegas, não apa-
nham a vaca» (A. F., homem, 16 anos). O número de animais cor-
ridos também é objeto de menção, como decorre da indicação de
que «aqui fazem touradas com quatro ou cinco vacas, ou cinco
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vacas e mais um bezerrão, e eles lá não, é só uma vaca ou duas»
(por exemplo, J. G. R., homem, 72 anos; B. B., homem, 30 anos). 

A maior parte das vezes, porém, a diferença é vinculada às mo-
dalidades de toureio e às disposições psicológicas dos seus prota-
gonistas, saindo, neste processo, inferiorizados os membros do
grupo alheio: 

Eles fazem outras judiarias aos bichos, aventam-lhe com paus gran-
des com bicos lá à ponta e, depois, ao fim, matam-nos. É diferente.
Aqui brinca-se com o animal, mas não se fere, não se judia com ele.
Eles são mais judeus [M. F., mulher, 34 anos].

Pela festa, o que eu não gostava e nunca gostei, era lá as touradas.
Porque matam os touros ali à facada. Espetam-lhe farpas ali em cima.
Mas não se atrevem muito assim a apanhar o touro. São medrosos
dos touros. Para fugir sim, fogem muito, mas lá «vamos lá agarrá-lo»,
isso não. Agora facadas... usavam até uma faca espetada num pau
para picarem os animais [I. S., homem, 87 anos].

No que diz respeito ao toureio em Montes Juntos e em Cheles,
a tendência geral para os residentes nacionalizarem as diferenças
locais e localizarem as diferenças nacionais traduz-se sobretudo na
criação de uma fronteira psicológica. Tal como a população de
Cheles, os espanhóis são, assim, classificados de «medrosos» e «ju-
deus» (maus), no relacionamento que mantêm com os animais
toureados e não só:

(Chegou a ir à festa de Santo Cristo?) Fui lá algumas vezes, lá à
tourada. Uma vez, lá um espanhol cortou os tendões à vaca e o povo
bateu palmas. Eh, os espanhóis são piores do que os ciganos para fa-
zerem maldade. Não têm medo de nada, dão cabo de tudo, são maus
[F. A., homem, 66 anos].   

Coitadinhos dos bichos, ai, ai, na mão dos espanhóis. O meu ma-
rido que Deus tem, estávamos cá deste lado e os espanhóis andavam
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ali, pois, a gente estava no moinho e então víamos. Olhe, os burros,
coitadinhos, e as bestas levavam porradas que soavam cá a este lado.
O meu marido, «Ó espanhol de um filho da puta, Nosso Senhor me
perdoe, as porradas que dá ao bicho». Davam cada porrada nos bi-
chos. Era bichos, era porcos, era vacas, aquilo andava tudo. Cá é mais,
cá são mais amigos dos bichos [M. R., mulher, 70 anos]. 

Por outro lado, o motivo distintivo mais apontado no cotejo
entre as lides taurinas realizadas nas povoações em estudo – a
morte dos animais em Cheles e não em Montes Juntos – é habi-
tualmente remetido para o ordenamento legislativo do território
nacional a que elas se encontram adscritas. Neste sentido, diz-se
que, «em Espanha, é obrigatório matar os animais nas touradas e,
em Portugal, é proibido fazê-lo» (B. B., homem, 30 anos), embora
se reconheça que há povoações portuguesas, como Monsaraz,
Mourão e Barrancos, onde se procede como do outro lado da
fronteira.22

Note-se que estes motivos de alteridade são igualmente mobi-
lizados nos discursos sobre os espetáculos tauromáquicos inseridos
no programa oficial dos países a que pertencem as povoações em
perspetiva, sendo a morte pública dos touros e o facto de serem
corridos em pontas os elementos mais destacados na tipificação das
touradas espanholas. Para além de serem vinculados a uma dife-
rença de legislação, estes elementos são amiúde relacionados com
uma descontinuidade de «tradições», «culturas», «hábitos» e «cos-
tumes». 

Curiosamente, as «tradições» e «culturas» também surgem refe-
ridas de modo concomitante à verbalização de uma diferença de
modalidades de toureio, no âmbito da qual as touradas portugue-
sas são caracterizadas pelo toureio a cavalo e pelas pegas dos gru-

22 Capucha (1994-1995, 42-44) apresenta alguns exemplos de festas taurinas de
cunho popular que incluem «sacrifícios bovinos» na margem esquerda do Gua-
diana.
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pos de forcados amadores e as espanholas são caracterizadas pelo
toureio apeado e pelo picar dos touros. Estas diferenças são, ao
mesmo tempo, amiúde remetidas para aspetos subjetivos, dizendo-
-se que «os portugueses são mais valentes do que os espanhóis»
(por exemplo, A. C., homem, 73 anos; M. J. F., homem, 78 anos),
quer porque «lidam com o animal com a força toda», sem ser pi-
cado, quer porque «os agarram», e que «os espanhóis são brutos,
dão cabo dos touros com as picas» (J. S., homem, 75 anos). 

Mas as touradas ancoram ainda outras diversidades nacionais,
concretamente no que respeita à quantidade de corridas efetuadas
em ambos os países e aos volumes de transmissões televisivas e de
espectadores, considerados inferiores em Portugal. Tais fatores sus-
tentam um dos estereótipos dos espanhóis muito difundido em
Montes Juntos, o de que «gostam muito de touradas». O facto de
o conhecimento tauromáquico dos residentes ter sido acumulado
principalmente através do visionamento de corridas na televisão
evidencia o papel de relevo que os meios de comunicação social
desempenham na produção, reprodução e difusão de identidades
coletivas. Como refere Douglas Kellner (1995, 237), «a televisão e
outras formas de cultura dos media desempenham um papel deci-
sivo na estruturação da identidade contemporânea e na formata-
ção do pensamento e do comportamento».23

Refira-se que, em Montes Juntos, as emissoras televisivas são nor-
malmente associadas ao país a que pertencem e agregadas numa
mesma categoria, «portuguesa» e «espanhola». E, para além de ser
distinguida com base nas programações e na forma de apresentação

23 Sobre o papel da indústria tipográfica no desenvolvimento da «consciência
nacional», ver Anderson (1991 [1983], 44-46). No seguimento deste autor, Löf-
gren (1989, 16-17) elenca uma série de tecnologias de informação que, ao longo
dos tempos, foram dando o seu contributo para a «nacionalização da cultura»,
entre elas a imprensa, a rádio e a televisão. Sobre a relação entre meios de comu-
nicação social e construção/reprodução de identidades coletivas, ver ainda Billig
(1995), Fitzgerald (1992) e Schlesinger (1991).
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dos programas estrangeiros – legendados em Portugal versus dobra-
dos para o castelhano em Espanha –, a televisão é aí uma das fontes
privilegiadas de informação acerca dos espanhóis, cumprindo, deste
modo, uma função essencial para a reprodução da identidade na-
cional, a da comunicação interna e externa (Löfgren 1989, 12).24

Apesar de tudo, os media não impedem a existência de um acen-
tuado desconhecimento da realidade a oriente da fronteira, como
ocorre, por exemplo, em relação ao registo das festas acima classi-
ficadas como pertencentes ao calendário nacional. Quando per-
guntámos aos habitantes de Montes Juntos como é que se festeja
este ou aquele momento em Cheles, em geral, as respostas obtidas
foram de molde a evidenciar uma lacuna informativa de alcance
inicialmente impensado, pois a maioria das pessoas afirmam não
saber. Porém, estas festas são parte integrante dos discursos de
identificação coletiva de uma fração significativa dos residentes,
sobretudo o Carnaval, a Páscoa e o Natal. 

No que toca ao Carnaval, em conformidade com a imagem de
decadência atual dos respetivos festejos em Montes Juntos, os in-
formantes são unânimes na indicação de que «lá, em Cheles, é
muito melhor do que cá». O que é de sublinhar é que tal avaliação
surge normalmente associada ao temperamento «mais alegre» dos
espanhóis, em comparação com os portugueses: 

As festas em Espanha são mais divertidas do que cá, tanto faz o
Santo Cristo como as outras todas. Os espanhóis são mais alegres,
mais divertidos [T. M., homem, 63 anos]. 

Lá é melhor, mais divertido. Você já os lá viu no Santo Cristo, já
sabe como são os espanhóis nas outras festas todas: Natal, fim de
ano, Carnaval, tudo. São mais divertidos, mas com uma diferença
grande [M. R., homem, 74 anos].

24 Convém referir que há muitas pessoas, principalmente do sexo feminino,
que não visualizam televisão espanhola devido à barreira linguística.
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Quanto à Páscoa, a descontinuidade entre Montes Juntos e
Cheles é remetida para o grau de devoção dos residentes e a ma-
nutenção da tradição. Nos termos de uma entrevistada, «eles têm
muita devoção e ainda mantêm aquela tradição, as Endoenças e
aquelas coisas» (F. M., mulher, 73 anos). Um dado adicional é que
esta diferença percebida é muitas vezes amplificada de molde a re-
presentar a descontinuidade entre os povos ibéricos, como mostra
a usual asserção de que «os espanhóis são mais religiosos do que
os portugueses» (por exemplo, M. M., mulher, 70 anos; M. R. e
C. B., casal, 67 e 60 anos).

Por sua vez, os discursos vinculados ao Natal inscrevem-se in-
variavelmente numa lógica de identificação nacional. O aspeto
mais recorrente desta ideação tem a ver com a importância desi-
gual que lhe atribuem as populações dos dois lados da raia. A ideia
de que «os espanhóis não dão tanto valor ao Natal como os por-
tugueses, o dia de Reis é que é o grande dia para eles» (por exem-
plo, J. G., homem, 64 anos; F. B. e S. V., casal, 25 e 21 anos) cons-
titui o argumento habitual, amiúde reforçado pela data de
distribuição de prendas a familiares e amigos em ambos os países.
Nas palavras de um casal em entrevista,

Ela – É engraçado que eles lá dão as prendas aos miúdos é nos Reis
e nós aqui é na noite de Natal. Mas têm missa do Galo. Festejam o
Natal, mas o grande dia deles é o dia de Reis; são os Reis é que levam
os presentes às crianças.

Ele – Mas isso em toda a Espanha, não é só aqui em Cheles [M.
S. e M. S., casal, 65 e 68 anos].

A acima apresentada análise dos discursos vinculados às festas
e às touradas traz à colação algumas ideias de base teórica que in-
teressa sublinhar. Antes de mais, sobressai o já mencionado deslize
tendencialmente sistemático de um plano local para um plano na-
cional. No âmbito desta deslocação, os referentes espaciais «lá»,
«aqui» e/ou «cá» representam, já não somente as localidades em

02 Identidade Nacional Cap. 2.qxp_Layout 1  02/05/16  19:07  Page 89



90

causa, mas também os países a que pertencem. Os pronomes pes-
soais «eles» e «elas», em concomitância, deixam de aludir apenas
aos homens e às mulheres de Cheles para referirem os «espanhóis»
e as «espanholas». Ao mesmo tempo, ainda que frequentemente
de modo implícito, «nós» e/ou «a gente» reporta-se, já não exclu-
sivamente aos homens e às mulheres de Montes Juntos, mas sim
aos «portugueses» e às «portuguesas». 

Esta tendência decorre da localização dos seus protagonistas,
da sua integração num contexto em que há uma correspondência
entre os limites territoriais do país e os das povoações raianas (Brito
1988), mas também entre os seus limites simbólicos e culturais. 
E esta é a razão por que os habitantes tendem a identificar, de
modo automático, as populações em causa com os países a que
elas pertencem. Por exemplo, ao ser interpelado sobre a diferença
entre as populações de Montes Juntos e de Cheles, um residente
disse prontamente que «a diferença é que eles são espanhóis e nós
somos portugueses, a diferença é essa» (B. L., homem, 71 anos).
Como acontece na Cerdanha (Sahlins 1989, 286), é no processo
de nacionalização das diferenças locais e de localização das dife-
renças nacionais percebidas que este automatismo adquire maior
expressão. Em Montes Juntos, este automatismo repercute-se de
molde a reproduzir o anteriormente referido modelo de identifi-
cação proposto por Peter Sahlins (1989).

A importância dos processos de identificação nacional não
obsta, entretanto, a demonstrações de adesão a domínios de per-
tença mais restritos por parte dos membros das populações fron-
teiriças, ou seja, a reivindicações de diferenças intranacionais de
ordem vária. Como veremos mais à frente neste livro, Montes Jun-
tos não é exceção. No entanto, a constituição desta heterogenei-
dade, destas diferenças entre os portugueses, está estreitamente as-
sociada às características dos processos de identificação na aldeia
em perspetiva. Tal como noutros contextos de fronteira à escala
mundial (por exemplo, Sahlins 1989; Valcuende del Río 1998;
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Wilson e Donnan 1998b, 13), estes processos de identificação são
múltiplos, flutuantes e não estão integrados numa hierarquia fixa.
Adotando o posicionamento de Peter Sahlins (1989), poder-se-á
dizer que, em Montes Juntos, as representações da identidade na-
cional assumem um cunho segmentar.

Em Antropologia, a segmentação é habitualmente vista como
uma característica das sociedades de linhagens. Mas os princípios
da oposição complementar e da relatividade estrutural subjacentes
a este sistema de organização sociopolítica (Evans-Pritchard 1969
[1940]) são apropriados para perceber os discursos de identificação
nacional em Montes Juntos. Os seus habitantes têm práticas dis-
cursivas de oposição face a segmentos similares, como Ferreira de
Capelins e Cabeça de Carneiro, e asseveram a sua conexão a cír-
culos de lealdade e pertença mais abrangentes, como o Alentejo,
em diversos aspetos considerado distinto de segmentos análogos,
especialmente o do Norte. No entanto, as descontinuidades asso-
ciadas a estes e outros processos de identificação coletiva são ocul-
tadas quando o país é visto como um corpo social unificado e ho-
mogéneo, distinto de um outro da mesma natureza. Ou seja, a
identificação nacional é feita a partir da fusão de segmentos con-
siderados distintos quando comparados entre si, mas idênticos
quando pensados num nível de segmentação superior, mais gene-
ralizado.

Estes mecanismos de inclusão e exclusão traduzem-se numa ní-
tida subversão da gramática espacial. O conceito de «distância es-
trutural» de Edward Evans-Pritchard (1969 [1940]) é particular-
mente útil para descrever este movimento, simultaneamente
centrípeto e centrífugo. Este conceito define 

a distância entre grupos de pessoas num sistema social, expressa em
termos de valores. A natureza do país determina a distribuição das
aldeias e, portanto, a distância entre elas, mas os valores limitam e
definem a distribuição em termos estruturais, e proporcionam um
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conjunto diferente de distâncias. [...] Uma tribo Nuer que está sepa-
rada por 40 milhas de outra tribo Nuer está estruturalmente mais pró-
xima dela do que de uma tribo Dinka da qual está separada por ape-
nas 20 milhas [Evans-Pritchard 1969 (1940), 110].

De igual modo, do ponto de vista local, os valores que norteiam
a vida social e cultural dos habitantes de Montes Juntos estão mais
próximos dos que norteiam a vida da população lisboeta e/ou
outra qualquer povoação portuguesa, do que daqueles por que se
rege a população de Cheles e/ou qualquer outra população espa-
nhola, independentemente da distância física a que se situam da
aldeia. Esta posição surge claramente pronunciada na indicação
de um entrevistado, de acordo com quem «a gente aqui parece
que está perto de Espanha, está a três quilómetros de distância do
Guadiana, mas está muito longe; os espanhóis são um povo total-
mente diferente» (J. F. M., homem, 26 anos). 

Esta construção subversiva da gramática espacial assenta no en-
tendimento dos portugueses como «comunidade imaginada», na
aceção de Benedict Anderson (1991 [1983], 6), já que os habitantes
de Montes Juntos «jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ou-
virão falar da maioria dos seus compatriotas, embora todos te-
nham em mente a imagem viva da comunhão entre eles». Os es-
panhóis integram-se numa mesma construção simbólica – talvez
até com mais propriedade, uma vez que os habitantes de Montes
Juntos conhecem muito mais portugueses do que espanhóis. 
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3
Questões de alimentação

Comidas e identidades

Na literatura antropológica, é amplamente reconhecido que o
alimento é, não só uma condição da sobrevivência humana, mas
também um símbolo, isto é, um condensador e, simultaneamente,
um meio de expressão de identidades coletivas (por exemplo, Ca-
plan 1997; Delamont 1995; Sobral e Rodrigues 2013). Este capí-
tulo tem por objetivo demonstrar que isso também acontece em
Montes Juntos. Esta demonstração será, entretanto, feita de modo
concomitante ao reforço das ideias apresentadas no capítulo an-
terior relativamente ao deslize tendencialmente sistemático de um
plano local para um plano nacional, à nacionalização das diferen-
ças locais e à localização das diferenças nacionais operada nesta
deslocação dos discursos de identificação, ao cariz segmentar da
identificação nacional e à qualidade imaginada da comunidade a
que ela reporta.

Ao surgir integrado numa pesquisa centrada no ponto de vista
dos habitantes, o estudo da alimentação apresentado não se inte-
gra na ortodoxia de uma antropologia da alimentação, de um
campo disciplinar atento aos utensílios, às técnicas, aos con -
dimentos e às operações de cozinha utilizados na confeção dos
alimentos. Tal como no das festas e touradas, porém, também
neste registo recolhemos alguns dados de molde a identificar se-
melhanças e dissemelhanças de facto entre as localidades em es-
tudo. Perante a impossibilidade temporal de o fazermos tomando
como referência a alimentação quotidiana dos grupos domésticos, 
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optámos por incidir sobre dois domínios, ambos contemplados
nos discursos identitários dos nossos informantes, a saber, o das
comidas festivas e o das comidas em estabelecimentos públicos,
nomeadamente, petiscos e refeições em cafés e restaurantes.

Um olhar sobre as comidas festivas

As festas são momentos propícios ao consumo de alimentos de
exceção, ou assim considerados por não fazerem parte da alimen-
tação quotidiana, seja por causa do custo, seja pela complexidade
da sua elaboração culinária, seja por estarem associados a uma data
específica. É verdade que o desenvolvimento da indústria alimen-
tar e o relativo aumento do poder de compra têm ocasionado pro-
fundas alterações nos hábitos alimentares das populações. Ainda
assim, por norma, as festas não deixam de estar associadas a deter-
minados pratos ou iguarias – embora, por vezes, é certo, esses ali-
mentos também sejam consumidos em circunstâncias ordinárias.
A componente alimentar das festividades cíclicas estudadas no ca-
pítulo anterior é, neste ponto, exemplificativa.

As comidas emblemáticas das festas de Nossa Senhora da Con-
ceição em Montes Juntos são de dois tipos: (i) «comeres», nomea-
damente, assado e ensopado de borrego, arroz tostado (com gali-
nha), cabidela (de frango, galinha ou peru), canja de galinha e
frango assado; e (ii) «bolos fintos», designadamente, talhadinha,
saboia, argolas, esquecidos e roscas. Estes itens estão igualmente
presentes noutras alturas do calendário festivo. Na atualidade, o
ensopado de borrego, a cabidela e os assados de borrego e de
frango também costumam comer-se no Natal, no Carnaval, na
Páscoa e nas festas de Santa Maria. Contudo, geralmente, só nas
festas de Nossa Senhora da Conceição é que os assados são feitos
em fornos de lenha, reproduzindo-se, assim, o investimento dife-
rencial positivo que os habitantes projetam nesta data. Os bolos
fintos, por sua vez, são igualmente característicos da Páscoa. Dada
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a proximidade temporal entre as duas quadras, porém, apenas são
feitos numa ocasião – ou se confecionam em maior quantidade
para fazer face a ambos os períodos ou exclusivamente pela festa. 

Apesar de nela também se comerem os alimentos anteriormente
mencionados, a Páscoa surge ligada ao consumo de bolo finto, folar,
amêndoas e chocolates, bem como a um preceito relativo à Sexta-
-Feira Santa. Diz-se que, neste dia, «não se come carne, mas bolos e
comidas com azeite» (por exemplo, F. M., mulher, 69 anos), in-
cluindo favas, ervilhas, bacalhau, couves, ovos e «almece» (produto
secundário obtido no fabrico artesanal de queijo). No Carnaval,
comem-se os pratos já assinalados, assim como arroz-doce e fritos,
nomeadamente, filhós, nogados, azevias e borrachos. Relativamente
às comidas, apurámos que, «antes, como o dinheiro era pouco, fazia-
-se assado de mogango em vez de borrego, e comia-se sopa de couve
com massa e arroz seco com galinha, chamado ‘arroz de panela’,
por se fazer numa panela de ferro» (A. S., mulher, 65 anos).

A alimentação característica do Natal consiste nos comeres
acima mencionados e nos fritos também comidos no Carnaval,
bem como em bolo-rei, tarte de amêndoa, «fatias» (rabanadas),
«coisas da matança» (do porco) e peru. Atualmente, muitas pessoas
compram os complementos alimentares, como os fritos e os bolos.
Aspeto a realçar é que estes mesmos produtos circulam entre os
habitantes, particularmente no Carnaval, na Páscoa e na festa de
Nossa Senhora da Conceição, datas em que se procede à distri-
buição de «presentes» junto de enlutados e amigos. Paralelamente,
verifica-se a realização de repastos de pequenos grupos de homens,
compostos por caldeiradas de peixe do rio e alimentos feitos com
carne de porco e derivados, entre eles cozido à portuguesa 
com carne de porco e febras grelhadas.

Em Cheles, apurámos que, nas festas de Santo Cristo, é usual
comer-se carne de vaca, tortilha de batatas ou tortilha espanhola,
caldeirada de borrego, pernil de porco, costeletas de borrego assa-
das, frango e doces (madalenas, roscos). Mas estes produtos também
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são comidos noutros períodos festivos, como sucede, por exem-
plo, na Romaria de Santo Isidro e nas festas do Emigrante. Nesta
povoação espanhola, costuma dizer-se que, «na festa de Santo
Cristo, come-se de tudo, não há nada típico da festa» (por exem-
plo, mulher, 50-55 anos; homem, 35-40). Há cerca de três décadas,
porém, estas celebrações eram marcadas pelo consumo generali-
zado de carne de vaca, uma vez que as despesas associadas à festa,
excluindo o fogo de artifício e os honorários do pároco, eram su-
portadas pela população sob a forma de encomenda de uma quan-
tia de carne do animal morto na tourada.

A emergência de outras modalidades de financiamento das fes-
tas, aliada ao aumento do poder aquisitivo subjacente à introdução
da carne de vaca na alimentação quotidiana, justifica a perda de
estatuto de comida excecional deste item. Atualmente, embora se
consuma carne de vaca na data em questão, esta é uma prática le-
vada a cabo por uma ínfima parte da população, não reunindo,
por isso, as condições necessárias para que este consumo seja clas-
sificado como emblemático da ocasião. A par dos itens já aponta-
dos, na Romaria de Santo Isidro, come-se carne com tomate, es-
petadas, fritos (croquetes, almôndegas, entre outros), sardinhas
assadas, gaspacho de peixe e derivados de porco, entre eles chou-
riço e presunto.

Apesar de também se comerem outros alimentos, o Natal está
associado a pato assado ou em molho, frutos secos, fritos (borrachos
e roscos) e doces (polvorones, maçapães e torrones). Por seu turno, as
comidas típicas do Carnaval são arroz-doce ou arroz com leite. Fi-
nalmente, na Páscoa, comem-se os itens referidos no âmbito das
festas de Santo Cristo e outros bolos (perrunillas e biscoitos). Na
Sexta-Feira Santa, como é usual entre os católicos praticantes, «não
se come carne para não pecar», mas sim guisado de grão-de-bico,
omelete de batatas, guisado de lentilhas, saladas, peixes, bacalhau,
espinafres fritos, acelgas fritas e bolos de azeite, sobretudo mada-
lenas, folares e roscos.
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Tal como em Montes Juntos, o desenvolvimento da indústria
alimentar está subjacente ao divórcio tendencial que hoje se veri-
fica entre o produtor e o consumidor dos bolos, doces e fritos que
compõem a dieta festiva dos cheleros. Contudo, ao contrário da-
quela, não encontrámos nesta povoação qualquer trânsito de ali-
mentos em ocasiões excecionais como as que temos vindo a passar
em revista. Mas o comer não está destituído do poder de afirmação
de amizades, como sucede, por exemplo, no período do Natal, al-
tura em que as pessoas convidam os familiares e os amigos a des-
locarem-se a suas casas, servindo-lhes iguarias (polvorones, torrones,
frutos secos e maçapães).

A par destas, outras similitudes e dissimilitudes sobressaem da
comparação entre as comidas festivas em Montes Juntos e em
Cheles, quer em termos de produtos, quer de relação entre ali-
mentos e datas. Abstraindo das eventuais especificidades locais,
interessa destacar a forma como o microcosmo constituído por
estas duas povoações espelha a realidade de um quadro mais
amplo. Neste sentido, o estudo desenvolvido ao longo do Gua-
diana a sul da confluência do Caia (no biénio 1993/1994) permi-
tiu-nos perceber que o assado e o ensopado de borrego, assim
como os bolos fintos e os fritos, recenseados em Montes Juntos,
fazem parte das comidas festivas de outras populações do Alto
Alentejo oriental, sem paralelo na franja espanhola. Outrossim,
sabe-se que a omelete de batatas, a carne em molho e o guisado
de lentilhas são comeres típicos e tipificadoras das cozinhas espa-
nholas, da mesma forma que o bolo-rei é um elemento caracterís-
tico das comidas de Natal em Portugal.1

A nível da alimentação festiva, há, portanto, uma série de dife-
renças de facto entre as populações em estudo ilustrativas dos seus

1 Para um estudo mais aprofundado sobre as comidas festivas das populações
de ambos os lados da fronteira a sul da confluência do rio Caia com o Guadiana,
ver Martins (s. d., 262-369).
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diferentes enquadramentos socioculturais, decorrentes do traçado
de uma linha de fronteira internacional que os articula e desarti-
cula, de modo simultâneo.

Petiscos e refeições: um inventário das comidas 
em espaços públicos

Afigura-se-nos curial referir, antes de mais, que as listas seguida-
mente apresentadas e analisadas correspondem à relação dos itens
constantes dos serviços de petiscos e refeições prestados em quatro
estabelecimentos que acumulam as funções de café e de restau-
rante, dois em cada povoação. Além disso, são resultado da agre-
gação dos dados obtidos de acordo com o critério geográfico, fi-
cando, deste modo, dissimuladas apenas algumas diferenças de
pormenor entre os estabelecimentos estudados em cada uma das
localidades. 

Assim, em Montes Juntos, obtivemos a informação de que, sob
a forma de petisco, podem comer-se os seguintes itens: carne de
porco e seus derivados (chouriço, farinheira, cacholeira), grão co-
zido com bacalhau ou com azeite, queijo, feijão-frade, lulas, cho-
cos, tordos. Em Cheles, por sua vez, há dois tipos de aperitivo
– equivalente funcional do petisco em Montes Juntos –, estreita-
mente associados à estação do ano e à temperatura ambiente. Fora
do calor, servem-se omeletes (de batatas, de agrião, entre outros),
carne de porco e seus derivados (provas de porco, mondonga, san-
gue cozido, orelha com tomate), batatas fritas, rins, pestorejo, salsi-
chas, lulas, peixe frito, pão frito com pimentos doces fritos, fígado,
ovos mexidos, croquetes, almôndegas, bacon grelhado, cogumelos,
ovos cozidos e paella. No tempo quente, os aperitivos são servidos
frios e incluem saladas (russa, de peixe, de batatas), ovos cozidos
com tomate, couve-flor cozida, bacalhau, alface com erva-boa,
patas de lulas cozidas, pimentos assados, mexilhões, gambas cozi-
das e peixe frito.
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O elemento que mais sobressai nesta relação é a maior quanti-
dade de itens presentes nos estabelecimentos de Cheles. Para o
compreendermos, é necessário atender a um fator de natureza prá-
tica. Acontece que, nesta povoação, como noutras partes de Es-
panha, os aperitivos são servidos ao cliente no momento em que
lhe é disponibilizada uma bebida (um copo de vinho, uma cerveja,
entre outros), sem acréscimo de custo. Em concomitância, a repe-
tição de bebidas é acompanhada por uma rotação de géneros ali-
mentares. Pelo contrário, em Montes Juntos, tal como noutros
contextos portugueses, o petisco tem de se pedir independente-
mente da bebida, paga-se à parte e não se verifica uma renovação
automática de comestíveis. Acresce que, nesta localidade, como
no resto de Portugal, nem todos os cafés estão sempre providos
de petiscos. Ao invés, em Cheles, como noutras localidades espa-
nholas, os bares não só estão diariamente dotados de cerca de seis
aperitivos diferentes, como variam os itens de dia para dia.

No que diz respeito aos alimentos propriamente ditos, a infor-
mação disponível obvia ao aprofundamento do estudo das seme-
lhanças e dissemelhanças de facto. Para além de nos faltarem alguns
elementos essenciais – os ingredientes, o tempo e o modo de pre-
paração dos itens, entre outros –, há sempre a possibilidade de ter-
minologias idênticas encapotarem procedimentos preparativos 
díspares e/ou o inverso. Mas é possível identificar comidas carac-
terísticas de um dos flancos fronteiriços. Enquanto as omeletes,
as provas de porco e o sangue cozido são comeres típicos e tipifi-
cadoras da margem esquerda do «alto Guadiana internacional», as
cacholeiras são exclusivas da alimentação das populações da mar-
gem direita deste curso de água (cf. Martins s. d.). 

A comparação entre os petiscos nos cafés em Montes Juntos e
em Cheles, tal como a comparação entre as comidas festivas, vimo-
-lo anteriormente, evidencia, portanto, um conjunto de fatores es-
truturados pelos seus respetivos e desiguais enquadramentos socio-
culturais. As diferenças que se detetam entre estas povoações, em
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diversos aspetos, reproduzem a situação prevalecente nos países a
que elas pertencem. O mesmo acontece com alguns hábitos ligados
à frequência de cafés e ao consumo nestes espaços, bem como com
certas práticas de sociabilização. Enquanto, em Montes Juntos, há
muita gente que, depois de jantar, se desloca aos cafés para tomar a
«bica», em Cheles, não é café que se toma nessas ocasiões, mas sim
outras bebidas, como, por exemplo, cubatas (Coca-Cola com whisky,
ou rum, ou gim). A quantidade de café servido/consumido é tam-
bém muito superior na margem esquerda do Guadiana e em prati-
camente toda a Espanha, onde este líquido é amiúde bebido junta-
mente com leite, o que não tende a suceder nem em Montes Juntos
nem noutros contextos portugueses. Finalmente, em Cheles e nou-
tros lugares de Espanha, diferentemente de Montes Juntos e doutros
lugares em Portugal, quando as pessoas sociabilizam nos cafés e/ou
em qualquer outro espaço público e/ou privado oferecem um ci-
garro aos convivas sempre e quando tomam a iniciativa de fumar;
não o fazer é um sinal de falta de cortesia.2

O cotejo entre os itens contemplados nas refeições servidas nos
restaurantes de ambas as localidades conduz à mesma ilação. Em
Montes Juntos, as ementas relativas a almoços e jantares integram
canja de galinha, sopas (de feijão, de grão, de agrião, de espinafres),
«sopas» (de feijão, de tomate com bacalhau, de grão, de couve),
açorda de alho, coelho, javali no forno, borrego ensopado ou as-
sado, frango, carne de porco à alentejana, arroz tostado, migas
com entrecosto, caldeirada de peixe do rio ou do mar, bacalhau à
Gomes de Sá, bacalhau à Zé do Pipo e feijoada.3 As ementas dos
restaurantes de Cheles integram guisados (de grão-de-bico, de cou-
ves, de lentilhas), sopas (de cozido com fidéus, de peixe), gambas

2 Note-se que, em circunstâncias de interação mista, ou melhor, quando a po-
pulação fumadora de Cheles interage com a população fumadora de Montes
Juntos numa base amigável, pratica-se o «costume» da vila espanhola, tanto
numa, como noutra povoação.

3 Esta relação inclui sopas, «sopas» alentejanas (com pão migado) e pratos.
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(grelhadas, cozidas), lagostins grelhados ou cozidos, omelete de
batatas, migas canhas com chouriço ou com torresmos, enguias
fritas com tomate, carnes asadas ou grelhadas (coelho, borrego, vi-
tela), peixe assado ou grelhado (bacalhau, lulas, atum, mero, dou-
rada, sépia).4

Embora enferme das mesmas limitações que os precedentes,
pelas razões apontadas a propósito dos petiscos, acrescidas pelo
hiato relativo à composição dos pratos, este inventário deixa en-
trever alguns aspetos que importa sublinhar, na medida em que
põem a descoberto, uma vez mais, a descontinuidade entre as po-
pulações em estudo, resultante dos seus díspares enquadramentos
socioculturais. É que alguns dos pratos exclusivos dos restaurantes
de uma e de outra localidade estão associados a espaços mais am-
plos dentro dos países a que elas pertencem. A carne de porco à
alentejana, as «sopas» e a açorda de alho servidos em Montes Jun-
tos são comidas características da região do Alentejo, enquanto o
bacalhau à Gomes de Sá constitui uma confeção culinária emble-
mática da cozinha portuguesa. Já o guisado de lentilhas e a ome-
lete de batatas existentes em Cheles são pratos considerados ca-
racterísticos da cozinha espanhola.

É de outra natureza o aspeto que nos permite perceber melhor
a existência da fronteira que une e separa os dois povoados no
plano das refeições (nos restaurantes e em geral), designadamente,
o horário em que são comidos os almoços e os jantares. Enquanto,
em Montes Juntos e noutras áreas de Portugal, os almoços são ha-
bitualmente comidos entre as 12 e as 13 horas, em Cheles e nou-
tras partes de Espanha, é entre as 14 e as 15 horas. Por sua vez, os
jantares dão-se habitualmente entre as 19 e as 20 horas em Montes
Juntos e noutros pontos do país, havendo em Cheles e noutros
contextos espanhóis uma grande plasticidade de horários – às 21,
às 22, às 23 horas. 

4 A presente relação inclui primeiros e segundos pratos.
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Além de mais, nesta povoação, como no resto de Espanha, à
exceção das ilhas Canárias, a hora oficial está adiantada 60 minutos
em relação à que vigora em Portugal continental, sendo esta uma
descontinuidade associada aos enquadramentos político-adminis-
trativos do território e das populações que nele habitam.

«Cá é borrego, lá é mais carne de vaca»

Na secção anterior deste capítulo, abordámos as similitudes e
dissimilitudes de facto, direta e/ou indiretamente, relacionadas com
dois dos três objetos mais precisos da investigação de campo em
que se baseia este estudo, o das comidas festivas e o dos petiscos
e refeições nos cafés e restaurantes de Montes Juntos e de Cheles.
Doravante, debruçar-nos-emos sobre os discursos produzidos
pelos habitantes de Montes Juntos acerca destes objetos de estudo. 

A componente alimentar das festas cíclicas constitui, para uma
parte significativa dos informantes, um operador de distinção cul-
tural entre as populações de Montes Juntos e de Cheles, especial-
mente as comidas associadas às festas de Nossa Senhora da Con-
ceição e de Santo Cristo da Paz. Neste processo, o ponto mais
saliente é a associação feita entre a carne de borrego e a festa de
Nossa Senhora da Conceição e a carne de vaca e a festa de Santo
Cristo. Nos termos de uma septuagenária durante um almoço na
cantina escolar, «cá é assado e é ensopado de borrego; lá, assim
que estão a matar a segunda vaca [na tourada], já a primeira está
a ser cozinhada» (L. M., mulher, 72 anos). 

Embora frequente, a identificação entre a carne de vaca e a festa
de Santo Cristo está, no entanto, cristalizada nas classes etárias su-
periores da população, não se encontrando nos discursos dos re-
sidentes com idade inferior a 40 anos. Entre estes, há muito quem
diga que «eles não têm uma comida própria da festa» (C. G.,
homem, 30 anos; J. L. R., homem, 30 anos), que «lá é uma comida
como outra qualquer» (por exemplo, J. A., homem, 38 anos; 
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U. S., homem, 16 anos). Entre os de mais idade, de igual modo,
há quem associe a festa de Santo Cristo da Paz ao consumo de
uma diversidade de alimentos, decorrente do maior desafogo eco-
nómico dos habitantes de Cheles:

Eu comi lá muita vez, têm umas carnes assim... não sei como,
pronto, carnes diferentes das nossas. Não é assim assado de borrego
e essa coisa toda, é outra comida [J. G., homem, 64 anos].

Lá é diferente, eles vivem melhor. Fazem lá umas comidas diferen-
tes, mas também fazem borrego [A. C., homem, 73 anos].

As comidas das restantes quadras festivas, por norma, não fazem
parte dos discursos de identificação da população em estudo, acima
de tudo porque a maioria das pessoas desconhecem o que se come
em Cheles nos diversos momentos do ciclo festivo, particularmente
no Natal, no dia de Reis, no Carnaval, na Páscoa, na Romaria de
Santo Isidro e nas festas do Emigrante. O discurso habitual é ilus-
trado na transcrição, registada numa conversa informal, que se segue:

(Em Cheles, fazem fritos como cá fazem em Montes Juntos, no
Natal e no Carnaval?) A gente não sabe o que se passa lá na Espanha.
(E em Ferreira de Capelins?) Fazem à mesma [F. M. e A. M., mulhe-
res, 73 e 26 anos].

Este desconhecimento também se verifica, ainda que em grau
inferior, relativamente às festas de Santo Cristo da Paz. Esta relativa
falta de conhecimento – sem paralelo com Ferreira de Capelins,
como vimos a propósito dos fritos de Natal e de Carnaval – indicia
a existência de um fator atuante da fronteira. A despeito da inte-
ração que se estabelece entre os habitantes de ambas as margens
do Guadiana neste sector, a fronteira atua de molde a entravar o
conhecimento entre as zonas em contacto. Como vimos no capí-
tulo precedente e como veremos nos que se seguem, o cariz pouco
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informado das verbalizações acerca do grupo do «outro» – quer
em termos locais, quer nacionais – e a falta de conhecimento mui-
tas vezes assumida emprestam validade empírica a esta leitura. 
A tese de que o entrave ao conhecimento entre as áreas e as po-
pulações em contacto é uma característica central das fronteiras
políticas (por exemplo, Gay 1995, 80; Hann e Béller-Hann 1998,
245; Stokes 1998, 273) sai aqui reforçada.

Os cafés e os restaurantes como condensadores 
de identidade

Para além de serem uma prática corrente nos cafés de Montes
Juntos, os petiscos constituem, para muitos residentes, um con-
densador de alteridade entre o grupo próprio e o grupo alheio com
o qual se compara. As diferenças que neles se percecionam residem
na variedade e na rotação de géneros alimentares, bem como na
simultaneidade entre o serviço de petiscos e o de bebidas em Che-
les. Os comentários associados, por seu lado, aludem a uma dis-
paridade de graus de desenvolvimento, a uma diferença econó-
mica e a uma outra, relacionada com formas de trabalhar. Entre
os tópicos mobilizados no processo de diferenciação das duas lo-
calidades inclui-se ainda a qualidade dos petiscos, em relação aos
quais se diz que «lá são melhores do que cá» (por exemplo, F. S.,
homem, 27 anos; J. D. M., homem, 83 anos).

Como sucede noutros planos da realidade, ao falarem sobre os
petiscos nestas duas povoações, os habitantes tendem a substituir
o referente local pelo referente nacional. A expressão da identidade
e alteridade de Montes Juntos em relação a Cheles dá, assim, lugar
à expressão da identidade e alteridade de Portugal e dos portugue-
ses em relação a Espanha e aos espanhóis. Significativamente, os
elementos que permitem construir um discurso sobre a diferença
local permitem igualmente construir um discurso sobre a diferença
nacional. As referências feitas à maior variedade de petiscos, à dis-
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ponibilização e à rotação dos mesmos de modo concomitante ao
serviço de bebidas nos cafés em Espanha exemplificam o referido: 

Lá cada copo é um petisco diferente. Os espanhóis nos bares nunca
repetem o mesmo petisco e oferecem sempre quando a gente pede
um copo. (E aqui?) Cá, em Portugal, não há assim petiscos e a gente
tem que pedir e pagar [I. R., homem, 39 anos].

Lá mudam sempre o petisco cada vez que a gente pede um copo.
Quantas são as pessoas a beber, quantos são os pedaços de petisco
espetados no palito, um para cada um. Se beber 20 copos, prova 20
petiscos diferentes. E cá é sempre o mesmo [J. A., homem, 76 anos].

Os comentários associados a estas diferenças percebidas a nível
de serviço obedecem a uma lógica similar, porquanto sublinhem
o desenvolvimento dos espanhóis e o atraso dos portugueses, bem
como as suas respetivas condições materiais. O facto de se dizer,
a propósito, que «nós estamos mais atrasados do que os espanhóis»
(V. S., homem, 87 anos) e/ou que «os espanhóis estão mais desen-
volvidos do que os portugueses» (J. G., homem, 64 anos) exem-
plifica a primeira imagem. A segunda imagem surge exemplificada
na asserção de que «os espanhóis são mais ricos» (M. J. F., homem,
78 anos), na de que «têm mais fartura» (F. B., homem, 25 anos) e
na de que «os portugueses somos mais pobres» (M. G. M., mulher,
59 anos).

Entretanto, a criação de uma descontinuidade cultural coinci-
dente com a fronteira política faz uso de outros recursos que im-
porta mencionar. Um deles tem a ver com a ideia de que no grupo
do «outro» consomem itens considerados impróprios para o efeito
no grupo do próprio. Por um lado, diz-se que «os espanhóis torram
tudo para petisco, até milho e grão» (por exemplo, J. A. e I. R., ho-
mens, 38 e 39 anos). Por outro lado, mantém-se que «os espanhóis
comem cobras e lagartos como petisco» (por exemplo, A. C., mu-
lher, 26 anos; J. C., homem, 52 anos), o que se reitera na conversa

03 Identidade Nacional Cap. 3.qxp_Layout 1  02/05/16  19:07  Page 105



106

de dois residentes numa conversa informal mantida num café, se-
gundo os quais, «os espanhóis, mesmo ali em Cheles, o petisco deles
é sardões, lagartos» (B. B. e I. R., homens, 30 e 39 anos).

Interessante é a forma como o consumo destas espécies animais
proporciona a criação de uma analogia entre os espanhóis e os ci-
ganos, ambos remetidos para um estado de impureza e barbárie
por comerem itens considerados impróprios para o consumo hu-
mano no grupo do próprio:

Os espanhóis são como os ciganos. Eu fui lá uma vez mais o ti 
V., a mulher e o filho, e vi lá pelo Santo Cristo os espanhóis a petis-
carem sardones, lagartos [M. M. V., mulher, 53 anos].

Os espanhóis comem tudo, é tipo ciganos. O petisco deles é cobras
e lagartos [M. M. F., homem, 54 anos].

A verbalização de uma diferença de paladar e de usos culinários
relativos à utilização da pimenta na confeção dos petiscos constitui
uma outra forma recorrente de criação de alteridade nacional:

Eu não gosto lá daquelas comidas que eles têm, aquelas carnes e
aquelas coisas, porque eles arrumam-lhe muita pimenta. Qualquer
petisco que lá façam é para ali pimenta à bruta e a pessoa vai comer,
sabe-lhe só a pimenta. E cá, em Portugal, não; cá a pimenta não se
usa nos petiscos [M. M., homem, 63 anos].

Os espanhóis tratam melhor [a comida] do que os portugueses,
em geral. Eles lá, de qualquer coisa, fazem um petisco bom. Qualquer
coirato, eles põem-lhe um paladar que é... Cá não lhe põem, é só dá
para cá dinheiro [J. D. M., homem, 83 anos].

De realçar é o facto de se ventilar, a propósito, a existência de
uma diferença de hábitos, afirmando-se que «os portugueses somos
mais esquisitos no comer, às vezes por não estarmos habituados» a
certas comidas (R. B., homem, 64 anos; A. A., homem, 26 anos).
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Finalmente, em consonância com a costumeira asserção de que a
língua, «a fala dos espanhóis é diferente» (por exemplo, M. S., mu-
lher, 16 anos; P. D., homem, 29 anos), há quem verbalize a existên-
cia de uma diferença nos modos de dizer: «aqui é petisco, em Cheles
é tapas» (J. B., homem, 67 anos; M. S., homem, 65 anos).5

Um dado que interessa realçar e que resulta do facto de os cafés
serem um espaço predominantemente masculino, «a casa dos ho-
mens», nos termos de Vale de Almeida (1995), é que os petiscos
constituem um registo praticamente à margem das mulheres.
Entre a população de Montes Juntos, quem os consome nos cafés
desta e de outras localidades são os homens. De igual modo, são
eles quem mais os considera nos seus discursos identitários. É certo
que as verbalizações das mulheres acerca da alimentação em geral
tratadas mais à frente neste capítulo abrangem, de uma forma ou
de outra, esta categoria. Mas é muito raro uma mulher fazer-lhe
uma referência explícita. Neste ponto, a população feminina de
Montes Juntos distingue-se nitidamente da masculina, em cujos
discursos, como acabámos de ver, os petiscos são mobilizados na
expressão de dois tipos de identidade e de alteridade coletivas mui-
tas vezes intersetados: locais e nacionais.

Ainda que com menor frequência do que o dos petiscos nos
cafés, o registo da alimentação nos restaurantes também faz parte
dos discursos de identificação coletiva dos residentes. As maneiras
de cozinhar são um dos dois tópicos focados no campo em aná-
lise, como denota o depoimento da proprietária de um dos res-
taurantes estudados:

5 As tapas são uma das categorias alimentares existentes nos cafés em Cheles.
Neste trabalho, não as abordamos porque os itens são sensivelmente os mesmos
que os das raciones ou platos anteriormente analisados. A diferença está na quan-
tidade. Como disse a proprietária de um dos estabelecimentos estudados nesta
povoação, «se é para uma pessoa beber um copo, é tapa; ponho um pouco num
prato. Se é para mais pessoas, ou para uma pessoa, mas que queira comer mais,
ponho mais quantidade, isso é uma ração».
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(Em Cheles fazem o comer como aqui nos restaurantes?) Eles co-
zinham de maneira diferente, fazem tudo diferente [M. A. M., mu-
lher, 48 anos].

O outro reside na forma de condimentação das comidas, como
ilustra a afirmação da proprietária de um outro restaurante no mo-
mento em que a abordámos com o intuito de inventariar o rol de
petiscos e refeições aí existentes:

[Em Cheles, nos restaurantes,] eles até podem fazer as mesmas
coisas, com os mesmos nomes, o que é diferente é depois os temperos
[A. F., mulher, 51 anos].

Acompanhando a tendência geral em deslizar do plano local
para o plano nacional quando se trata de comparar as povoações
de Montes Juntos e de Cheles, a maior parte das vezes, porém, os
discursos sobre as comidas nos restaurantes diferenciam os países
ibéricos. A composição dos pratos, ou melhor, o facto de os itens
em Espanha, entre os quais «bife», «carne com tomate» e «vitela»,
não serem acompanhados de arroz, batatas fritas e salada é o mo-
tivo habitualmente apontado desta diferenciação:

A alimentação em Espanha é diferente da nossa. Lá você pede um
prato e vem só aquilo mais nada. Lá a carneira, é a carne, vem só com
o tomate, não vem nada a acompanhar. E nós... pronto, a alimenta-
ção é diferente, tem outro acompanhamento: um bocadinho de sa-
lada, arroz, batatas fritas. Lá só vem se for pedido, não faz parte do
prato [A. J. C., homem, 48 anos].

Ocasionalmente, a descontinuidade ibérica é também remetida
para a qualidade da confeção e para o gosto da comida:

Os nossos restaurantes são melhores do que os deles. Eu já lá al-
mocei muitas vezes e jantei, mas não há nada como a nossa comida
cá em Portugal. É outra qualidade de comida, é diferente. A comida
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deles não é tão boa, não está tão bem confecionada como a nossa,
não tem o mesmo gosto [J. L., homem, 30 anos].

Por fim, numa dimensão comparativa diferente, dissociada das
comidas propriamente ditas, há ainda quem construa a fronteira
através da indicação de uma diferença de hábitos alimentares e de
uma diferença no tipo de casas de pasto existentes em Portugal e
em Espanha:

Eles não têm uma refeição como nós cá, é petiscos. Eles não comem
para encher a barriga, comem assim um petisco, pronto, vão comendo
assim. Não há uma casa assim com refeições, assim para... pronto. 
O meu vizinho já me tem dito que eles, lá na Espanha, não têm assim
restaurantes como cá [J. A. B., homem, 71 anos].

«A alimentação deles é diferente da nossa»

Para além dos anteriormente referidos, os discursos de identifi-
cação coletiva feitos pelos habitantes de Montes Juntos integram
outras dimensões a que cumpre fazer referência e que sustentam
a difundida ideia de que «a alimentação deles é diferente da nossa»
(por exemplo, J. C., mulher, 78 anos; B. L., homem, 71 anos; 
I. R., mulher, 21 anos). Um dos pontos de apoio desta represen-
tação prende-se com a existência de itens comidos somente por
uma das populações, incluindo itens contemplados na dieta do
grupo alheio e excluídos do grupo próprio, como o inverso. 

Entre os produtos que se diz que os cheleros «não comem» e que
constam das ementas dos habitantes de Montes Juntos destacam-
-se determinadas espécies vegetais, como feijão e couves verdes.
Por seu turno, entre o que se diz que «nós não comemos», as pes-
soas que residem em Montes Juntos, estão cobras e lagartos:

O que eles fazem que nós não fazemos é que comem cobras e la-
gartos. Tiram um palmo a partir da cabeça da cobra e dois a partir do
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rabo; dizem eles que onde está o veneno. Depois, comem aquilo frito.
O lagarto é só cortar a cabeça e o rabo [M. A. F., homem, 37 anos].

Neste caso, como sucede nos discursos vinculados aos petiscos
nos cafés, a diferença surge integrada numa discrepância de mo-
delos classificatórios quanto à compatibilidade alimentar de certas
espécies animais e vegetais. Ao mesmo tempo, os hábitos alimen-
tares do «outro» são nitidamente remetidos para um estado de im-
pureza e barbárie por incluírem espécies consideradas impróprias
para o consumo humano (no grupo do próprio), particularmente
cobras e lagartos. 

Esta imagem negativa dos hábitos alimentares dos cheleros é re-
forçada por uma outra afirmação usual entre as pessoas com mais
de 40 anos, a de que «eles comiam os porcos que cá morriam» por
causas naturais ou por doença. A utilização pretérita do verbo in-
dica que estamos perante uma prática associada a um dado pe-
ríodo, nomeadamente, durante e após a Guerra Civil de Espanha,
o que é normalmente dito pelos informantes. Mas ainda hoje sus-
tenta a repugnância, o nojo que muitas pessoas em Montes Juntos
têm das comidas em Cheles/Espanha. Este, por exemplo, é o caso
de uma sexagenária: 

Eu nunca lá comi porque tenho nojo. Eles, pela Guerra [Civil],
comiam lá os porcos que cá morriam; cá morriam os porcos, estavam
enterrados, desenterravam-nos e levavam-nos para comer [A. G., mu-
lher, 68 anos].

Amiúde considerados diferentes são também os procedimentos
culinários, afirmando-se que «as formas de conceção são diferen-
tes» (J. D. S., homem, 64 anos), que «eles cozinham de maneira
diferente» (M. A. M., mulher, 48 anos; A. C., mulher, 26 anos).
Como ocorre nos discursos de identificação local referentes às co-
midas nos restaurantes, um dos fundamentos desta representação
reporta-se ao uso desigual dos condimentos:  
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Lá o comer deles é mais ruim do que o nosso. Eu não gosto lá da-
queles temperos, bem como a carne, nem o paladar... o paladar é di-
ferente, o gosto. Os temperos lá são diferentes, eles deitam lá aqueles
picantes e pimentas e as carnes ficam mais encarnadas. E a gente não
faz assim. Os paladares são diferentes, mesmo as carnes. As carnes de
lá não sabem como cá, nem se comparam; cá é melhor [M. J. F.,
homem, 78 anos].

Mas é nas formas de tempero dos enchidos e das azeitonas pi-
sadas que esta diferença adquire uma expressão concreta: 

Lá nos enchidos fazem a mesma coisa que cá, o que é que os tem-
peros são outros; cá ninguém põe pimenta [M. M., homem, 63 anos].

Nas azeitonas pisadas, põem além os alhos inteiros e tomam
aquele gosto do alho. (Cá não se faz assim?) Não. A gente cá pisa as
azeitonas, mas não pomos ali dentes de alho [V. L., mulher, 71 anos].

Esta diferença percebida a nível do modo de condimentação
dos alimentos é muitas vezes verbalizada de modo concomitante
a uma outra, relacionada com a destreza culinária. Neste sentido,
costuma dizer-se que «o comer deles é mais ruim do que o nosso»
(por exemplo, J. D. M., homem, 83 anos; M. M. V., mulher, 53
anos). Para além de assentar na forma de condimentação dos ali-
mentos em geral, a diferença entre as populações de Montes Juntos
e de Cheles no que concerne aos modos de confeção das comidas
baseia-se em casos concretos, como peixe frito e gaspacho. Os ter-
mos exatos desta diferenciação estão contidos nos depoimentos,
produzidos em conversas informais, que se seguem:

O gaspacho de cá é mais simples, leva as mesmas coisas, mas o
modo de fazer é diferente: lá é tudo pisado e cá não [L. R., mulher,
16 anos]. 

Eles trabalham de uma maneira diferente, eles fritam o peixe in-
teiro e cá é cortado aos bocados [M. F., homem, 53 anos]. 
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A alimentação das populações de Montes Juntos e de Cheles é
ainda considerada distinta por causa do peso diferencial positivo
que os/as enlatados/conservas têm na dieta do grupo alheio. Cos-
tuma dizer-se que «eles comem mais à base de conservas» (M. A.,
mulher, 21 anos) e que «os comeres são diferentes; lá comem
muita comida enlatada, cá também há, mas não é tanto» (L. R. e
T.  R., mulheres, 16 e 17 anos).

Finalmente, a diferença é remetida para o pão. Mantém-se que
«o pão é diferente» (por exemplo, A. C., mulher, 26 anos; M. R.,
homem, 68 anos), quer em termos gustativos – «o gosto do pão é
diferente» – quer em termos visuais – «lá o pão é muito mais bran-
quinho». As pessoas com mais de 50 anos de idade referem-no tam-
bém na indicação de uma diferença de modalidades de consumo
– «enxuto» em Cheles versus «migado» em Montes Juntos –, de
uma diferença na quantidade de «caldo» presente nas comidas e,
ainda, de uma diferença de hábitos. Como disse um habitante du-
rante um almoço em sua casa, «os de Cheles têm outros hábitos
no comer, fazem a comida com pouco caldo e não migam o pão
como se faz cá, comem-no enxuto» (A. C., homem, 73 anos).

Fruto da amplificação das diferenças locais, muitos destes mo-
tivos de identificação local encontram-se igualmente patentes nos
discursos de identificação nacional. Há uma opinião generalizada
de que «a comida espanhola é diferente da nossa» (por exemplo,
J. C., mulher, 78 anos; M. L. e M. P., casal, 64 e 60 anos), ou, para
usar uma expressão igualmente rotineira, que «os espanhóis cozi-
nham de maneira diferente» (por exemplo, R. B., homem, 64 anos;
I. R., mulher, 21 anos). O argumento habitual é que «os espanhóis
fazem comidas muito condimentadas, com muitas pimentas, co-
loraus e picantes». As azeitonas pisadas e os gaspachos são, tam-
bém aqui, usados na ilustração desta descontinuidade de formas
de confeção, juntamente com as migas:

A gente põe azeite ou pingo de carne, miga para ali fatias [de pão]
[...], põe uma pinga de água por cima e deixa ferver aquilo; ferve um
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bocadinho, o pão fica cozido. Os espanhóis não a deixam cozer, é
frita [V. S., homem, 87 anos].

Os itens mais apontados neste processo são, no entanto, os deri-
vados do porco, especialmente os enchidos, assumindo-se estes como
um condensador de diferenças múltiplas e de ordem variada. A in-
dicação de que «os espanhóis põem muita pimenta e picam mais as
carnes do que os portugueses» (por exemplo, M. J. F., homem, 
78 anos; I. R., homem, 39 anos) contém parte dos argumentos habi-
tuais, o mesmo ocorrendo com a de que «eles não enchem carnes
grossas como cá, só delgadas» (M. L., homem, 64 anos). De sublinhar
é o facto de esta diferença ser amiúde associada ao processo de cura.
Uma das ideias mais difundidas, em Montes Juntos, é que «os espa-
nhóis não curam as carnes com fumo, curam-na ao ar», pelo que
«não fazem carne grossa, porque a carne grossa precisa de lume», en-
quanto «a carne delgada mesmo com o ar seca» (por exemplo, J. R.
e M. M., casal, 74 e 70 anos; M. L., homem, 64 anos). 

Acresce que estas diferenças percebidas a nível de operações 
culinárias são pretexto para a criação de uma fronteira de capaci-
dades técnicas, dizendo-se que «os espanhóis trabalham melhor a
carne do que os portugueses» (V. S., homem, 87 anos; I. S., homem,
66 anos), afirmação esta não raramente associada ao presunto, pro-
duto sobre o qual se costuma dizer que, «em Espanha, é uma es-
pecialidade, é muito melhor do que o de cá» (por exemplo, R. B.,
homem, 64 anos; J. P. P., homem, 36 anos). Paradoxalmente, alguns
informantes dizem ter «nojo» das carnes cheias espanholas «por
causa dos cabelos que têm» (por exemplo, M. P., mulher, 68 anos;
M. V., mulher, 78 anos). 

Para além de estimular a inclusão dos espanhóis na categoria de
«porcos», a presença de cabelos nos enchidos feitos pelos espa-
nhóis potencia um discurso sobre a forma desigual como é feita a
matança do porco em Portugal e em Espanha. Nos termos de dois
informantes em distintas conversas informais,  
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Os espanhóis raspam mal os bácoros e cortam a cabeça e os pés
com os cabelos e tudo, não lhes faz diferença [M. R., mulher, 
70 anos]. 

A gente cá é mais perfeita na matança, tiramos os pelos todos do
porco; o nosso fica mais branquinho, é como quem faz a barba. Os
espanhóis não; os espanhóis cortam a cabeça e os pés com cabelos e
tudo, não lhes faz diferença [A. C., homem, 73 anos].

Um dado adicional é que não estamos perante uma representa-
ção exclusiva dos habitantes de Montes Juntos, sendo, pelo con-
trário, corrente entre as populações portuguesas que residem no
Alentejo oriental (Martins s. d., 120). 

Ainda no que concerne aos enchidos, se, por um lado, permi-
tem construir um discurso sobre a diferença entre portugueses e
espanhóis nos termos que acabámos de passar em revista, por
outro lado, são mobilizados na expressão de uma heterogeneidade
intranacional, particularmente no que toca aos modos de fazer:

Mesmo cá [em Portugal], as carnes fazem diferença. Na minha
terra [Santa Vitória – concelho de Beja], as carnes cheias vão-se a par-
tir e as carnes separam-se. Porquê? Porque têm os bocados de carne
muito grandes. E tem outra coisa: lá as carnes separam-se porque são
cheias em tripa de vaca, e a tripa de vaca não aperta as carnes como
a de porco, alarga. Cá só o que se enche com a tripa de vaca são as
cacholeiras [M. F., homem, 53 anos]. 

Lá para cima [no Norte], diz que fazem umas farinheiras de sangue
são logo cheias no mesmo dia; a gente não, a gente deixa-as ali três
ou quatro dias a temperar [M. G. M., mulher, 59 anos].

Repare-se na forma como este último excerto, embora de modo
implícito, procede à indicação de uma descontinuidade entre duas
categorias de pertença mais restritas que a nacional – o «Alentejo»,
com que se identificam os habitantes de Montes Juntos, e o
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«Norte» de Portugal. Como veremos neste texto, a expressão desta
oposição é relativamente usual em Montes Juntos, em larga me-
dida porque a região Norte constitui o principal parceiro para a
representação da identidade da região Alentejo. No que toca às
comidas, e particularmente aos enchidos, ouvimos ainda dizer que
«a morcela no Norte é diferente, é preta, algumas até têm arroz»
(I. R., homem, 39 anos). Mais à frente neste trabalho procedere-
mos à explicitação de outros aspetos sublinhados nesta identifica-
ção regional. Entretanto, refira-se que tal identificação, tal como
todas as outras feitas, em Montes Juntos, no plano intranacional,
surge diluída no plano internacional, plano em que o país é visto
como um corpo social unificado e homogéneo distinto de um
outro da mesma natureza, concretamente Espanha.

Entretanto, os discursos de identificação nacional vinculados à
alimentação referem ainda outros motivos assinalados na distinção
entre as populações de Montes Juntos e de Cheles merecedores
de referência. Por um lado, verifica-se a reivindicação de uma di-
ferença a nível de destreza culinária, inclusive no plano avaliativo,
afirmando-se que «a comida espanhola é mais ruim do que a por-
tuguesa» (por exemplo, A. C., casal, 73 e 69 anos; I. R., mulher, 
21 anos), que «a nossa comida é melhor» (por exemplo, M. F.,
homem, 53 anos; J. A., homem, 32 anos), quer porque esta «é me-
lhor condimentada», quer porque tem um «paladar melhor».

Paralelamente, verifica-se a criação de uma fronteira de modelos
classificatórios quanto à comestibilidade e não comestibilidade de
certas espécies animais e vegetais, mediante a menção de itens co-
midos exclusivamente por uma das comunidades nacionais. 
A muito verbalizada ideia de que os «espanhóis comem cobras e
lagartos», tal como acontece na demarcação entre as populações
em estudo, integra-se numa lógica de remissão do grupo alheio
para um estado de impureza e barbárie alimentares. Isso também
ocorre com a ideia de que, no pós-Guerra Civil, «os espanhóis de-
senterravam os porcos que cá morriam por doença e levavam-nos
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para comer» (por exemplo, M. V., mulher, 78 anos; J. D. M.,
homem, 83 anos) e, ainda, com a de que «os espanhóis comem
todos os bichos, até cães e gatos» (M. R., mulher, 70 anos).

No entanto, a perceção desta descontinuidade de modelos clas-
sificatórios também detém um sentido inverso. Da mesma forma
que se diz que os espanhóis comem produtos que os portugueses
não comem, diz-se que os portugueses comem coisas que os es-
panhóis não comem, entre as quais túbaros, enguias, silarcas, achi-
gãs e «sopas». Note-se que a indicação de que «eles não comem
sopas como os portugueses» é normalmente associada às caracte-
rísticas do pão espanhol. Diz-se que «o pão espanhol não serve
para migar, é só para se comer enxuto» (por exemplo, A. C. e 
M. F., casal, 73 e 69 anos; J. R., homem, 74 anos). De acordo com
vários informantes, isto dá origem a uma descontinuidade de for-
mas de consumo: enquanto «nós comemos o pão afogado, mi-
gado», «os espanhóis comem o pão seco» (por exemplo, V. V.,
homem, 65 anos; M. R., homem, 67 anos).

O que nos parece significativo é que há ocasiões em que o
termo «nós» refere, não os portugueses em geral, mas sim uma ca-
tegoria específica de portugueses, a saber, os alentejanos. Veja-se,
por exemplo, o depoimento abaixo apresentado:

Os espanhóis não fazem sopas para migar como a gente aqui. Nós
cá... aqui, o alentejano é assim, faz-se uma sopa, miga-se e a sopa
deita-se por cima, [...] mas aí, nas terras de coiso, nunca se miga, isso
é cá no Alentejo [M. R. L., homem, 62 anos]. 

Tal como ocorre com as diferenças entre as regiões Norte e
Alentejo anteriormente assinaladas, a propósito dos enchidos,
dado o cariz segmentar da identidade nacional, tal não obsta a que
a diferença de quantidade de «caldo» nas comidas em Montes Jun-
tos e em Cheles seja nacionalizada. A asserção de que «os espa-
nhóis fazem a comida seca, com pouco caldo» (por exemplo, 
I. S., homem, 87 anos; M. V., mulher, 78 anos) assim o indica. 
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Curiosamente, para além de fundamentar a indicação de uma
disparidade de modos de confeção das comidas, o «caldo» funda-
menta o estabelecimento de uma fronteira de gostos. Mantém-se,
a propósito, que «o espanhol gosta mais da comida enxuta, sem
caldo, e a gente é tudo com caldo» (por exemplo, A. R., homem,
74 anos; M. R., mulher, 70 anos). A existência de uma fronteira
de gostos é, aliás, muitas vezes verbalizada pelos habitantes. No
capítulo anterior, verificámos que uma das imagens dos espanhóis
mais efetivamente difundidas em Montes Juntos é que «gostam
muito de festas e touradas». Em termos alimentares, costuma dizer-
-se que «os espanhóis gostam muito de migas, gaspacho e café»
(por exemplo, A. C. e M. F., casal, 73 e 69 anos).

Comum aos discursos de identificação local e nacional é tam-
bém o peso desigual que certas comidas têm na dieta das popula-
ções em cotejo. Para além das conservas, este distanciamento refere
as migas, como ilustra a ideia de que «os espanhóis comem mais
migas do que os portugueses» (por exemplo, A. C., homem, 
73 anos; V. S., homem, 87 anos). No entanto, a diferenciação em
análise também é feita no sentido inverso, no sentido em que há
produtos que se diz que «os espanhóis comem menos do que os
portugueses», designadamente, pão. Entretanto, o peso relativo do
pão na alimentação das populações é igualmente percecionado
como um operador de distinção cultural entre as aldeias e as cida-
des em Portugal. «Os espanhóis comem menos pão do que a
gente. Até cá em Portugal, hoje... fora daqui, nessas cidades... é só
aqui nas aldeias é que a gente foi criada à base de pão, a maioria»
(J. S., homem, 75 anos), disse, por exemplo, um residente em en-
trevista. 

Como decorre dos materiais constantes das páginas anteriores
deste capítulo, os discursos de identificação nacional vinculados
à alimentação não se limitam a integrar as diferenças locais, entre
as populações em estudo, numa estrutura nacional. Esta estrutura
é também constituída por recursos de cariz nacional e/ou estatal
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localmente apropriados e mediados previamente à sua localização,
à sua projeção nas populações em causa. Por outras palavras, 
as componentes locais são inscritas numa perspetiva nacional e as
componentes nacionais são inscritas numa perspetiva local. Este
entrelaçar de registos é particularmente visível no uso de argumen-
tos de natureza material e histórica para justificar uma diferença
percebida a nível da alimentação:

Os espanhóis comem muito melhor do que nós, [...] matam um
bácoro a qualquer hora, matam um borrego a qualquer hora, matam
uma vaca a qualquer hora... O espanhol teve sempre melhor vida do
que nós, muito melhor. [...] Estão mais desenvolvidos, estiveram sem-
pre. Tiveram aquela coisa da Guerra [Civil], mas depois o Franco le-
vantou aquilo com barragens e eletricidade em todos os montes e
coisa... E cá o Salazar encheu o saco; era um tesouro que tínhamos
em dinheiro, mas depois não desenvolveu [J. P., homem, 73 anos].

Atente-se no modo como a qualidade diferencial negativa da
alimentação dos portugueses relativamente aos espanhóis – «os es-
panhóis comem muito melhor do que nós» – é aqui associada ao
atraso e à pobreza dos primeiros face aos segundos – «o espanhol
teve sempre melhor vida do que nós, [...] estão mais desenvolvi-
dos» –, reiterando-se, assim, uma imagem nacional muito difun-
dida em Montes Juntos, como vimos anteriormente. Significativa
é a forma como estas diferenças percebidas são justificadas pela
ação desigual dos governos de Portugal e de Espanha no passado,
nomeadamente, o investimento em infraestruturas produtivas rea-
lizado por Francisco Franco (1892-1975) e a acumulação de di-
nheiro promovida por António de Oliveira Salazar (1889-1970). 

Já a referência à Guerra Civil de Espanha – «[t]iveram aquela
coisa da Guerra» – traz à colação um outro recurso de identificação
nacional verbalizado por vários residentes, a História, mais preci-
samente a «periodização» (Borneman 1992) diferenciada dos países
ibéricos. Esta periodização assinala, não só a diferença entre Por-
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tugal e Espanha, mas também a continuidade temporal de ambos
os países através do elo de ligação por essa via estabelecido entre
todos os seus membros, os vivos e os mortos. O facto de os espa-
nhóis terem, então, passado por extremas dificuldades integra a
memória que as pessoas mais idosas da aldeia têm deste período.
Veja-se, a título exemplificativo, os depoimentos seguidamente
transcritos:

Pela Guerra, havia ali falta de tudo; gente com fome, pessoas que
começavam dalém [do outro lado do Guadiana] a bradar, depois nós
dispensávamos uma pouca de farinha para fazerem um pãozinho,
umas papas, bolos para comerem. Foi uma coisa triste. Mesmo assim,
o que lhes valia eram os moinhos aqui [deste lado do rio]; estavam
sempre cheios de espanhóis, com família. E muita família andou cá fu-
gida aí por todos os lados. As espanholas, coitadas, elas vinham de todo
o lado e a toda a hora; davam-se a um homem por um pão [V. S.,
homem, 87 anos].

A Guerra de Espanha foi uma miséria, andava tudo cheio de fome,
vinham aos ranchos para cá à pida. Elas, por um bocado de pão, pu-
nham-se debaixo de um homem. Ainda soube de dois portugueses
que os espanhóis puseram com água à cabeça para não os matarem.
A guerra era lá com eles, mas eles não podiam com os portugueses,
porque davam cá abrigo aos comunistas, aos que de lá fugiam. Alguns
foram cá denunciados às autoridades portuguesas e levados às auto-
ridades espanholas. A muitos, depois, abriam-lhes uma vala, punham-
-nos ali em fila e metralhavam-nos. Depois, regavam-nos com gaso-
lina e pegavam-lhe fogo para não terem muito trabalho a abrir mais
valas. Putos de 17 e 18 anos matavam pessoas como quem mata coe-
lhos. Uma espanhola via eu pregada a uma parede de braços abertos,
deixaram-na ali ficar até morrer. Cá tremia o chão com as bombas
que estouravam ali na Espanha [D. P., homem, 89 anos].

Um outro marco do passado nacional destacado nos discursos
de alguns habitantes, desta feita em relação ao grupo do próprio,
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é a Revolução de Abril de 1974. Este é o caso de um residente, en-
trevistado em sua casa juntamente com a mulher, nas palavras de
quem, ilustrativas do cunho inclusivo e, simultaneamente, exclu-
sivo do passado nacional, «o 25 de Abril foi uma vitória dos por-
tugueses, os espanhóis não tiveram nada a ver com isso» (J. R.,
homem, 74 anos).6

6 Sobre a importância da História, de um passado comum, noutras identifica-
ções nacionais, ver, por exemplo, Friedman (1992) e Smith (1991). Sobre o or-
gulho de muitos portugueses na História nacional, ver Leal (2010).
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4
Aspetos psicológicos

Estereótipos nacionais contrapostos

Em termos genéricos, os discursos sobre os tópicos estudados
nos dois últimos capítulos reproduzem uma estratégia própria dos
discursos de inspiração nacional, designadamente, a sujeição da
cultura a um processo de «objetificação», nos termos propostos
por Richard Handler (1988). Este processo define-se, segundo
Handler, em dois postulados: (i) a perspetiva da cultura enquanto
objeto, enquanto entidade corpórea delimitada, contínua e dis-
tinta de entidades análogas; e (ii) o entendimento da cultura en-
quanto composição de objetos e de entidades suscetíveis de serem
constituídas como emblemas da mesma (Handler 1988, 14-16;
ver também Handler 1985). 

Em Montes Juntos, é sobretudo no âmbito do segundo postulado
que a «objetificação da cultura» tem lugar. As festas, as touradas e a
alimentação são aí concebidas como expressões ou objetos emble-
máticos da cultura e da identidade nacional portuguesas, ambas re-
presentadas em contraste com a cultura e a identidade nacional es-
panholas. Mas esta emblematização é feita de modo paralelo à
verbalização de traços da personalidade. As alusões ao tempera-
mento alegre e divertido dos espanhóis nos discursos que foram ana-
lisados no capítulo 2 exemplificam esta situação, o mesmo aconte-
cendo com a indicação do seu comportamento ruidoso e da sua
maior devoção religiosa, assim como com a ideia de que são «me-
drosos» e «maus» no contexto das touradas, contexto em que os por-
tugueses são vistos como «valentes». 
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Estas características são, no entanto, apenas uma parte das que
assistem à construção de uma fronteira mental, de uma diferença
de personalidade entre portugueses e espanhóis na aldeia em estudo,
onde há uma opinião generalizada de que «a maneira de ser dos 
espanhóis é diferente da nossa» (por exemplo, L. R. e B. R., mulhe-
res, 16 e 17 anos; R. B., homem, 64 anos), nas palavras da maioria
dos residentes, ou de que «os espanhóis têm outra mentalidade»
(por exemplo, J. R., homem, 30 anos; I. R., mulher, 21 anos), nos
termos de alguns deles.

A formulação de Louis Dumont (1983) é particularmente útil
para entender esta representação. De acordo com Dumont, a ideo-
logia nacional alemã, tal como se encontra nos filósofos Johann
Herder (1744-1803) e Johann Fichte (1762-1814), contém uma sin-
gular combinação de tendências opostas. Por um lado, considera-
-se que o indivíduo deriva os seus modos de ser (pensar, sentir,
agir) da cultura nacional em que está inserido, o que reflete uma
perspetiva holista. Simultaneamente, consideram-se as culturas na-
cionais como «indivíduos coletivos», o que traduz uma propensão
individualista. Por outro lado, uma vez definidas como indivíduos
coletivos, as culturas nacionais são consideradas iguais entre si, in-
dependentemente das diferenças que entre elas se julga existirem,
o que nos remete para uma tendência igualitária. Mas também
existe uma hierarquia, já que, em cada período histórico, há uma
cultura nacional vista como representativa da humanidade.

Como refere Richard Handler (1988), esta formulação teórica
ajuda a perceber melhor a importância da psique coletiva nos dis-
cursos nacionalistas. Nesta perspetiva, as culturas nacionais são li-
teralmente vistas como indivíduos que «têm uma alma, um espí-
rito e uma personalidade» (op. cit., 41). Em concomitância, a alma
deste «indivíduo coletivo» serve para assinalar a sua singularidade
face a entidades análogas, mas também para as hierarquizar. 

Antes de avançarmos na análise do discurso de identificação
nacional dominante na aldeia, cumpre notar que, tal como tende
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a ocorrer nos processos de estereotipização (Quattrone 1986, ci-
tado por Billig 1995, 81), em Montes Juntos, os habitantes atri-
buem mais características ao «outro», aos espanhóis, do que aos
portugueses. Acresce que as atribuições surgem normalmente feitas
em termos, não absolutos, mas sim comparativos, de «mais» e de
«menos», como é usual na descrição de pessoas e grupos (Tajfel
1982-1983 I, 149). Além de mais, o cunho relativo e opositivo da
identificação implica a sua inscrição numa «negatividade implí-
cita» (Boon 1982, citado por Cohen 1994, 138), no sentido em
que, ao imputarem-se características aos espanhóis, elas são auto-
maticamente sonegadas aos portugueses e vice-versa.

Outrossim, nos discursos em estudo, os homens são mais refe-
renciados do que as mulheres. Mas enquanto os atributos confe-
ridos às mulheres definem exclusivamente as mulheres, os atribu-
tos conferidos aos homens, para além dos homens, definem quase
sempre e, ao mesmo tempo, as pessoas. Por regra, quando se refe-
rem aos «espanhóis» e/ou aos «portugueses», os informantes estão
a falar, não só dos membros do sexo masculino, mas também da
totalidade dos membros do grupo nacional. A hipótese de estar-
mos perante uma pura questão de linguagem foi posta de parte
em várias situações.1

Salvo exceções, a imagem que se tem dos homens é, pois, con-
forme à imagem que se tem de todo o grupo nacional. Num es-
tudo sobre estereótipos nacionais realizado em diversos países den-
tro e fora da Europa, em que se pedia aos informantes que
descrevessem as pessoas, os homens e as mulheres do seu grupo

1 A resposta obtida quando interpelámos os informantes quanto ao alcance
das suas atribuições a isso obrigou. Quando interrogados se o que tinham aca-
bado de afirmar se aplicava também às mulheres, umas vezes anuíram «todos»,
outras responderam «é a mesma coisa, a diferença que fazem eles, fazem elas».
Casos há, no entanto, em que os informantes operam uma distinção nítida entre
os homens e as mulheres. Noutros casos, ainda, os referentes utilizados são estri-
tamente masculinos ou femininos.
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nacional de pertença, Alice Eagly e Mary Kite (1987, citados por
Amâncio 1993, 130-131) registaram a mesma conclusão. Significa
que há uma equivalência tendencial entre as noções de «homem»
e de «indivíduo», o que revela, não só uma assimetria das repre-
sentações dos géneros, mas também uma dominância simbólica
do masculino sobre o feminino (Amâncio 1993).2

Como sublinha Carmelo Lisón (1992, 149), o «outro» «é uma
figura sintética de carácter ambivalente que, se, por vezes, atrai,
quase sempre e simultaneamente, repele». A imagem dos espa-
nhóis em Montes Juntos é disso exemplo. Relativamente a estilos
de sociabilização, os espanhóis são vistos de modo normalmente
positivo. À semelhança de outros contextos em ambos os lados
da raia (por exemplo, Amante 2007, 278, 281; Martins s. d., 325,
375-377; Rovisco 2013, 361-362; Valcuende del Río 1998, 334), in-
cluindo em Cheles, vê-lo-emos no capítulo seguinte, costuma
dizer-se que «os espanhóis são mais divertidos, alegres e amigos
de paródia» do que os portugueses (por exemplo, M. A. M., mu-
lher, 48 anos; J. M. P., homem, 59 anos) e que, «em se juntando
meia dúzia de espanhóis, fazem logo uma festa» (por exemplo, 
J. C., homem, 52 anos; F. P., mulher, 59 anos). 

Tal como na parte raiana do concelho de Idanha-a-Nova (Ro-
visco 2013, 362) e em Aiamonte (Valcuende del Río 1998, 335,
345), este estereótipo dos espanhóis é amiúde associado a um
outro igualmente verbalizado por muitos habitantes, o de que são
«mais expansivos» e «mais desinibidos» do que os portugueses,
considerados «mais reservados»:

O que eles são é mais alegres e divertidos do que os portugueses,
mas é o dobro. Eles vêm cá à nossa festa, fazem aí umas cantarolas e
coisa. A gente lá não; a gente vai lá, vê os amigos, convivemos com

2 Sobre os modos de construção da masculinidade, ver Vale de Almeida (1995),
para quem «a masculinidade não é simétrica da feminilidade, na medida em que as
duas se relacionam de forma assimétrica, por vezes hierárquica e desigual» (op. cit., 17).
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eles, mas não andamos lá com aquelas nossas cantarolas como eles
andam cá, isso não. Nós somos um pouco mais cobardes. Eles parece
que são mais desenvolvidos nesse aspeto. Têm outra vida, pronto.
Eles chegam aqui, não têm vergonha de cantar, nem de pular, nem
coisa, fazem trinta por uma linha [M. V., mulher, 78 anos].

Encontro os espanhóis um bocado mais desinibidos do que nós,
um bocado mais abertos. [...] Nós somos um povo mais fechado,
menos expansivo do que eles. Eu acho que eles são um povo mais
alegre do que nós [M. L., homem, 64 anos].

Por outro lado, à semelhança de Aiamonte (Valcuende de Río
1998, 335, 345), costuma dizer-se que os espanhóis são mais so-
ciáveis, «mais abertos» e «mais dados do que os portugueses»:

É um povo diferente. O espanhol é mais aberto, mais dado, mais
comunicativo [A. M. M., homem, 36 anos].

O português é mais impostor, mais soberbo, mais ignorante. O es-
panhol foi sempre mais aberto do que a gente. É o mesmo que é a
espanhola, é a mesma coisa [V. S., homem, 87 anos].

Há casos que esta opinião remete para a facilidade com que os
espanhóis entabulam relações sociais com desconhecidos/foras-
teiros, o que se deteta na afirmação de que, «quando a gente lá
vai, eles e elas metem logo conversa amigável» (por exemplo, 
J. M. P., homem, 59 anos; J. F., homem, 26 anos). Neste sentido,
costuma ainda dizer-se que «os espanhóis recebem melhor do que
os portugueses» (por exemplo, M. R., mulher, 66 anos; M. L., mu-
lher, 48 anos; P. D., homem, 29 anos), que são «mais acolhedores»
(A. P., mulher, 26 anos), ou «hospitaleiros» (F. M., mulher 73 anos;
A. F., homem, 50 anos), quer porque «nunca uma pessoa lá vai
que não lhe ofereçam logo de comer», quer porque «muitas vezes
a pessoa vai lá, come e bebe, e quando vai a pagar está tudo pago».
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Noutros casos, porém, a imagem de abertura dos espanhóis ao
exterior serve para justificar o tipo de relacionamento que os mem-
bros de cada comunidade nacional mantêm entre si. Tal como no
concelho de Idanha-a-Nova (Rovisco, 2013, 362), mantém-se que,
«em Espanha, as pessoas são mais unidas e amigas umas das ou-
tras» (por exemplo, J. P., homem, 73 anos; D. F., mulher, 46 anos).
Os argumentos habituais são o de que os espanhóis se entreaju-
dam em situações de aperto e o de que interagem entre si inde-
pendentemente da condição socioeconómica de cada um. Profe-
ridos em distintas conversas informais, os depoimentos abaixo
transcritos têm, aqui, um valor exemplificativo: 

E são mais amigos uns dos outros, convivem mais do que os por-
tugueses. O português é mais vaidoso. O espanhol rico e o espanhol
pobre falam-se todos no café ou em qualquer lado. Aqui os ricos des-
viam-se dos pobres e os pobres dos ricos [J. D. S., homem, 64 anos].

Eu comparo os espanhóis com os ciganos; os ciganos correm todos
uns para os outros, [são] unidos. Vossemecê se brigar com um,
quando mal lhe parece, tem ali um cento ou mais; são uns para os
outros. Os espanhóis é a mesma gaita. Os portugueses não; os de cá
veem uma briga qualquer, tudo desanda, para depois não ter fezes,
ou não ter andanças, ou não entrar para o baile [J. A. S., homem, 
75 anos].

Abstraindo da afirmação de que «o português é mais vaidoso»,
a que voltaremos mais à frente no texto, sublinhe-se que estas as-
serções refletem as características centrais da sociedade rural alen-
tejana num passado recente, sobretudo a estratificação social e os
entraves à comunicação entre os diversos estratos (Cutileiro 1977
[1971]). Confirma-o a opinião de um setuagenário, segundo o
qual, «em Portugal, a nossa zona é a pior, porque eles, lá os do
Norte, os do Centro, os do Algarve e coisa e tal vivem melhor do
que nós próprios uns com os outros» (J. P., homem, 73 anos).
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No entanto, estas características atribuídas aos espanhóis tam-
bém são objeto de crítica. Com efeito, do mesmo modo que se
identificam os espanhóis com alegria e expansividade, diz-se, à se-
melhança do sucedido na raia do concelho do Sabugal (Amante
2007, 287), que eles «fazem muito barulho», «muito banzé» (por
exemplo, L. N., mulher, 63 anos; M. V., mulher, 78 anos). Como
vimos no capítulo 2, as festas e as touradas figuram entre os con-
textos referenciados pelos informantes quando pretendem ilustrar
este estereótipo dos espanhóis, de quem também se diz que «falam
alto», como decorre do excerto de entrevista abaixo apresentado:

Em eles começando a falar, ih... Valha-me Deus. Uma vez um es-
panhol veio aqui almoçar com ele [marido], eu até nem tinha al-
moço, fizeram gaspacho; estavam só eles aqui os dois à mesa, mas
quem quer que entrava além parecia que estava aqui um rancho de
espanhóis [L. N., mulher, 63 anos].

De igual modo, a dita facilidade diferencial positiva com que
os espanhóis sociabilizam é criticada pela costumeira indicação de
que também são «muito confiados» (por exemplo, M. A., mulher
34 anos; V. V., homem, 65 anos), no sentido de abusadores. São
dois os fundamentos desta representação. Por um lado, afirma-se
que os espanhóis abusam da confiança quando vão a casa de uma
pessoa:

E tem outra coisa ainda: entram por casa adentro, não pedem li-
cença, nem nada. Hombre, e entram e pronto. É a tal confiança, de-
masiada confiança. Pois, eles são mais confiados, tomam a liberdade
sem a gente lha dar [J. G. R., homem, 72 anos].

Paralelamente, diz-se que, sempre que um espanhol é convi-
dado para ir comer a casa de um português no dia da festa, nunca
vai só, levando consigo os seus próprios convidados:
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Os espanhóis são é muito confiados, tanto que até há um ditado:
«Um português convida um espanhol, o convidado convida sete e o
dono da casa põe oito na rua.» Os espanhóis são mais abusadores e
não têm vergonha como os portugueses; não lhes custa nada um con-
vidado trazer sete ou oito [F. M., mulher, 73 anos].

Esta representação é empiricamente sustentada por uma dimen-
são integrada na experiência coletiva local de interação com espa-
nhóis, principalmente de Cheles, que a maioria dos habitantes co-
nhecem, ora por terem passado diretamente por ela, ora na base
do «ouvi dizer». Juntamente com o papel das experiências parti-
culares de interação com o «outro» no desencadear dos estereóti-
pos, é de destacar o facto de os habitantes usarem esta experiência
no mapeamento da interação com cheleros/espanhóis, o que revela
o valor prático dos estereótipos sublinhado por Pierre van den
Berghe (1997). Isso é claramente expresso por dois informantes, o
primeiro dos quais em entrevista:

Os espanhóis são é muito confiados. O meu marido tinha lá [em
Cheles] conhecimentos e amigos por via do contrabando e de ir lá a
festas, e chegou a convidar um para vir cá a comer no dia da festa.
Olha, apareceram-lhe cá 20. Eu já sabia como eles são e, então, pus
a mesa na rua para eles comerem [L. V. R., mulher, 65 anos].

Os espanhóis são muito confiados. Eu já tive ganas de convidar o
S. [espanhol, de Cheles] para vir cá comer a casa no dia da festa, mas
tenho medo que traga um rancho [J. B., homem, 67 anos].

Muitas vezes associada ao já abordado excesso de confiança,
como vimos num dos depoimentos acima transcritos, uma outra
coisa que, em Montes Juntos, se diz muitas vezes em desfavor dos
espanhóis é que «não têm vergonha». A falta de vergonha é aqui
negativamente valorada por mor do seu entendimento enquanto
«preocupação com a reputação», registando-se uma valoração con-
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trária quando a vergonha se reporta «ao retraimento» resultante
«da inibição emocional» (Pitt-Rivers s. d. [1965], 30), como vimos
no capítulo 2. Mas este traço também serve para justificar outros
comportamentos menos apropriados. Como afirmaram dois resi-
dentes, o segundo deles em conversa informal,

Os espanhóis não têm vergonha como os portugueses e, se apa-
nham algo à mão, roubam o que puderem. Eu cheguei cá a ter espa-
nholas convidadas para a festa e, quando elas abalavam, levavam as
flores do quintal; elas roubam o que apanham à mão [V. R., mulher,
54 anos].

O espanhol teve sempre menos vergonha do que o português. Os
portugueses [antes] iam lá à Espanha e portavam-se bem, com res-
peito, e eles e elas cá, eh!... Os espanhóis não têm vergonha nenhuma.
Ainda agora, então não viu os gaiatos que aqui vieram à tourada que
trouxeram duas grades de cerveja e as estiveram bebendo ali ao pé do
Posto [da Guarda Fiscal] e partiram algumas garrafas e tudo?! [M. J. F.,
homem, 78 anos].

Significativamente, no que diz respeito a dimensões considera-
das centrais no carácter do indivíduo e, por extensão, dos povos 
– a masculinidade, a honestidade, a honradez e a bondade –, em
Montes Juntos, a imagem dos espanhóis é manifestamente nega-
tiva, estigmatizante até. Os termos exatos desta demonização me-
recem um escrutínio detalhado. 

Tal como junto à raia na Beira Baixa (Rovisco 2013, 352-354) e
noutros lugares próximos da fronteira no Alto Alentejo, vimo-lo
no capítulo introdutório, a propósito de uma diferença percebida
a nível da pesca no Guadiana, em Montes Juntos, costuma dizer-
-se que «os espanhóis são medrosos», especialmente nas lides com
gado vacum. Por serem concorridas por um número significativo
de cheleros, é nas largadas efetuadas na aldeia, especialmente as que
decorrem na manhã do domingo de festa, que isto é mais evi-
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dente. O que aí está em jogo é, não só a masculinidade da aldeia
– como acontece em contextos não raianos, de que é exemplo a
aldeia de Pardais (M. Almeida 1995, 200 e segs.) –, mas também,
e principalmente, a masculinidade dos países a que pertencem os
seus protagonistas. Para além de os grupos espontaneamente for-
mados para a pega serem de base nacional, é frequente haver
acusa ções mútuas quanto à falta das valias associadas à «masculi-
nidade hegemónica» (Connel 1987) no âmbito em apreciação, isto
é, a coragem e a virilidade. Uns afirmam que «os espanhóis são
muito medrosos na hora de apanhar a vaca», enquanto outros
dizem que «os portugueses não são toureiros, quem faz a tourada,
em Montes Juntos, são os espanhóis».3

É no campo das relações comerciais que surge outro estereótipo
negativo dos espanhóis muito difundido na aldeia, o da desones-
tidade. Costuma dizer-se, a propósito, que «os espanhóis são fal-
sos», que «estão sempre a pensar em enganar a gente, só não en-
ganam se não podem» (por exemplo, J. R., homem, 74 anos; C. B.,
mulher, 60 anos), o que se reitera na indicação de uma entrevis-
tada, de acordo com a qual «eles não são como a gente: o que lhes
agrada, quando não têm dinheiro, levam roubado» (J. C., mulher,
46 anos). Tal como ocorre no concelho de Idanha-a-Nova (Ro-
visco 2013, 354-355), em Montes Juntos, este estereótipo dos es-
panhóis serve para justificar uma diferença percebida na interação
associada ao contrabando: 

O que eles são é muito falsos. (Em quê?) É a miséria da pessoa...
em negócio. Coisas quase sem importância, mas são falsos. Eles en-
comendavam-me uma navalha, [...] «traz-me lá uma navalha, quanto
custa?»; «Custa tanto». Chegavam cá: «Eh, é muito cara, não a quero.»
[...] Olhe, uma vez tive que ficar com um xaile desses de pôr por os

3 Fátima Amante (2007, 274) registou uma situação distinta na raia junto ao
concelho do Sabugal, onde as capeias raianas motivam admiração pelos portu-
gueses junto dos habitantes no flanco espanhol.
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ombros, dei-o à minha mãe. [...] Nunca na vida queriam dar dinheiro
[J. M., homem, 83 anos].

Em Montes Juntos, porém, esta imagem dos espanhóis surge
amiúde igualmente associada a uma outra representação negativa
frequentemente verbalizada pelos residentes, a da sua desonradez.
Nas palavras de um septuagenário em entrevista,

O espanhol é mais falso do que é o português. O português é um
indivíduo mais sério. O português cumpre a palavra e o compro-
misso. E eles lá... é como eu lhe digo, são assim meios aciganados;
têm o tipo assim aciganado [J. G. R, homem, 74 anos].

A maldade encerra o leque dos defeitos mais apontados aos es-
panhóis na aldeia de Montes Juntos, onde são considerados
«maus», «velhacos». Um dos fundamentos desta identificação,
vimo-lo no capítulo 2, encontra-se na forma de tratamento dos
animais nas touradas. Outros, à semelhança do sucedido junto à
fronteira no concelho de Idanha-a-Nova (Rovisco 2013, 351-352),
reportam-se ao passado, particularmente ao contrabando, a agres-
sões e detenções de portugueses por parte dos carabineiros, à
Guerra Civil de Espanha e, implicitamente, à ação da fação armada
do movimento nacionalista basco Euskadi Ta Askatasuna:

Os espanhóis não são bons. Quando a gente lá ia... lá, numa festa,
os carabineiros bateram lá em dois ou três portugueses e tiravam as
navalhas ao pessoal de cá e mandavam-nos para Portugal; não nos
queriam lá; eram velhacos, brutos [M. B., homem, 73 anos].

Os espanhóis... pode lá haver gente boa e gente ruim, mas não são
como os portugueses. Não têm o nosso sangue; o sangue espanhol é
negro e o nosso é branco, à vista deles. (Porque diz isso?) Porque é
assim. Eles matam presidentes e matam tudo, e cá não matam nin-
guém. Fazem a guerra pelas mãos deles, são maus, têm o sangue mau.
A gente mora aqui ao pé deles, a gente não tem queixa, mas vê que
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o espanhol é diferente do português. O espanhol tem o sangue mais...
ruim. É assim uma espécie de cigano, não é como o português 
[M. G. M., mulher, 59 anos].

Repare-se no modo como o último dos depoimentos acima
transcritos distingue a maneira de ser dos portugueses da maneira
de ser dos espanhóis recorrendo a uma metáfora – «o sangue es-
panhol é negro e o nosso é branco» – indicativa da pureza racial
dos portugueses, em contraposição à impureza racial dos espa-
nhóis. Este (potencialmente perigoso) processo ideológico, de na-
turalização da arbitrariedade e, no caso vertente, de estigmatização
biológica dos espanhóis, é também patente numa outra represen-
tação muito difundida na aldeia, a de que «os espanhóis são uma
raça cigana» (por exemplo, A. F. e D. F., casal, 50 e 46 anos; J. R.
e M. M., casal, 74 e 70 anos). Ora, tal representação acentua e per-
petua, por um lado, a analogia entre os espanhóis e os ciganos e,
por outro lado, a singularidade e a superioridade dos portugueses
em relação a ambos os grupos. 

Como vimos nas páginas anteriores do livro, a analogia entre
os espanhóis e os ciganos é estabelecida tomando como referência
um conjunto heteróclito de dimensões – o estado de impureza e
a barbárie dos seus hábitos alimentares, a predisposição para cantar
e bailar batendo as palmas, a amizade e o companheirismo do
grupo, a falsidade de carácter, o excesso de confiança, a desonra-
dez, a coabitação entre pessoas e animais, e a falta de vergonha
alusiva à preocupação com a reputação4 –, pelo que se conclui
que, em Montes Juntos, (i) os ciganos são o grupo de referência
no processo de identificação dos espanhóis, e (ii) que uma das
imagens de alteridade mais efetivamente disseminadas na aldeia é
que «o espanhol é uma espécie de cigano».

4 A falta de vergonha também integra a imagem dos ciganos na Andaluzia
(Pitt-Rivers s. d. [1965], 29-30).
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Nesta aldeia, a imagem negativa dos espanhóis é ainda reforçada
pela ideia de que são «porcos». Esta representação surge ancorada
à alimentação e à matança do porco, como vimos no capítulo 3,
mas também a outras dimensões, como mostra o depoimento, re-
gistado em conversa informal, que se segue:

Lá é doutra maneira. Você tem que compreender que eles podem
ser muito boas pessoas e muito bons de lidar, mas para asseio e lim-
peza são os portugueses, mas em tudo, em tudo, na língua, no corpo
e no asseio de casa [M. R., mulher, 70 anos].

Este depoimento tem a particularidade de mencionar os três ele-
mentos que, a par da alimentação, estimulam a inclusão dos espa-
nhóis na categoria de «porcos»: a linguagem, o corpo e o espaço
doméstico. Em relação ao último ponto, os mais idosos costumam
dizer que «as bestas, quando vão para os currais, entram pelas
casas», nomeadamente, os porcos, as vacas e os burros. Apesar de
o tempo verbal desta afirmação ser o presente, a verdade é que, por
norma, ela é projetada para o passado, «aqui há 20 ou 30 anos». 

No que concerne à linguagem, o fundamento desta atribuição
encontra-se no facto de os espanhóis usarem no discurso corrente
vocábulos considerados obscenos em Portugal, sobretudo «cona
da mãe» e «caralho». Todavia, o atributo mais apontado na defini-
ção desta situação não é «porcos», mas sim «malcriados». Afirma-
-se que «os espanhóis são malcriados na língua, dizem muitas asnei-
ras, eles e elas» (por exemplo, M. B, mulher, 63 anos; T. R. e L. R.,
mulheres, 17 e 16 anos). Mas há muitos informantes (de ambos
os sexos) que remetem esta questão para fatores de natureza cul-
tural, mais propriamente para os modelos classificatórios da lin-
guagem vigentes em Portugal e em Espanha. Neste sentido, con-
sidera-se que «caralho», «cona da mãe» e «foder» são termos
considerados palavrões em Portugal, mas não em Espanha, inver-
tendo-se a situação no caso da palavra «porra». 
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Relativamente ao corpo, o atributo de «porcos» serve para jus-
tificar uma diferença percebida a nível da indumentária. Como
disse um entrevistado, «eles são mais ciganos na apresentação da
pessoa, no vestir. Quando eles vierem aí a uma tourada, hás de vê-
-los. São porcos em roupas e em tudo» (A. L., homem, 21 anos).
Mas também há quem os defina assim por outros motivos. Este,
por exemplo, é o caso de uma septuagenária, segundo a qual «os
espanhóis, às vezes, arranjam-se bem, mas são é pouco asseados,
nunca lavam as mãos nem as unhas» (M. R., mulher, 70 anos).

Em suma, alegria, expansividade, cobardia, falsidade, desonradez e
maldade são as dimensões mais destacadas na identificação da ma-
neira de ser dos espanhóis, daquilo que se considera que os por-
tugueses não têm na sua personalidade. Por seu intermédio, cons-
trói-se/reproduz-se aquilo que Valcuende del Río (1998, 55)
designaria como um «superportuguês mitológico» – triste, reservado,
corajoso, honesto, honrado e bondoso – e o seu contrário, um «superespa-
nhol mitológico». 

É ainda de salientar que há ocasiões em que os discursos de
identificação nacional dos informantes procedem a uma perso-
nalização dos atributos, entre os quais a alegria, a hospitalidade e
a falsidade dos espanhóis. Esta personalização mostra que, na sua
ótica, cada indivíduo particular replica o seu grupo nacional de
pertença. O facto de certos espanhóis (com quem se mantêm re-
lações de amizade mais fortes) serem pontualmente apresentados
como excecionais relativamente aos seus conacionais em certas
dimensões não contradiz o referido, já que os valores do indiví-
duo enquanto pessoa se sobrepõem aos valores do indivíduo en-
quanto membro do grupo nacional alheio. Acontece que, quan -
to mais superficial é o conhecimento que temos de uma pessoa,
maior é a tendência para a julgarmos de acordo com as caracte-
rísticas (culturais, psicológicas) que atribuímos ao grupo a que a
vinculamos. A proximidade emocional para com esta pessoa, por
sua vez, conduz ao esbatimento dos atributos coletivos em prol
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das características individuais (Sapir 1967 [1938]; Tajfel 1982-
-1983 I, 149).

De acordo com Anthony Smith (1991), há dois modelos dife-
renciados de identidade nacional/nação. O modelo «cívico-terri-
torial», ou «ocidental», caracteriza-se por ter um cunho mais erudito
e por privilegiar a ideia de um território histórico com o qual se
identifica uma comunidade política e jurídica, cujos membros se
encontram concatenados por uma cultura cívica, uma memória
coletiva e uma ideologia comuns, sendo a igualdade de todos pe-
rante a lei uma das facetas mais relevantes de entre as que compõem
o facto nacional. Já o modelo «etno-genealógico», ou «oriental»,
contém motivos de feição mais popular, privilegiando a ideia de
uma origem e de uma ascendência comuns, conferindo à cultura
popular o papel de testemunho do legado étnico do grupo nacio-
nal, grupo este considerado homogéneo em relação a um conjunto
de aspetos nucleares, como sejam a língua, os costumes e as tradi-
ções populares, bem como o carácter ou a maneira de ser.

Adaptando esta posição teórica aos discursos de identificação
nacional dos habitantes de Montes Juntos, verifica-se que, embora
presentes, os elementos integrados no modelo «cívico-territorial»
da nação possuem aqui um peso residual quando comparados
com o de algumas componentes de uma conceção «etnogenealó-
gica». Adquirem, neste ponto, um valor exemplificativo a pouca
importância da memória coletiva e das circunstâncias históricas
que rodearam a formação de Portugal e a definição das suas fron-
teiras nos discursos de identificação nacional, o peso secundário
do Direito na criação de uma descontinuidade cultural coinci-
dente com a raia, a ênfase dada aos costumes e às tradições, as alu-
sões à língua vernacular e a relevância da «personalidade coletiva»,
reforçada mediante o uso de noções raciais. 

Estas noções raciais implicam a utilização de modelos essencia-
listas que atuam de molde a reificar e perpetuar a identificação na-
cional mediante a naturalização da arbitrariedade, a defesa do ar-
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gumento de que as pessoas são o que são porque nasceram para o
ser. Em Montes Juntos, a faceta mais visível deste processo encon-
tra-se na referida ideia de que «os espanhóis são uma raça cigana»,
bem como na de que «são uma raça diferente da gente» (J. A. S.,
homem, 75 anos) e na de que «têm outro sangue» (M. G. M., mu-
lher, 59 anos). À semelhança dos animais e das plantas, a huma-
nidade é, assim, sujeita a uma classificação taxonómica que divide
e agrupa os indivíduos em função de aspetos biológicos. 

Entretanto, na povoação em estudo, esta conceção determinista
do grupo nacional coexiste com uma outra com sentido diame-
tralmente oposto, em que se reconhece a sua natureza cultural.
Nos termos de um residente em conversa informal, «os espanhóis
têm uma construção diferente da gente, eles são o que são porque
foram assim criados, desde o nascimento tiveram outra habitua-
ção» (M. J. F., homem, 78 anos).

As mulheres em questão

Vimos anteriormente que há casos em que os discursos de iden-
tificação nacional proferidos pelos residentes operam uma diferen-
ciação entre os homens e as mulheres dos grupos nacionais em
questão. Em lugar de se individualizar o povo português e o povo
espanhol, individualizam-se os homens e as mulheres que os en-
formam, vistos como índices de identidade e alteridade nacionais.
Ora, este processo distintivo incide sobretudo sobre as mulheres,
em virtude da frequência e do número diminutos dos atributos as-
sociados aos homens. Isso não entra em contradição com a referida
dominância simbólica do masculino sobre o feminino (no con-
texto da representação dos géneros), uma vez que os atributos 
conferidos aos homens são quase sempre extensíveis às mulheres.

Tal como ocorre com os espanhóis em geral, as espanholas são,
em Montes Juntos, vistas de modo ambivalente, com virtudes e
defeitos. As virtudes reportam-se a estilos de sociabilização. 
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Tal como em relação aos espanhóis em geral, costuma dizer-se que
«as espanholas são mais divertidas do que as portuguesas» (por
exemplo, A. N., mulher, 68 anos; J. L., homem, 40 anos), mas tam-
bém «mais alegres», «amigas de paródia» e «desinibidas», invaria-
velmente dispostas para cantar, bailar e dançar. Como disseram
dois residentes em diferentes conversas informais, 

Os espanhóis são mais amigos de festas. E elas a mesma coisa. Elas,
quando aqui chegam à tourada, começam logo a cantar e a bater as
palmas... [M. R., mulher, 70 anos].

Elas vêm aqui, agora já não vêm tanto, mas antes vinham aqui às
touradas na festa de maio, elas faziam cá uma algazarra, cantavam
pelo meio dessas ruas sem vergonha nenhuma. Então a portuguesa
era capaz de fazer isso lá na Espanha? Nem pensar. As espanholas
são mais alegres e divertidas do que as portuguesas, mas [com] uma
diferença grande [V. S., homem, 87 anos].

Em concomitância, consideram-se as espanholas «abertas»,
«dadas» e «populares», mais sociáveis do que as portuguesas:

As espanholas metem logo conversa com um gajo e tens conversa
para três ou quatro horas; são muito mais dadas. [Copular] é que
não. As portuguesas não, não falam, mas estalas os dedos e vais [co-
pular]. É diferente, há uma diferença muito grande [A. M., homem,
25 anos].

A espanhola foi sempre uma mulher vaidosa, mas popular. E a
portuguesa não. As portuguesas, parte delas, são vaidosas, pobres,
mas sempre a fazerem-se grandes. [...] A espanhola é mais popular,
não é esquisita como a portuguesa. Não é assim que lhe têm dito!?
[J. P., homem, 73 anos].

É no âmbito das categorias físicas que reside um dos traços mais
destacados na identificação das espanholas, a beleza. A expressão
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mais enfática desta imagem está contida na asserção de um in -
formante, para quem «a espanhola é a mulher mais bonita do
mundo» (V. S., homem, 87 anos). Mas esta imagem positiva das
espanholas é normalmente vinculada às mais novas, sendo que as
«velhas» são consideradas «feias»: 

Também a espanhola velha ao pé da portuguesa... uma espanhola
velha lá é mais feia do que uma portuguesa velha cá. Está habituada
a cara a levar aqueles cremes. A gente não, eu nunca na vida pus creme
na minha cara; o que aqui está é natural [M. G. M., mulher, 59 anos].

As espanholas novas são todas bonitas, pintam-se e arranjam-se
muito bem, mas também, quando são velhas, são muito feias [J. M.,
homem, 74 anos].

Estes dois depoimentos mostram que, em Montes Juntos, a re-
presentação das espanholas como bonitas não se reporta apenas
ao físico, mas também, e sobretudo, ao seu embelezamento com
roupas e pinturas. A sua visão como «vaidosas» adquire sentido
neste contexto, um sentido que é, não pejorativo, mas sim lauda-
tório:

Elas também são muito mais simples, não são vaidosas como as
portuguesas. Elas são mais vaidosas do que as portuguesas, mas é nas
pinturas, mas vaidade assim... não se veem assim espanholas com
aquela soberba no modo de falar, a falar só a certa gente, a outra gente
não falar [A. B., mulher, 45 anos].

As espanholas são muito vaidosas, mais do que as portuguesas.
Elas podem ser muito feias, mas aquilo para se arranjarem... as espa-
nholas, bom, bom. Para se arranjarem, pintarem-se e tudo são mais
valentes do que as portuguesas [V. V., homem, 65 anos].

O que é significativo é que, entre as mulheres de Montes Juntos,
esta diferença de atitude percebida a nível da aparência física é fre-
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quentemente acoplada a uma diferença de valores, à «distância es-
trutural» (Evans-Pritchard 1969 [1940]):

Elas preocupam-se mais com a beleza do que as portuguesas.
Andam sempre muito pintadas, muito arranjadas, [...] muito mais ar-
ranjadas do que as portuguesas [A. P., mulher, 26 anos].

As espanholas pintam-se muito e arranjam-se muito bem. Eu, um
dia, fui a Cheles muito bem penteada e uma lá disse-me logo que eu
nem parecia portuguesa por andar tão cuidada. Lá as espanholas re-
param, cá não se repara tanto no corpo, é mais na casa; lá apreciam
o corpo e a gente é a casa [J. G., mulher, 64 anos].

Tal como acontece com os espanhóis, para além destes traços
positivamente valorados, em Montes Juntos, a imagem das espa-
nholas integra características de valor contrário, negativas. Tam-
bém detetada na raia na zona das Beiras (Amante 2007, 279-280;
Rovisco 2013, 364), a visão das espanholas como «preguiçosas»
exemplifica-o. Nos termos de uma sexagenária, «as espanholas não
gostam de trabalho, trabalho não é com elas» (M. V. R., mulher,
68 anos). «Nem em casa elas eram amigas de trabalhar, quanto
mais no campo; as portuguesas sempre foram mais castigadas no
trabalho do que as espanholas» (M. R., mulher, 70 anos), afirmou
ainda outra residente em conversa informal.

Esta representação serve normalmente para justificar uma dife-
rença percebida a nível dos papéis inscritos na divisão sexual do
trabalho vigentes em Portugal e em Espanha. Mantém-se que «as
mulheres sempre foram mais senhoras em Espanha do que em Por-
tugal» (por exemplo, A. C. e J. C., casal, 48 e 46 anos; M. B., mu-
lher, 63 anos) e que «a espanhola não anda tão escravizada como
a portuguesa» (M. L., homem, 64 anos). O fundamento desta re-
presentação encontra-se numa imagem de alteridade que associa a
mulher espanhola ao espaço doméstico e à reprodução biológica,
exclusivamente, e a portuguesa ao serviço laboral externo, princi-
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palmente no campo, em conjugação com as suas funções repro-
dutivas e domésticas. Ou seja, considera-se que, diferentemente das
espanholas, as portuguesas têm de ajudar os maridos no provi-
mento do capital necessário ao governo da casa e da família:

Eu não casei com um espanhol porque nenhum me pediu. Eu,
quando era nova, dizia que queria casar com um espanhol, quando
andava nas ceifas. Se casasse com um, era da maneira que estava sem-
pre em casa como eu gosto, não tinha que andar a trabalhar fora de
casa. Enquanto as portuguesas trabalhavam no campo, as espanholas
não, tratavam só dos filhos e da casa. Os espanhóis não, esses traba-
lhavam, mas a espanhola sempre trabalhou menos que a portuguesa
[V. M., mulher, 74 anos].

Por outro lado, à semelhança do sucedido com os espanhóis
em geral, e tal como em Penha Garcia (Rovisco 2013, 364), uma
outra coisa que se diz amiúde em relação às espanholas é que são
«porcas». Um dos argumentos habitualmente utilizados no sentido
de fundamentar este estereótipo reside na indicação de que, «no
aspeto do comer, as espanholas não têm a higiene das portuguesas»
(M. R., mulher, 70 anos; M. F., mulher, 69 anos). Um outro reside
na asserção de uma entrevistada, segundo a qual «as portuguesas
são mais asseadas e mais apuradas do que as espanholas» no caiar
das casas, sendo que «não consentem uma pinga de cal em sítio
nenhum, e elas não, a elas tanto se lhes dá caiarem as madeiras
todas e as portas» (M. G. M., mulher, 59 anos). 

O ato de caiar as casas é, ainda, não raramente associado à exis-
tência de uma fronteira de valores. Como afirmou uma residente
em conversa informal, «as espanholas têm o culto da casa, o inte-
rior, mas por fora não» (M. C., mulher, 78 anos). O discurso de
um outro entrevistado reitera-o:

Em Cheles e em vários pontos de Espanha, um tipo chega além [a
uma casa], julga que é uma cabana que ali está, entra lá para dentro
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é um palácio. [...] O espanhol lá dentro era luxuoso e cá por fora era
ali tipo uma cabana. [...] Cá não, cá era uma casa grande e, depois,
cá por dentro são cadeiras partidas [J. P., homem, 73 anos].

Em concomitância, diz-se que as espanholas são ladras:

As espanholas, aí pelas festas, roubavam as tendeiras. As espanholas
roubam tudo, são assim; a gente cá só compra se tem dinheiro. Eles
e elas, o que lhes agrada, mesmo que não tenham dinheiro, levam
roubado. A mulher que tinha a mercearia do R., quando elas vinham
pela festa, até tinha que fechar a mercearia por causa de se juntarem
lá muitos a roubar coisas [M. M. V., mulher, 53 anos].

Eu cheguei cá a ter [em casa] espanholas convidadas para a festa e,
quando elas abalavam, levavam as flores do quintal; elas roubam o
que apanham à mão [V. R., mulher, 54 anos].

Em Montes Juntos, a imagem negativa das espanholas integra
ainda a ideia de que elas «falam muito mal, como a gente diz cá
‘bom dia’, dizem elas o ‘alho’ e ‘coisa da mãe’» (por exemplo, 
D. F., mulher, 46 anos; V. V. e L. V., casal, 65 e 63 anos), e a de que
são «muito descaradas», como mostra a declaração de um octoge-
nário durante uma conversa informal junto à lareira de sua casa: 

As espanholas são muito descaradas, não olham cá a quem está e
quem não está. Uma vez estava aqui o lume acesso em casa [...] e estava
cá uma espanhola velha e uma mais nova que era muito gorda. A es-
panhola velha estava aí sentada ao pé do lume e daí a pouco diz assim
para a outra, «Ó gorda, onde estão os pintelhos?» [V. S., homem 87 anos].

Os valores do recato e do pudor femininos referidos neste enun-
ciado têm cabimento no quadro das expectativas normativas em
relação ao comportamento social das mulheres ditadas pela «re-
gulação moral» (Foster 1991) prescrita pelos modelos culturais do-
minantes de masculinidade e de feminilidade, ou seja, pelas nor-
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mas e valores que, em determinado contexto espacial e temporal,
condicionam e delimitam a ação dos indivíduos em função de
certos parâmetros, no caso vertente, o género.5

Nas mesmas condições estão ainda a ideia de que «as espanholas
fumam muito, bebem e respondem facilmente aos piropos» 
(M. C., mulher, 78 anos; A. A., homem, 26 anos), bem como uma
representação corrente entre os homens de Montes Juntos de idade
inferior a 35 anos relativamente às relações intersexuais, cuja parti-
cularidade reside no facto de inferiorizar, já não as espanholas, mas
sim as portuguesas, por mor da maior facilidade com que estas con-
sentem a cópula. Nos termos de um residente durante uma con-
versa informal com alguns jovens na esplanada de um café,

Lá, para namorar, é mais fácil, mas, para [copular], não; lá faz mais
diferença uma mulher não ser virgem. Elas só [copulam] quando
sabem que é para ficar lá o rapaz com elas, não é como as de cá; cá
é mais difícil namorar, mas é mais fácil [copular] do que lá as espa-
nholas [A. M., homem, 25 anos].

Contrariamente a este grupo de informantes, os mais idosos,
apoiados na experiência vivida há alguns anos, defendem que,
«antes», à época da sua juventude, era difícil estabelecer relações
amorosas com as espanholas, quer porque «elas eram muito es-
quisitas, não queriam lá portugueses para namorar», quer pelo etos
próprio do seu grupo de pertença. Afirma-se que, «em Espanha,
se um rapaz namorasse uma rapariga e depois a deixasse, os outros
já não a queriam, ela ficava muito marcada» (por exemplo, A. C.,
homem, 73 anos; J. B., homem, 67 anos).

Finalmente, tal como os membros do seu grupo nacional, em
Montes Juntos, as espanholas são ainda demonizadas mediante a

5 A idade e o estatuto socioprofissional também constituem fatores a ter em
conta na definição social das expectativas normativas em relação à conduta dos
indivíduos, a qual, como se sabe, não é necessariamente conforme às mesmas.
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indicação de que estamos perante «uma espécie de ciganos». «Eu,
às espanholas, vejo-as assim tipo ciganos; lá nos cantes e bailes e a
bater palmas e coisa são assim uma espécie de ciganos» (A. M. M.,
homem, 36 anos), disse, por exemplo, um informante em con-
versa informal. «As espanholas são de raça cigana, não são apa-
rentadas com as portuguesas» (D. F., mulher, 46 anos), afirmou,
de igual modo, uma entrevistada na casa dos 40 anos de idade.

Os discursos analisados nesta secção evidenciam o papel que
as mulheres desempenham no processamento da etnicidade e do
nacionalismo, ou da identidade étnica e da identidade nacional,
temática que tem vindo a adquirir uma relevância particular nas
Ciências Sociais, entre as quais a Antropologia (por exemplo, Bor-
neman 1992; O’Brien 1994; Wilson e Donnan 1998a). É no texto
de Floya Anthias e Nira Yuval-Davies (1994) que se encontra, en-
tretanto, a reflexão mais sistematizada sobre o tema. De acordo
com as autoras, as mulheres participam na criação e na reprodução
dos grupos étnicos/nacionais das seguintes maneiras: 

(a) como reprodutoras biológicas dos membros de coletividades
étnicas; (b) como reprodutoras das fronteiras entre grupos étnicos/na-
cionais; (c) como participantes centrais na reprodução ideológica das
coletividades e como transmissoras da sua cultura; (d) como signifi-
cantes das diferenças étnicas/nacionais – como um foco e símbolo
de discursos ideológicos utilizados na construção, reprodução e trans-
formação de categorias étnicas/nacionais; (e) como participantes nas
lutas nacionais, económicas, políticas e militares [Anthias e Yuval-
-Davies op. cit., 313]. 

Estas cinco formas de participação não são, no entanto, consi-
deradas exclusivas pelas autoras e estão, complementarmente, su-
jeitas a determinados condicionalismos de cariz histórico. A cen-
tralidade das mulheres no processo abordado nas páginas
anteriores desde capítulo e o seu protagonismo na produção dos
discursos de identificação nacional estudados neste livro empres-
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tam validade empírica a esta leitura, quer no que toca à estrutura-
ção da unidade e da diferença do grupo nacional, quer no que res-
peita à reprodução ideológica da coletividade e à transmissão da
sua cultura, quer, ainda, no que concerne à sua constituição en-
quanto sinais de alteridade.

Uma constatação adicional é que parte dos estereótipos avan-
çados neste capítulo não resultam de uma visão recente das pes-
soas e dos comportamentos na área em questão, estando já pre-
sentes nas reflexões de Magalhães Basto sobre as diferenças
psicológicas observadas entre os habitantes de ambos os lados da
fronteira no Alentejo:

[O] temperamento do português difere por completo do do espa-
nhol daquela zona; falta-lhe a vivacidade, o ruído, a alegria, e nas
mulheres a graciosidade, que caracterizam as populações desta parte
da Espanha. [...] [O] espanhol é muito mais sociável do que o por-
tuguês, vendo-se com a maior frequência fidalgos e plebeus acama-
radarem nos mesmos cafés, nos mesmos bailes, sem constrangimento,
pelo contrário com a maior cordialidade. Tal se não dá entre os por-
tugueses. O espanhol nesta fronteira é mais dado a festas, diverte-se
mais do que o português [Basto 1923, 67-68].

Embora depois afirme que «não há funda distinção de tipo fí-
sico e psicológico entre os habitantes dos dois lados da fronteira»,
conclui que, «dum modo geral, o espanhol é mais sociável, expan-
sivo e desprendido de preocupações de classe ou de casta» (Basto
op. cit., 69, 111). 

Contradições e dissonâncias percetivas

Os materiais apresentados e analisados neste capítulo e nos dois
que o precedem reportam-se à experiência subjetiva da diferença
entre portugueses e espanhóis em Montes Juntos. Estes materiais
correspondem ao discurso de identificação nacional dominante
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na aldeia, às regularidades e aos padrões de entendimento que é
possível subtrair da gama de variação que existe entre as perceções
dos seus habitantes. 

Anthony Cohen (1994, 132) deduz que da centralidade da ex-
periência local na estruturação da identidade nacional defendida
por Peter Sahlins (1989) decorre a centralidade da consciência in-
dividual na interpretação da nacionalidade: «a localidade é um
agregado de eus que a produzem para si mesmos» (ver também
Cohen 1996 [1994]). A circunstância de alguns informantes (por
exemplo, J. C., homem, 48 anos; J. L., homem, 40 anos) declara-
rem, por vezes repetidamente, que o que tinham acabado de dizer
era uma opinião pessoal concorda com esta linha de argumenta-
ção. É por isso que o discurso de identificação nacional dominante
na aldeia não é efetiva e igualmente partilhado por todos os seus
habitantes, quer no que diz respeito às festividades cíclicas e às
lides com gado vacum, quer no que toca aos «manjares cerimo-
niais» (Oliveira 1984) e aos petiscos e refeições em espaços públi-
cos, quer, por fim, no que concerne à maneira de ser. São, neste
ponto, exemplificativas as divergências seguidamente apresentadas. 

Em contraponto com a ideia de que «o espanhol é mais aberto
do que o português», há quem entenda que «os espanhóis são fe-
chados aos povos que vêm de fora» (C. B., mulher, 60 anos). Por
sua vez, a imagem dos espanhóis como hospitaleiros é contradi-
tada pela asserção de que «nós somos mais acolhedores do que os
espanhóis» (M. F., homem, 54 anos). Já a visão dos espanhóis
como mais religiosos do que portugueses surge contestada na in-
dicação de um residente, segundo a qual «eles não são mais reli-
giosos, eles mostram mais religiosidade do que os portugueses»
(M. S., mulher, 68 anos). De igual modo, diferentemente da maio-
ria dos habitantes, há quem seja de opinião de que «os espanhóis
valorizam mais o Natal do que a gente» (M. L. e M. R., casal, 64
e 60 anos). Já as descontinuidades de geração assinaladas ao longo
do texto mostram que a experiência subjetiva da diferença entre
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portugueses e espanhóis não é estática e invariante, mas fluida, fle-
xível e em constante reestruturação. 

Abstraindo da ideia do primado do indivíduo na interpreta -
ção da identidade nacional defendida por Cohen (1994), o que
estas divergências, estas dissonâncias percetivas, evidenciam é a
qualidade simbólica e polissémica das fronteiras entre grupos. 
É fora de dúvida que as fronteiras emergem na interação entre gru-
pos que são ou pretendem ser diferenciados (Barth 1969; Cohen
1985; Triandafyllidou 1998; 2006). No entanto, muitas fronteiras
e muitas das suas componentes existem apenas na cabeça de quem
as vislumbra, pelo que podem surgir divergências percetivas quer
entre pessoas que se encontram em lados opostos, quer entre pes-
soas que se encontram no mesmo lado das fronteiras, as quais não
implicam, forçosamente, um consenso de opinião quanto à sua
existência (Cohen 1985, 12-13).

Em Montes Juntos, a natureza simbólica das fronteiras expressa-
-se, não apenas na existência de pessoas que afirmam não haver di-
ferenças entre portugueses e espanhóis e no facto de existirem 
discordâncias quanto aos elementos representativos da desconti-
nuidade ibérica, mas também noutros planos da realidade. Um
deles tem a ver com o facto de alguns recursos de identificação na-
cional surgirem em discursos de identificação regional. Os parale-
lismos, por vezes, estabelecidos entre os espanhóis e o povo do
Norte de Portugal exemplificam-no: «o espanhol é bem como o
povo do Norte, depois de fazerem amizade, põem-lhe a mesa... são
extraordinários» (M. S., homem, 65 anos); «os do Norte também
falam mal como os espanhóis, ‘coisa da mãe’ e ‘alho’» (A. F.,
homem, 50 anos); «os espanhóis são assim um género do Norte;
no Norte, as pessoas também vivem com os animais, os animais
dormem debaixo das casas das pessoas» (D. F., mulher, 46 anos); e
«os do Norte são parecidos com os espanhóis, são pessoas com
mais à-vontade do que os alentejanos e têm uma maneira diferente
de se meter com as pessoas» (A. P., mulher, 26 anos). 
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Por outro lado, constata-se que parte dos traços mais apontados
na identificação dos espanhóis terem amiúde conotações opostas,
como se estivéssemos perante o verso e reverso de uma moeda. 
A imagem dos espanhóis como alegres e divertidos, mas ruidosos,
assim o indica, o mesmo sucedendo com a ideia de que são pes-
soas abertas e dadas, mas excessivamente confiadas. Finalmente,
o «outro» é em si mesmo alvo de atribuições contraditórias, sendo
que a ideia de que «os espanhóis se mataram uns aos outros du-
rante a Guerra Civil» (por exemplo, A. D., homem, 70 anos) colide
com a ideia de são «mais unidos» e «mais amigos uns dos outros
do que os portugueses».
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5
Do outro lado do espelho

Caracterização de Cheles

Nas páginas anteriores da obra, foram feitas referências à vila
espanhola de Cheles, incluindo o estudo detalhado de alguns dos
seus aspetos festivos e alimentares. Vale a pena relembrar que o
leitmotiv desta investigação reside, não no estudo das semelhanças
e dissemelhanças de facto entre Montes Juntos e Cheles, mas sim
no recenseamento e análise dos estereótipos nacionais e dos outros
discursos associados às festas, às lides com gado vacum e à ali-
mentação. Até aqui limitámo-nos a considerar o ponto de vista
das pessoas que residem em Montes Juntos. É tempo agora de
analisar o que se passa em Cheles a este nível. Ainda que as opções
assumidas no decurso do trabalho de campo tenham inviabilizado
a realização de uma pesquisa tão aturada quanto a que efetuámos
em Montes Juntos, os materiais coligidos nesta povoação raiana
espanhola justificam a redação deste capítulo, onde, antes de mais,
cabe tecer algumas considerações gerais de enquadramento.

Cheles é uma vila da província de Badajoz, situada a montante
da confluência da ribeira de Cuncos com o Guadiana. Tem limites
territoriais comuns com Montes Juntos/Portugal e com o município
de Alconchel. Edificada a cerca de dois quilómetros da linha de
água, a povoação dista, aproximadamente, 18 quilómetros de Villa-
nueva del Fresno e de Alconchel, 25 de Olivença e 50 de Badajoz.

Apesar de existirem alguns fogos disseminados pelos arrabaldes,
o povoamento é de tipo concentrado. É na povoação que se en-
contram os principais edifícios públicos – a Câmara Municipal, a
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igreja paroquial, também conhecida por igreja de Nossa Senhora
da Conceição, a ermida de Santo Cristo da Paz, os postos médico,
da Cruz Vermelha e da Guardia Civil, o colégio, a escola pré-pri-
mária, o parque e o recinto desportivo –, o palácio senhorial dos
Condes de Via Manuel, edificado em finais do século XVII (Torrado
1999, 91), e as demais agências de comércio e serviços.1 O campo
de futebol, a praça de touros que lhe é contígua e o cemitério, eri-
gidos na cintura da povoação, complementam o equipamento co-
letivo local.

Em rigor, não se conhece a origem de Cheles. Mas sabe-se que
o povoado primitivo estava situado a cerca de três quilómetros a
norte do atual, junto ao Guadiana, num local designado por San
Blas, onde foram encontrados vestígios de casas, ermidas e hortas,
bem como ruínas de um castelo ou casa forte (Madoz 1847 VII,
313). O assentamento original foi abandonado três anos após o
início da Guerra de Restauração da Independência (Torrado 1999,
61), tendo estado sob o domínio da coroa portuguesa (Grande En-
ciclopédia Portuguesa e Brasileira s. d., 651; Gran Enciclopedia de España
1992, 2636).2 A ermida de Santo Cristo da Paz foi justamente man-
dada construir pelo I Conde de Via Manuel, IX senhor de Cheles,
Cristóbal Manuel de Villena y Portocarrero (1625-1700), por ação
de graças pelo fim desta guerra (Torrado 1999, 109).

1 A povoação dispõe de uma escola de condução automóvel, uma agência e
três representantes bancários, uma estação de correios, uma farmácia, sete ou oito
lojas de géneros alimentares, três padarias, uma fábrica de malhas, uma boutique
e oito cafés. Dois destes últimos estabelecimentos acumulam as funções de café
e de restaurante, enquanto outros dois desempenham, simultaneamente, a função
de discoteca.

2 Sobre as escaramuças, roubos, pilhagens e usurpações ocorridos em ambos
os lados da raia neste sector durante a Guerra da Restauração da Independência,
ver Cosme (1994) e Espanca (1983-1992 [1880]). Sobre as repercussões socioeco -
nómicas deste conflito na Extremadura espanhola, ver González (1993). É de sa-
lientar que a população de Cheles ou, pelo menos, grande parte dela, é de opinião
de que a vila nunca foi portuguesa, diferentemente de Olivença.
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O que é de salientar é que a atual vila de Cheles, inicialmente
construída em 1670, foi povoada sobretudo por novas famílias, a
maioria das quais eram portuguesas (Madoz, 1847 VII, 313). Ape-
sar de não dispormos de dados que nos permitam quantificar o
contingente de indivíduos desta nacionalidade que foram habi-
tando no território em questão ao longo dos tempos, a sua in-
fluência é manifesta em diversos momentos. Num documento re-
digido em 1791, a respeito desta localidade e em resposta ao Arti -
go 3.º do Interrogatório de la Real Audiencia… (1994, 303), refere-se
que «a inclinação que mais de destaca nestes naturais é a do vinho
pela parte que têm de portugueses [sic]». Em meados do século XIX,
muito por causa da referida «Questão de Olivença», a maior parte
das «famílias» residentes em Cheles eram originárias de Portugal,
«conservando-se o idioma» deste país (Madoz 1847 VII, 313). 
À data de realização deste estudo, embora muitos habitantes ad-
mitam ter ascendentes desta nacionalidade, são somente seis os
portugueses residentes em Cheles, todos eles do sexo feminino.  

De resto, Cheles apresenta contornos similares aos de Montes
Juntos. Em termos demográficos, os anos 1960 também aqui cor-
respondem ao desencadear das correntes migratórias em direção
às áreas mais industrializadas do país e da Europa e a um conse-
quente declínio do número de habitantes (ver o quadro 5.1). Por
outro lado, a atual população, apesar de mais numerosa – 1360
pessoas, mais de metade das quais são do sexo masculino –, re-
produz a tendência geral para o envelhecimento dos residentes
junto à raia, atenuada pela existência de uma percentagem consi-
derável de crianças (19,6% dos habitantes têm menos de 16 anos),
eventualmente relacionada com as políticas de fomento à natali-
dade adotadas pelo governo espanhol (ver o quadro 5.2). Do
ponto de vista económico, paralelamente, regista-se um predomí-
nio do sector primário, uma debilidade estrutural do sector secun-
dário e um desenvolvimento relativamente significativo das ativi-
dades terciárias, particularmente o comércio.
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Atualmente, para além dos que aí habitam, a população resi-
dente interage com portugueses nesta povoação quando estes aí
se deslocam, a partir sobretudo de Montes Juntos e Ferreira de Ca-
pelins, com fins basicamente lúdicos – ora a fim de assistir e par-
ticipar nas festas, ora tendo em vista a frequência de cafés e disco-
tecas. O ócio e o lazer constituem também os motivos maiores de

Quadro 5.1 – Evolução demográfica de Cheles

Fonte: Instituto Nacional de Estadística.

Quadro 5.2 – Escalões etários da população de Cheles

Fonte: Padrón (Recenseamento) municipal de habitantes, Cheles.
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deslocação dos cheleros a povoações do outro lado da fronteira,
entre as quais Elvas, Mourão, Reguengos de Monsaraz, Monsaraz,
Campo Maior, Terena e Montes Juntos. 

Há aqui uma clara descontinuidade em relação a um passado
recente, concretamente à época prévia ao melhoramento das redes
viárias e à revolução dos transportes, bem como à integração eu-
ropeia e à concomitante livre circulação de pessoas, mercadorias
e capitais entre os Estados-membros da União Europeia. Então,
por motivos avançados no capítulo 1, Cheles era ponto de atração
para as populações raianas portuguesas, principalmente as residen-
tes na parte oriental dos concelhos do Alandroal e de Reguengos
de Monsaraz. De igual modo, a escassez ou a ausência de certos
produtos, a morosidade das deslocações em Espanha e a possibi-
lidade de ganhar ou poupar dinheiro com o contrabando levavam
a que os cheleros frequentassem com maior constância as povoações
portuguesas próximas da raia, entre elas Montes Juntos, Cabeça
de Carneiro e Ferreira de Capelins. 

Seja como for, é esta miríade de contactos passados e presentes
com o país vizinho e com os seus habitantes que municia o sis-
tema de representações associadas à identidade e alteridade dos
povos situados em ambas as margens da fronteira luso-espanhola
neste sector, a cujo estudo procedemos nas páginas que se seguem.

«A festa de Montes Juntos só tem a vaca»

O estudo dos discursos comparativos entre as festas de Santo
Cristo da Paz em Cheles e as festas de Nossa Senhora da Concei-
ção em Montes Juntos – nem sempre por nós solicitados aos ha-
bitantes da povoação agora em análise – permite constatar que,
para uma fração significativa de cheleros, elas constituem signos de
identidade e alteridade locais. Mantém-se que «não se podem
comparar, são totalmente diferentes». Os motivos avançados nesta
diferenciação – invariavelmente favorável ao grupo do próprio,
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cuja festa é classificada como «mais bonita» e «melhor» – são múl-
tiplos e de ordem vária, embora, por vezes, se diga apenas que a
festa de Montes Juntos é distinta da festa de Cheles. 

A diferença mais apontada neste processo de distinção tem a
ver com o programa de festas, nomeadamente, com a pluralidade
de atos constantes da festa de Santo Cristo da Paz e com a redução
da festa de Nossa Senhora da Conceição a um evento taurino. 
O diálogo mantido com uma quinquagenária após a celebração
da festa de Santo Cristo da Paz em Cheles assim o ilustra:

(Então, gostaste da festa?) Muito. Agora vou compará-la com a
festa de Montes Juntos.

Não se podem comparar. Lá só há a vaca e aqui há muitas coisas.
É totalmente diferente. Aquilo é uma aldeia muito pequena e fazem
uma festa pequena. Não se pode comparar com esta. Esta é mais bo-
nita.3

Amiúde considerados distintos são também a animação e o am-
biente gerados pela população em festa, afirmando-se, a propósito,
que, «em Montes Juntos, não há animação, nem ambiente de
festa» (por exemplo, homem, 65-70 anos; homem, 30-35 anos).
Finalmente, muitos informantes, sobretudo aqueles que têm mais
de 50 anos de idade, consideram a festa de Montes Juntos distinta
da festa de Cheles, porquanto aquela é dedicada a Santa Cruz:

(A festa de Montes Juntos é diferente da de Santo Cristo?) É muito
diferente, porque lá fazem a festa de Santa Cruz, encontram-se no

3 Diferentemente de Montes Juntos, desconhecemos o nome e a idade precisa
de muitos dos nossos informantes em Cheles, quer porque o período de estadia
nesta povoação foi reduzido, quer porque a sua população é mais numerosa,
quer porque muitas vezes interagimos com os seus habitantes de um modo in-
formal e em espaços públicos. Por este motivo, os produtores dos discursos trans-
critos neste capítulo estão identificados apenas pelo sexo e pela idade aproximada,
incluindo aqueles em relação aos quais possuímos um conhecimento preciso.
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Calvário. (Essa festa já não se faz há mais de 30 anos.) Não sabia,
quando lá fui era a festa da Cruz que faziam [mulher, 60-65 anos].

Este depoimento tem ainda a particularidade de ilustrar a falta
de conhecimento que a maioria dos habitantes de Cheles tem
sobre a população portuguesa em apreciação no tocante às festas,
na medida em que, como vimos no capítulo 2, em Montes Juntos,
a festa de Santa Cruz foi substituída pela festa de Nossa Senhora
da Conceição na década de 1960. Esta falta de conhecimento é
extensível às pessoas que se deslocam anualmente a esta aldeia por-
tuguesa a fim de assistir e de participar na referida festa, especial-
mente no que respeita aos seus aspetos organizativos e programá-
ticos e, em larga medida, porque apenas veem a tourada,
sobretudo a domingueira. Nas palavras de um residente na casa
dos 20 anos,

Confesso que não sei como é o resto da festa de Montes Juntos.
Nós só vamos à tourada no domingo [de manhã] e voltamos para
cá. Essa noite não nos deitamos. Vamos à discoteca e, depois, vamos
daqui todos bêbados e passamos o Guadiana, vamos à tourada a
Montes Juntos, comemos e voltamos para cá.

Tal como em Montes Juntos, em Cheles, os discursos sobre as
festas de Santo Cristo da Paz e de Nossa Senhora da Conceição
deslizam sistematicamente do plano local para o plano nacional,
diferenciando Espanha e os espanhóis de Portugal e dos portugue-
ses. Um dos pontos de referência mais destacados nesta deslocação
de referentes surge nos comentários sobre a falta de animação 
e de ambiente festivos em Montes Juntos. Registada no momento
em que um grupo de jovens de Cheles foi convidado a sair de um
café em Montes Juntos devido à estridência dos seus cantares (no
dia da largada de vacas, em 1998), a afirmação de que «os portu-
gueses são muito tristes e aborrecidos» é disso exemplo. A habitual
indicação de que «quem faz a festa em Montes Juntos são os es-
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panhóis», se estes «não vão, não é festa, nem é nada» (por exemplo,
mulher, 15-20 anos; homem, 30-35 anos) confirma-o. Como dis-
seram dois informantes em conversa informal, o primeiro deles
durante a festa de Montes Juntos,

(Estás a gostar da festa?) É uma porcaria, não há animação, não há
ambiente de festa. Não há mais nada a não ser a vaca e borracheira.
Aqui nem música põem nos cafés. Os portugueses são muito tristes
e aborrecidos [homem, 30-35 anos].

Uma vez fomos à [Aldeia da] Luz, uma aldeia perto de Mourão,
num intercâmbio, e entrámos num café muito pequeno, nem cabía-
mos todos. E as pessoas lá cantavam e tal, mas não é a mesma coisa
que aqui em Espanha, é diferente. As festas portuguesas são mais
tranquilas [homem, 20-25 anos].

Ouvida, neste âmbito, foi igualmente a afirmação de que os
portugueses não sabem fazer festas, como consta de um depoi-
mento registado enquanto bebíamos uns copos de vinho tinto
com alguns informantes num café:

Os portugueses nem festas sabem fazer. (Já foste à festa de Montes
Juntos?) Para quê, se são todas iguais? Fazem um palco e põem uns
a tocar acordeão lá em cima e já está [homem, 30-35 anos].

Entre os aspetos vincados nesta diferenciação nitidamente des-
favorável ao grupo do «outro», aos portugueses, incluem-se ainda
a extensão temporal e programática das festas. Nos termos de um
septuagenário durante a festa de Montes Juntos, 

(A festa de Santo Cristo é diferente da de Montes Juntos?) Claro
que sim, esta é uma festa muito pequena que, para mim, não tem
importância. Em Espanha, há missa de Santo Cristo, há missa de três
capas e até de cinco, nos atos religiosos. E, nos atos profanos, acon-
tece o mesmo. São cinco dias de festa.
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Ocasionalmente considerado distinto é ainda o modo como se
processa a interação entre os sexos nos bailes organizados no con-
texto das festas, o qual, curiosamente, é pretexto para o estabele-
cimento de um paralelo entre portugueses e franceses:

As festas portuguesas são muito afrancesadas. Eu estive em França
e digo-te que as festas portuguesas são como as francesas – vai a filha
com o pai e a mãe detrás; se alguém quer dançar com a filha, tem
que falar com ela ali diante dos pais [homem, 40-45 anos].

Para além de serem pontualmente elevadas à condição de ele-
mento diferenciador das festas de Nossa Senhora da Conceição
em Montes Juntos face às de Santo Cristo da Paz em Cheles, as
lides taurinas que lhes estão associadas são objeto de várias distin-
ções. O facto de em Montes Juntos serem realizadas num recinto
improvisado na rua e não numa praça fechada é um dos aspetos
destacados nesta ideação, no âmbito da qual a morte dos animais
durante as corridas efetuadas em Cheles e não em Montes Juntos
é a diferença mais apontada. Além disso, há quem chame a aten-
ção para a apresentação dos animais «em pontas» nas corridas efe-
tuadas em Cheles e com os chifres «embolados» nas que têm lugar
em Montes Juntos. Mencionada, neste processo, é ainda a maior
mansidão das vacas corridas em Montes Juntos.

Estes dois últimos aspetos são muitas vezes associados ao risco
acrescido das lides com gado vacum efetuadas na margem es-
querda do Guadiana, como decorre do depoimento seguidamente
apresentado:

O único sítio onde toureio é em Montes Juntos, porque as vacas não
fazem nada. Estão emboladas e são mansas, não são bravas como estas
daqui; as daqui são bravas e estão em pontas [homem, 20-25 anos].

No entanto, muitos cheleros assumem ter receio em participar
nas touradas realizadas em Montes Juntos pela ausência de uma
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equipa médica pronta a socorrer eventuais acidentados e pelo facto
de serem hospitalizados, não em Badajoz, mas sim em Lisboa,
caso sofram um acidente grave.

Como ocorre em tendência nos discursos feitos pelos residentes
em relação às festas de Santo Cristo da Paz e de Nossa Senhora
da Conceição, os que se reportam às lides com gado vacum em
Montes Juntos e em Cheles conduzem muitas vezes à criação de
uma descontinuidade nacional, através de um mecanismo proces-
sual de nacionalização das diferenças locais e de localização das
diferenças nacionais percebidas. Por exemplo, o facto de a tourada
em Cheles ser feita a expensas da Câmara Municipal é circunstan-
cialmente acoplado a fatores psicológicos. Nos termos de duas re-
sidentes na casa dos 30 anos em conversa informal num bar/res-
taurante, «o espanhol é mais generoso do que o português, o
português é muito egoísta». Por sua vez, a morte dos animais nas
corridas efetuadas em Cheles e a sua não execução em Montes
Juntos é constantemente remetida para o ordenamento legislativo
do território nacional a que se encontram adscritas as populações
em cotejo. Embora se reconheça que nas touradas efetuadas em
Monsaraz se matam as vacas, diz-se que, «em Espanha, todos os
animais corridos são obrigatoriamente mortos na praça e, em Por-
tugal, é proibido fazê-lo» (por exemplo, homem, 55-60 anos).

Os mecanismos de diferenciação destacados em relação às lides
taurinas realizadas em ambas as localidades também estão presen-
tes nos discursos sobre as touradas inseridas nos programas oficiais
e institucionais de Portugal e de Espanha. O destino visível e a
forma de apresentação dos chifres dos touros constituem os ele-
mentos mais destacados nesta demarcação. Afirma-se que, «em Es-
panha, os touros são corridos com os cornos em pontas e mortos
na praça, enquanto, em Portugal, se apresentam embolados e mor-
rem no matadouro» (por exemplo, homem, 50-55 anos; casal, 60-
-65 anos). Mas as funções distintivas também são remetidas para
as modalidades de toureio, particularmente para a exclusividade
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das pegas feitas pelos grupos de forcados amadores em Portugal e
para o ato de picar os touros em Espanha, bem como para a pre-
dominância do toureio a cavalo a ocidente da raia ibérica e do
toureio apeado a oriente da mesma.

Entretanto, as touradas são ainda associadas a uma fronteira cul-
tural residente na forma como são tratados os animais em ambos
os países, o que reforça a ideia de que o tipo de relação homem-
-animal pode servir de ponto de referência para a reivindicação e
a outorga de identidades étnicas e nacionais (MacDonald 1993,
22).4 Consolidando a ideia de que «os animais estão mais protegi-
dos em Portugal do que em Espanha», um septuagenário disse que
«os espanhóis judiam muito com os animais nas touradas, põem-
-lhes bandarilhas em quase todo o corpo e tiram-lhes o sangue»,
acrescentando que isso «não se pode mudar porque é tradição e,
em Espanha, as tradições não se mudam».

As restantes festas inclusas na temporalidade estritamente local
não fazem parte dos discursos de identificação da população de
Cheles com quem dialogámos. Relativamente às celebrações cons-
tantes do calendário nacional, a Páscoa é considerada repre -
sentante de uma descontinuidade coincidente com a fronteira po-
lítica, com o argumento de que, «em Portugal, é costume colocar
dinheiro nas imagens que saem em procissão, em Espanha, não»
(mulher, 50-55 anos; mulher, 25-30 anos). O Carnaval é conside-
rado representante desta mesma descontinuidade em virtude da
importância desigual que detém entre as populações a oriente e a
ocidente da raia, dizendo-se que «os portugueses são quem festeja
o Carnaval» (homem, 60-65 anos; mulher, 30-35 anos). E o Natal
considera-se que represente uma fronteira de costumes no plano
da distribuição das prendas, mantendo-se que «os portugueses têm
o costume de distribuir as prendas no dia de Natal e não no dia
de Reis como os espanhóis» (por exemplo, mulher, 55-60 anos).

4 Sobre as relações homem-animal, ver Barrau (1989).
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«Os portugueses estão sempre a comer, 
são como os burros»

Em conformidade com a falta de conhecimento que a população
de Cheles em geral tem sobre o ciclo festivo em Montes Juntos, a
sua respetiva componente alimentar tem um peso residual nos seus
discursos de identificação nacional. A pouca importância conferida
às comidas festivas encontra-se, de certo modo, compensada pelo
protagonismo de outros campos alimentares no sistema de repre-
sentações associadas à identidade nacional, a saber, os petiscos e as
refeições em espaços públicos, bem como a alimentação em geral.

Quanto à descontinuidade nacional vinculada aos petiscos nos
cafés, ela incide, não tanto sobre os géneros alimentares propria-
mente ditos, mas mais sobre as modalidades de prestação de ser-
viços. Costuma dizer-se que, «em Portugal, os petiscos nos cafés
são pedidos e pagos à parte das bebidas», ao passo que, «em Espa-
nha, põem-se com as bebidas e em fartura», sendo esta diferença
normalmente interpretada em termos de uma diferença de «cos-
tumes» e «estilos». 

Concomitantemente, há muito quem vislumbre uma outra di-
ferença que se prende com o facto de, em Portugal, se disponibi-
lizarem pratos para depósito dos desperdícios alimentares (caroços
de azeitona, cascas de amendoins, entre outros) e não em Espanha,
arremessando-se estes para o chão, o que não poucas vezes impul-
siona a indicação de uma fronteira de costumes e de uma outra,
relacionada com a higiene. Nas palavras do proprietário de um
café na casa dos 40 anos de idade,

Em Portugal, quando te põem avelãs com casca ou coisas assim,
põem sempre um prato para os desperdícios. Eu, no princípio, tam-
bém punha [aqui no bar], mas depois diziam-me: «dois pratos para
quê?». E continuavam a atirar as coisas para o chão. Depois deixei de
pôr. São costumes diferentes. Aqui temos o costume de deitar as coi-
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sas para o chão. Em Portugal, temos que reconhecer que os bares e
as ruas estão mais limpos do que aqui. Nesse aspeto, vós portugueses
sois mais limpos.

A nível de restaurantes, a descontinuidade ibérica é fundamen-
talmente remetida para a quantidade de comida constante das
doses servidas de um e de outro lado da raia, sendo corrente a as-
serção de que, «nos restaurantes portugueses, põem mais quanti-
dade de comida do que nos espanhóis»:

E que exagerados são os portugueses a comer. (Porque diz isso?)
Porque em Portugal põem muita quantidade de comida, não se can-
sam de trazer travessas e travessas de comida. Aqui pedes uma dose
e ficas bem; em Portugal, uma dose dá perfeitamente para duas pes-
soas [mulher, 30-35 anos]. 

A despeito das alusões aos petiscos e às refeições em cafés e em
restaurantes que acabámos de elencar, é à alimentação em geral
que cabe o maior protagonismo nos discursos de identificação na-
cional dos cheleros. Um dos seus pontos de apoio mais recorrentes
reside no modo de fazer as comidas, mais propriamente de as con-
dimentar:

(E a comida é diferente?) Sim, as comidas são feitas de maneira di-
ferente. Aqui pomos condimentos diferentes dos que põem em Por-
tugal. Aqui pomos muito alho, louro, orégãos, salsa e cravinho, e lá,
em Portugal, põem pouco [homem, 40-45 anos].

O comer é igual, a comida é sempre igual, o que é diferente é a
forma de condimentar, a forma de a fazer [homem, 65-70 anos]. 

Não surpreende, pois, que se diga amiúde que «a comida por-
tuguesa tem um paladar diferente da comida espanhola» (por
exemplo, homem, 70-75 anos; mulher, 25-30 anos).
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Tal como em Montes Juntos, os discursos de identificação na-
cional dos habitantes de Cheles também integram itens exclusivos
da dieta de uma das populações, ora a do próprio, ora a do
«outro». Entre os itens que se diz que os portugueses não comem
e que constam da alimentação dos espanhóis destacam-se as len-
tilhas, sobre as quais se diz que «os portugueses não comem, nem
conhecem» (por exemplo, mulher, 30-35 anos). Neste âmbito, mas
relativamente ao passado, incluem-se também os espargos, como
decorre da indicação de que, «antes, em Portugal, não comiam,
nem apanhavam; não sabiam que eram bons para comer»
(homem, 70-75 anos). Por sua vez, entre os itens que se diz que os
espanhóis não comem e que constam da alimentação dos portu-
gueses sobressai um tipo de azeitona que os primeiros destinam
ao gado porcino. Nas palavras do proprietário de um café na casa
dos 50 anos, «as azeitonas que aqui damos aos porcos, umas muito
pequenas, em Portugal, comem-nas as pessoas; as pessoas comem
as azeitonas que nós deitamos aos porcos».

Este tipo de afirmações estabelece uma fronteira de modelos
classificatórios quanto à comestibilidade e não comestibilidade de
certas espécies vegetais. Diferentemente do sucedido em Montes
Juntos, porém, não há aqui um remetimento dos hábitos alimen-
tares do grupo do «outro» para um estado de impureza e barbárie,
mas apenas uma referência (mais ou menos explícita) à sua po-
breza. Esta condição está igualmente presente na interpretação de
um outro aspeto considerado representativo da diferença entre os
grupos em cotejo, designadamente, o peso diferencial positivo que
os pratos compostos à base de pão têm na dieta dos portugueses,
particularmente as «sopas». Tal como noutros contextos espanhóis
próximos da raia a sul da foz do Caia (Martins s. d., 26), mantém-
-se que «os portugueses comem muito pão». 

Subsistente, neste processo, é também a reivindicação de uma
diferença na quantidade de «caldo» consumida em ambos os lados
da raia, dizendo-se, a propósito, que, «em Portugal, comem-se ali-
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mentos com muito caldo» (por exemplo, homem, 65-70 anos; mu-
lher, 70-75 anos). A existência da fronteira é ainda remetida para a
quantidade de alimentos consumidos pelas populações em ques-
tão, como mostra o anteriormente transcrito registo de que «os
portugueses comem exageradamente». Merecedor de destaque é
o facto de esta imagem ser detetável noutras povoações da franja
oriental da fronteira a sul da confluência do Caia com o Guadiana
(Martins s. d., 26). Em Cheles, porém, esta representação alude,
não só à quantidade de alimentos comidos por refeição, mas tam-
bém à frequência com que se come, sendo usual a indicação de
que «os portugueses comem durante todo o dia, são como os bur-
ros» (por exemplo, homem, 60-65; homem, 30-35 anos).

Tal como acontece em Aiamonte (Valcuende del Río 1998, 339-
-340), as refeições são ainda consideradas emblemáticas da des-
continuidade luso-espanhola no domínio dos horários em que
têm lugar. Uma das imagens de alteridade mais difundidas na po-
pulação em estudo, e que não raramente é justificada por uma
questão de «costumes», relaciona-se com a precocidade dos almo-
ços em Portugal. Costuma dizer-se que «os portugueses comem
muito cedo», «ao meio-dia», pois «os almoços, em Espanha, são
comidos normalmente entre as 14 e as 15 horas» (por exemplo,
casal, 30-35 anos). 

Menos frequente, mas igualmente reveladora de uma fronteira
cultural coincidente com a raia, é a verbalização de uma diferença
horária a nível das refeições pós-vespertinas. Ouvimos dizer, a pro-
pósito, que «os portugueses jantam muito cedo, a meio da tarde»
(mulher, 50-55 anos; homem, 30-35 anos). O que nos parece inte-
ressante é que, para além da criação de uma fronteira de «costumes»,
estas afirmações criam uma discrepância de modelos de organização
do quotidiano. Isto é claramente expresso por informante na casa
dos 30 anos, segundo o qual, «em Portugal, a maioria das pessoas
vai para a cama às 9 horas da noite».
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«Nós somos abertos e alegres, mais 
do que os portugueses»

Os materiais constantes das páginas anteriores deste capítulo
mostram que, tal como em Montes Juntos, a cultura nacional é,
em Cheles, alvo de «objetificação» (Handler 1988) de uma forma
cara aos discursos de inspiração nacional. As festas, as lides com
gado vacum e, de certo modo, a alimentação são aí vistas como
emblemas, como expressões típicas e tipificadoras da cultura e da
identidade nacional espanholas, ambas definidas por comparação
e por oposição à cultura e à identidade nacional portuguesas. 

Um dado adicional é que os discursos de identificação nacional
dos habitantes de Cheles também contêm múltiplas referências a
aspetos subjetivos, a traços considerados compósitos da maneira
de ser dos portugueses e/ou dos espanhóis, igualmente represen-
tada no âmbito de uma estrutura de contrastes. «O carácter é
muito diferente. Nós estamos a 1800 metros de Portugal, do Gua-
diana, mas há muitas diferenças; estamos muito próximos, mas
somos muito diferentes», afirmou, por exemplo, um sexagenário
numa conversa informal. O desequilíbrio diferencial negativo
entre as autoatribuições e as atribuições feitas ao «outro» constitui
uma outra faceta comum aos processos de identificação nacional
em ambas as povoações. Para além disso, verifica-se que parte das
características inclusas na imagem dos espanhóis em Montes Jun-
tos integram a imagem que os habitantes de Cheles constroem do
seu grupo nacional de pertença, particularmente as que se repor-
tam a estilos de socialização.5

De facto, à semelhança de outros contextos raianos, vimo-lo no
capítulo anterior, considera-se que «os espanhóis são mais alegres

5 Sobre a tendência para integrar na identificação do grupo nacional próprio
características conferidas por grupos alheios, ver McDonald (1993) e Valcuende
del Río (1998).
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e divertidos do que os portugueses» (por exemplo, mulher, 25-30
anos; homem, 45-50 anos), vistos como «tristes» e «aborrecidos».
Estes estereótipos surgem vinculados a uma diferença percebida a
nível da conceção e vivência das festas, como vimos, mas também
servem para justificar uma diferença percebida a nível das sociabi-
lidades quotidianas:

O carácter é muito diferente. Nós somos mais alegres do que os
portugueses. Gostamos muito de dançar e brincar; se estamos três ou
quatro num bar, em tomando umas bebidas, começamos logo a bai-
lar e a cantar... E os portugueses deixam-se estar como os burros, sem-
pre a comer e a beber [homem, 65-70 anos].

Paralelamente, tal como em Aiamonte (Valcuende de Río 1998,
335, 345), mantém-se que «os espanhóis são mais abertos e dados»,
«mais conviventes do que os portugueses», considerados «mais fe-
chados». Veja-se, por exemplo, o que disseram dois residentes em
distintas conversas:

Os espanhóis somos mais abertos, fazemos amizade e damos con-
fiança às pessoas. Por exemplo, eu vi-te aqui sentado sozinho e vim
falar contigo. Os portugueses são mais fechados [mulher, 25-30 anos]. 

São pessoas como nós. Mas sim que há uma diferença: aos portu-
gueses vejo-os mais calados, muito formais. Os espanhóis somos mais
abertos, mais... como hei de dizer?... como se não tivéssemos vergo-
nha [homem, 55-60 anos].

Por outro lado, um pouco à semelhança de Zarza la Mayor (Cá-
ceres) (Rovisco 2013, 361-363), costuma dizer-se que «os portu-
gueses são muito formais» a nível das relações sociais, vimo-lo num
dos depoimentos acima transcritos, mas também desonestos e des-
confiados a nível de negócio, que «estão sempre a pensar que os
queremos enganar» (por exemplo, homem, 50-55 anos; homem,

05 Identidade Nacional Cap. 5.qxp_Layout 1  02/05/16  19:09  Page 165



166

35-40 anos). Esta última classificação revela, de novo, o valor prá-
tico dos estereótipos, sendo que, como vimos, a falsidade faz parte
da imagem dos espanhóis em Montes Juntos.

Tal como noutras povoações espanholas confinantes com a raia
(Kavanagh 1994, 655; Rovisco 2013, 360; Uriarte 1994, 179; Val-
cuende del Río 1998, 333, 348), é na costumeira opinião de que
«os portugueses são mais pobres e atrasados do que os espanhóis»
(por exemplo, casal, 25-30 anos; homem, 45-50 anos) que a supe-
rioridade destes adquire, entretanto, maior expressão.

Em Cheles, esta condição de inferioridade dos portugueses é
parcialmente atenuada pela sua representação enquanto detentores
de características positivamente valoradas, entre elas a de serem
«mais educados» ou «corteses» no trato do que os espanhóis. Este
é um estereótipo dos portugueses registado noutros contextos raia-
nos espanhóis (Rovisco 2013, 360-361; Uriarte 1994, 174; Val-
cuende del Río 1998, 333). Em Cheles, no entanto, este atributo
é habitualmente estimulado pelo comportamento de portugueses
quando se deslocam a casa de alguém e/ou pedem algo. Nos ter-
mos de uma entrevistada na casa dos 60 anos, «os portugueses são
mais educados. Quando te pedem algo, dizem por favor e, quando
vão a uma casa, pedem autorização para entrar e tiram o chapéu».

Uma outra virtude normalmente imputada aos portugueses é a
da diligência. Neste sentido, em Cheles, como noutros contextos
espanhóis próximos da raia (Rovisco 2013, 360-361; Uriarte 1994,
174; Valcuende del Río 1998, 333), considera-se que «os portugue-
ses são mais prestáveis do que os espanhóis», mais disponíveis para
ajudar o próximo, inclusive «pessoas que não conhecem» (por
exemplo, homem, 40-45 anos; homem, 55-60). 

Paralelamente, tal como em Zarza la Mayor (Rovisco 2013, 360-
-361) e Aiamonte (Valcuende del Río 1998, 333), mas não em La
Codosera (Badajoz) (Uriarte 1994, 176), diz-se que «os portugueses
são mais agradecidos do que os espanhóis». Nas palavras de dois
habitantes em conversas informais, ilustrativas da importância que
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as experiências particulares têm, também aqui, na construção de
estereótipos,

Os portugueses são mais agradecidos. Se alguém aqui de Cheles
faz um favor a um português e vai a Portugal e ele o encontra, ele dá-
-lhe de tudo, comem e bebem e não lhe deixa pagar coisa alguma.
Isso é verdade. Já aconteceu com pessoas aqui de Cheles em Montes
Juntos [mulher, 25-30 anos].

Os portugueses são mais amáveis do que os espanhóis. Eu tenho
amigos em todas as aldeias de Portugal por onde passo. [...] E os ami-
gos em Portugal são atenciosos, não são como os espanhóis. Repara,
se fazes um favor a um português, ele nunca o esquece. Mas um es-
panhol esquece-o passado dois ou três dias [homem, 40-45 anos].

Partilhada por ambas as populações em estudo é ainda a ideia de
que «os portugueses são mais limpos do que os espanhóis» (por
exemplo, homem, 30-35; homem, 40-45 anos), conquanto, em
Cheles, surja normalmente associada à limpeza dos cafés e das ruas
em ambos os países, como vimos anteriormente. Finalmente, uma
outra coisa que ouvimos dizer a favor dos portugueses é que «têm
muita habilidade para falar línguas diferentes, mais do que nós», os
espanhóis (homem, 35-40 anos). Significativa, a este respeito, é a as-
serção de um informante na casa dos 40 anos, segundo o qual «nós
aqui estamos muito perto, mas muito distantes dos portugueses»,
dado que «as pessoas aqui não falam, nem entendem o português».

Os materiais etnográficos que acabámos de passar em revista
no presente capítulo põem a descoberto alguns aspetos relacio-
nados com questões de fronteira e identidade que importa desta-
car. Antes de mais, em Cheles, tal como em Montes Juntos, os
processos de identificação são sobretudo de cariz nacional, de-
tendo as afirmações de adesão a domínios de pertença mais res-
tritos um peso residual. Ou seja, nesta povoação, como em Mon-
tes Juntos, a identificação nacional ofusca, mas não oblitera a
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identificação com outros círculos de lealdade e pertença, entre os
quais o local. 

Acresce que a identificação nacional é, também aqui, construída
de modo relativo e contrastivo. Ela assenta na experiência subjetiva
da diferença entre portugueses e espanhóis. Ilustrando a qualidade
interativa dos processos de identificação coletiva (Barth 1969;
Triandafyllidou 1998), estas descontinuidades resultam de um me-
canismo de generalização (abusiva) de diferenças percebidas em
experiências particulares de interação com habitantes do outro
lado da fronteira, com o «outro significante» (Triandafyllidou
2006), igualmente representado com tópicos pertencentes a uma
conceção «etnogenealógica» da nação, nos termos propostos por
Anthony Smith (1991). 

Por outro lado, em Cheles, tal como em Montes Juntos, a ex-
periência subjetiva da diferença entre portugueses e espanhóis não
corresponde necessariamente à realidade dos factos, nem as disse-
melhanças de facto são tampouco investidas de um mesmo signifi-
cado. Já a homogeneização do grupo nacional resultante da cria-
ção destas diferenças subjetivamente experimentadas reproduz os
princípios da segmentação abordados por Edward Evans-Pritchard
(1969 [1940]), a oposição complementar e a relatividade estrutural.
Os distanciamentos feitos entre a população de Cheles e as de Hi-
guera de Vargas e de Alconchel exemplificam esta situação, obser-
vável na indicação de que «as pessoas de fora não são tão bem re-
cebidas nessas povoações como em Cheles; também lá há boas
pessoas, mas de um tipo diferente da gente» (homem, 65-70 anos),
na de que lá «não há tanta devoção [religiosa] como aqui»
(homem, 50-55 anos) e na de «os estremenhos somos diferentes
dos bascos e dos catalães; esses são sérios, não são alegres como
nós» (homem, 40-45 anos). 

Assim sendo, conclui-se que os discursos de identificação na-
cional proferidos pelos habitantes de Montes Juntos e de Cheles
são estruturalmente homólogos. Para além dos aspetos já eviden-
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ciados, esta homologia encontra-se na demarcação entre os ho-
mens e as mulheres dos grupos nacionais em questão, também
aqui fundamentalmente incidente sobre as mulheres. Em Cheles,
porém, diferentemente do sucedido em Montes Juntos, as mulhe-
res do grupo alheio são objeto de atribuições predominantemente
desfavoráveis. Com efeito, tal como noutros contextos raianos es-
panhóis (Rovisco 2013, 364; Uriarte 1994, 175-176; Valcuende del
Río 1998, 343), costuma dizer-se que «as portuguesas são feias à
vista das espanholas» e que «não se arranjam» (por exemplo, mu-
lher, 25-30 anos; homem, 40-45 anos), mas também que não se
depilam, «têm bigode e pelos nas pernas», inclusivamente entre as
crianças, como se verá no capítulo seguinte. 

Além disso, à semelhança do sucedido em La Codosera (Uriarte
1994, 175) e Aiamonte (Valcuende del Río 1998, 341, 343), as por-
tuguesas são consideradas «fáceis» e «depravadas», o que não rara-
mente é associado à repressão de que são vítimas no país de ori-
gem:

As portuguesas só saem da casca, não sei se me compreendes, as
que têm dinheiro. Mas, quando se veem livres, as outras fazem o pior.
Eu andei a [copular] duas irmãs lá, em Portugal, em simultâneo e
com conhecimento delas [homem, 40-45 anos]. 

Em conformidade com o referido, tal como em Zarza la Mayor
(Rovisco 2013, 364), diz-se que «as espanholas [são] mais livres do
que as portuguesas, mais independentes dos homens», considera-
dos «machistas», e que «as portuguesas estão mais escravizadas em
trabalho e em tudo» (mulher, 25-30 anos; casal, 60-65). Final-
mente, uma outra coisa que ouvimos dizer em desfavor das por-
tuguesas é que «são desconfiadas» (mulher, 50-55 anos; homem,
45-50 anos), pois suspeitam da equidade dos comerciantes espa-
nhóis. 
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Ambivalências e contradições

Embora pareça óbvio, quase um truísmo, convém notar que,
em Cheles, também registámos algumas discordâncias quanto aos
elementos considerados representativos da unidade e da diferença
de cada um dos grupos nacionais em cotejo, os portugueses e os
espanhóis. A existência de opiniões contrárias ao discurso domi-
nante na povoação apresentado neste capítulo, relativamente aos
objetos mais precisos do trabalho de campo em que se baseia o
texto, reitera-o. Por exemplo, contra a ideia de que «os portugueses
são quem festeja o Carnaval», ouvimos dizer que «a celebração do
Carnaval é um costume praticado em Portugal e em Espanha»
(mulher, 30-35 anos). De igual modo, a difundida ideia de que «os
portugueses comem exageradamente» é contradita pela indicação
de «os espanhóis comem mais do que os portugueses» (homem,
20-25 anos). 

Noutra dimensão comparativa, outrossim, há quem diga que
«os portugueses são muito devotos» (homem, 40-45 anos) e quem
diga que eles «não são tão amigos da religião como nós, os espa-
nhóis» (homem, 45-50 anos). Para além de reforçar a já abordada
tese do primado do indivíduo na interpretação da nacionalidade
e a natureza simbólica e polissémica das fronteiras entre grupos, a
existência destas dissonâncias percetivas concorda com o argu-
mento de Richard Handler (1988, 32), no que se reporta à sujeição
do substrato da identidade nacional a uma permanente contesta-
ção e negociação, à existência de divergências na identificação do
indivíduo coletivo (ver também Handler 1994). 

Um outro aspeto a salientar, e que constitui uma outra faceta
comum aos discursos de identificação nacional em Montes Juntos
e em Cheles, reside na forma ambivalente como se encara o
«outro», simultaneamente visto como «atraente» e «repelente»
(Lisón 1992, 149; ver também Stokes 1998, 275). Nas populações
aqui em estudo, esta ambivalência adquire expressão na forma

05 Identidade Nacional Cap. 5.qxp_Layout 1  02/05/16  19:09  Page 170



171

como o grupo nacional alheio é, por um lado, objeto de fascínio
e admiração e, por outro lado, alvo de desconfiança e rejeição. Em
Montes Juntos, porém, esta dualidade é muito mais acentuada do
que em Cheles. Enquanto o entendimento dos espanhóis em
Montes Juntos flutua constantemente entre polos opostos de va-
loração, o dos portugueses em Cheles, embora também oscilante,
desequilibra-se nitidamente para a vertente negativa.

À luz do princípio hierárquico associado à conceção da nação
identificado por Louis Dumont (1983) e retomado por Richard
Handler (1988), significa que os habitantes de Montes Juntos estão
muito mais inseguros quanto à superioridade do seu grupo nacio-
nal de pertença do que os de Cheles, em virtude da incontornável
proeminência de Espanha em relação a Portugal a nível da ampli-
tude territorial, da riqueza material e do desenvolvimento (indus-
trial, tecnológico, agrícola) dos seus domínios. Em Montes Juntos,
esta proeminência é compensada por determinados mecanismos
de inferiorização/estigmatização dos espanhóis, sobretudo a re-
missão dos seus hábitos alimentares para um estado de impureza
e barbárie, a demonização da sua maneira de ser – caracterizada
por cobardia, falsidade, desonradez e maldade –, e a sua associação
com os ciganos. Em Cheles, por sua vez, não existe tal compen-
sação, uma vez que as virtudes inclusas na representação dos por-
tugueses – a cortesia, a higiene e a prestabilidade – possuem um
valor social relativamente diminuto.
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6
Olhares cruzados

Os emigrantes

Nos capítulos anteriores, tratámos de analisar materiais empíri-
cos relacionados com dois grupos homólogos, o dos portugueses
residentes em Montes Juntos e o dos espanhóis residentes em Che-
les. Perspetivemos agora um terceiro grupo, o das pessoas que re-
sidem no lado oposto da fronteira em relação àquele em que nas-
ceram.

Como vimos no capítulo 1, a fronteira luso-espanhola é muito
pouco permeável a nível da nupcialidade e da geografia das deslo-
cações laborais dos habitantes de Montes Juntos. Esta impermea-
bilidade é, no entanto, apenas relativa, dado que há pessoas que
transpuseram a fronteira de forma durável e duradoura, a maior
parte delas justamente através do casamento e/ou da busca de tra-
balho e melhores condições salariais. Os cinco habitantes de Mon-
tes Juntos nascidos em Espanha encontram-se nesta situação, o
mesmo acontecendo com as seis habitantes de Cheles nascidas
em Portugal. O estudo das suas histórias de vida evidencia alguns
aspetos recorrentes, entre os quais o facto de residirem há mais de
uma década num país que não o de nascimento, a pertença a es-
calões etários acima dos 50 anos, a inatividade laboral, o cariz in-
diferenciado das atividades profissionais exercidas ao longo das
suas vidas e, ainda, a sua reduzida qualificação escolar. 

Para além disso, o ato de emigrar não implicou para os seus pro-
tagonistas a perda de contacto com a terra e o país natais, nem
tampouco a quebra dos laços (físicos, afetivos) com o grupo na-
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cional de origem, mas sim o desenvolvimento de vínculos de
valor, de algum modo, similar na povoação e no país de adoção.
Por outras palavras, a emigração permitiu a estas pessoas a forma-
ção de um sentimento de dupla pertença, a integração em duas
distintas «comunidades imaginadas» (Anderson 1991 [1983]), por-
tugueses e espanhóis. Na prática, porém, estas pessoas identificam-
-se apenas com um país e um grupo nacional, inclusive as que têm
dupla nacionalidade (J. A., homem, 77 anos; M. V., mulher, 
78 anos; C. M., mulher, 78 anos).

Acresce que estas pessoas afirmam normalmente pertencer ao
grupo nacional associado ao território em que nasceram, ao país
de origem e não ao país de adoção, o que traduz a prevalência da
naturalidade nos processos de identificação nacional dos indiví-
duos. Veja-se, por exemplo, os seguintes excertos de entrevista: 

Quem nasce em Portugal é português; quem nasce em Espanha é
espanhol. (E se um ou ambos os pais forem espanhóis e a pessoa nas-
cer em Portugal?) Igual, quem nasce em Espanha é espanhol, mesmo
que os pais sejam portugueses [F. E., homem, 73 anos].

Eu há muitos anos que estou aqui em Espanha, mas sou portu-
guesa e serei toda a vida. (Para si, o ser português é nascer em Portugal
ou algo mais?) Nascer em Portugal. [...] E quem nasce aqui [Espanha]
não é português, é espanhol. Os meus filhos nasceram todos aqui,
nenhum é português, são todos espanhóis [I. B., mulher, 82 anos].

A seu ver, a adesão e a vinculação das pessoas a um grupo na-
cional não são, portanto, opcionais, mas sim deterministas. Tal
como noutros contextos (por exemplo, Handler 1988, 34-35), elas
decorrem do nascimento, de algo fortuito, mas amiúde naturali-
zado. A criação de laços considerados naturalmente indissolúveis
entre os indivíduos e o território em que nasceram é consequente
com este processo de naturalização da contingência.
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Esta tendência não obsta, entretanto, à existência de exceções,
como mostram os discursos de C. M. e de E. E (mulheres, 68 e 59
anos). Para elas, o nascimento é puramente acidental e não deter-
mina a filiação nacional. Os seus processos de identificação na-
cional são, pelo contrário, ditados pela afetividade, pelo sentir. Ao
declarar que «não se sente portuguesa, mas espanhola», C. M. va-
lida esta interpretação, ao mesmo tempo em que reforça o argu-
mento de Walter Connor (1994), segundo o qual as emoções 
ocupam um lugar de relevo nos fenómenos «etnonacionais».

Significativamente, ao invés de C. M. e de E. E., quase todos
os outros emigrantes aqui em estudo (re)produzem um discurso
que muitas vezes contraria a identificação feita em primeira ins-
tância. Por outras palavras, salvo algumas exceções, tanto os resi-
dentes em Cheles nascidos em Portugal como os residentes em
Montes Juntos nascidos em Espanha que se costumam autoiden-
tificar com o país de origem assumem, mais ou menos frequente-
mente, um posicionamento diametralmente oposto nos discursos
que tivemos ocasião de lhes ouvir proferir, quer no contexto das
entrevistas, quer no das conversas informais. Os que se dizem es-
panhóis tendem a falar deste grupo nacional como sendo o grupo
do «outro», invertendo-se a situação no caso dos que se dizem por-
tugueses; nestas circunstâncias, o «eles» corresponde ao grupo de
origem e o «nós» corresponde ao grupo de adoção. O facto de A. S.
(homem, 64 anos) se dizer espanhol e afirmar, simultaneamente,
que «os espanhóis não são como a gente, são umas pessoas mais
dadas» é disso exemplo, o mesmo ocorrendo com uma indicação
de M. A. (mulher, 62 anos), segundo a qual, «no vestir, os espa-
nhóis já são como a gente». 

Revelador da natureza plástica e manipulativa dos processos de
identificação em zonas raianas (por exemplo, Godinho 2011; Val-
cuende del Río 1998), tal contradição poder-se-á eventualmente
explicar em razão de os seus protagonistas residirem no país de
adoção há largas dezenas de anos, não poucas vezes desde a in-
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fância, adquirindo, por esta via, elementos que os vinculam emo-
cionalmente a este território e à sua população de molde a inte-
grarem-nos no seu conjunto de pertenças, sem que isso implique,
repetimos, a perda de laços com a comunidade de origem. Ao cons-
tituírem as acima mencionadas exceções, M. A. (mulher, 62 anos) e
F. E. (homem, 73 anos) abonam a favor desta interpretação, já que
a sua experiência de emigração é ainda relativamente breve – tem
pouco mais de uma década – e teve início numa fase avançada da
vida, quando os seus processos de identificação já se encontravam
sedimentados. 

Em concomitância, o não assumir da dualidade de pertenças
nacionais constitui um aspeto recorrente nos fenómenos transna-
cionais, de que a situação em análise constitui um exemplo. Como
referem Linda Basch, Nina Schiller e Cristina Blanc (1994, 8), 

Indivíduos, comunidades, ou estados raramente se identificam
como transnacionais. Apenas na ficção contemporânea, o estar «entre»
é tomado por categoria de pertença. Vivendo num mundo em que
os discursos sobre a identidade continuam a ser enquadrados em ter-
mos de lealdade às nações e Estados-nações, a maioria dos transmi-
grantes jamais concetualizaram totalmente, nem articularam, uma
forma de identidade transnacional.

Do ponto de vista dos seus coabitantes, as pessoas em estudo
no presente capítulo, os emigrantes nascidos no lado oposto da
fronteira, pertencem ao país de nascimento, sendo repetidamente
lembrados da sua condição de estrangeiro. Isto é patente nos siste-
mas de apelação em uso nestas circunstâncias, sistemas estes em 
que a nacionalidade – concebida como corolário da naturalidade –
cumpre a função de apelido. As pessoas em questão são, assim,
identificadas como fulano «espanhol», beltrano «português». Esta
conceção determinista da identidade nacional dos indivíduos coe-
xiste, entretanto, com uma outra de natureza oposta, cultural. 
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Na verdade, nas povoações em estudo, tal como os grupos 
nacionais, os indivíduos que deles fazem parte são vistos como
cambiantes e invariáveis, em simultâneo. Embora adquiram a iden-
tidade nacional à nascença, a sua preservação depende do desem-
penho de certos comportamentos. Em Montes Juntos, assistimos
a várias acusações de «espanholismo» dirigidas a pessoas nascidas
em Portugal, ora porque praticavam ações consideradas caracterís-
ticas dos espanhóis – como não beber um copo de vinho na tota-
lidade, beber café frio, não perder uma tourada na televisão e falar
castelhano –, ora porque interagiam frequentemente com indiví-
duos de nacionalidade espanhola. De igual modo, em Cheles, tes-
temunhámos acusações de «portugalidade» dirigidas a pessoas nas-
cidas em Espanha, sobretudo porque se envolviam muitas vezes
em relações com Portugal e com portugueses.

Este modelo classificatório, de integração nacional dos indiví-
duos, evoca um outro elemento compósito da nação, nos termos
propostos por Louis Dumont (1983) e retomados por Richard
Handler (1988). Como nos contextos estudados por estes autores,
para além de ser visto como um «indivíduo coletivo», o grupo na-
cional é, nas povoações em perspetiva, concebido como um «con-
junto de indivíduos». A já sublinhada ideia de que «os espanhóis
são uma raça cigana» adquire sentido neste contexto. Curiosa-
mente, em Montes Juntos e em Cheles, os critérios considerados
centrais na identificação nacional dos indivíduos são idênticos aos
que integram a perceção que os informantes de Handler (1988,
32-39) têm de si enquanto quebequianos, designadamente, a liga-
ção afetiva ao território e o seguimento de um certo «código de
conduta».

Os dados relativos à identificação nacional dos indivíduos que
acabámos de passar em revista, quer na perspetiva do «eu» quer
na dos «outros», estabelecem uma relação estreita entre território
e identidade nacionais no plano coletivo, relação esta intimamente
associada ao processo de nacionalização do território iniciado no
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contexto da Revolução Francesa (1789-1799) (Sahlins 1989). A des-
peito do fenómeno de desterritorialização dos processos culturais
e identitários (ver, por exemplo, Basch, Schiller e Blanc 1994; Fitz-
gerald 1992), continua-se, ainda hoje, a praticar uma correspon-
dência entre território e população, inclusive em termos nominais
– Portugal/portugueses, Espanha/espanhóis... 

«A festa espanhola é diferente»

À semelhança dos seus coabitantes, os informantes em análise
no presente capítulo conferem às festividades realizadas em Mon-
tes Juntos e em Cheles o papel de operador de distinção cultural
entre, por um lado, as populações que as levam a cabo e, por outro
lado, os países a que elas se encontram adscritas. Entre estas festi-
vidades sobressaem as festas de Nossa Senhora da Conceição e as
de Santo Cristo da Paz. 

Estas festas são normalmente consideradas distintas em razão
da gratuitidade dos eventos realizados em Cheles e na cobrança
de entradas na totalidade dos eventos realizados em Montes Jun-
tos, incluindo os bailes e as touradas. Nas palavras de um septua-
genário, proferidas no decurso das festas de Nossa Senhora da
Conceição, «em Montes Juntos, as festas são só para explorar, para
ganhar dinheiro, não é como em Cheles, onde não se paga nada
a não ser a tourada». Este facto é habitualmente justificado pela
existência de ajudas de custo concedidas pela Câmara Municipal
à organização da festa de Cheles, diferentemente do sucedido em
Montes Juntos, onde a organização da festa não é subsidiada pela
Câmara Municipal do Alandroal.

Frequentemente considerado diferente é também o grau de di-
versão das populações em festa, a propósito do que alguns infor-
mantes, sobretudo os que residem em Montes Juntos, entendem
que a diferença entre a festa de Santo Cristo e a de Nossa Senhora
da Conceição «está nas pessoas: em Cheles são mais divertidas»
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(F. E., homem, 73 anos; M. S., mulher, 72 anos). A maioria dos
portugueses residentes em Cheles, entretanto, distinguem a festa
local da festa de Montes Juntos por esta última ser a festa de Santa
Cruz, o que, como vimos, é revelador da existência de lacunas in-
formativas criadas pela raia.

Tal como sucede nos discursos dos outros residentes, os daque-
les que aqui estão em análise deslocam-se frequentemente do
plano local para o plano nacional, subsistindo, neste processo,
uma lógica de constituição de fronteiras culturais coincidentes
com a raia. No que respeita às festas, este distanciamento remete
para duas facetas da realidade. Uma delas tem a ver com as moda-
lidades de angariação de fundos para as festas, concretamente com
a exclusividade da realização de peditórios a ocidente da raia, por
sua vez acopladas a uma diferença económica entre Portugal e Es-
panha: 

(A seu ver, a festa de Santo Cristo é diferente da de Montes Juntos?)
É, cá não pedem para as festas, não fazem peditórios. [...] Há mais
dinheiro, Espanha é mais rica, pronto, temos que aceitar isso [M. J.,
mulher, 60 anos].

A outra relaciona-se com disposições psicológicas manifestas
em estilos de sociabilização, sendo os espanhóis classificados
como «mais divertidos» e desinibidos do que os portugueses:  

(A festa de Cheles é diferente da de cá em quê?) É mais diferente
nas pessoas, lá são mais divertidas. Os espanhóis são mais divertidos
e mais… não têm vergonha. Não têm vergonha, metem-se com qual-
quer pessoa. [...] Lá, em Cheles, é mais divertido. Andam aquelas ra-
parigas a dançar, dançam com este, dançam com aquele. E aqui não,
aqui sentam-se na cadeira, os rapazes vão a buscá-las e... só querem
cervejas e, pronto, e não vão buscar as raparigas para dançar [M. S.,
mulher, 72 anos].
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(A festa de Cheles é diferente da de cá em quê?) Porque é de outra
maneira. Não viste?! Viste que a festa espanhola é diferente. O espa-
nhol é mais divertido. (E elas também?) Tanto faz mulheres como
homens, os espanhóis são mais divertidos do que os portugueses 
[F. E., homem, 73 anos].

Esta lógica processual de nacionalização das diferenças locais e
de localização das diferenças nacionais percebidas encontra-se
igualmente presente numa outra dimensão inclusa nos discursos
destes informantes acerca das festas de Santo Cristo da Paz em
Cheles e de Nossa Senhora da Conceição em Montes Juntos, a
tourada. Nestes discursos, o destino visível dos animais e a apre-
sentação dos seus chifres assumem-se como emblemas identitários
quer das populações em estudo, quer dos seus espaços nacionais
de dependência. Como disse um espanhol residente em Montes
Juntos durante a festa de Santo Cristo da Paz em Cheles,

Cá, em Espanha, quer seja vacas quer seja touros, os animais cor-
ridos estão sempre com os cornos ao natural, em pontas. E lá não, lá
estão embolados. Outra diferença é que lá, quando acaba o toureio
da vaca, a vaca volta a casa. Cá não, cá é morta. Essa vaca já não corre
noutra tourada, essa é logo morta [F. E., homem, 73 anos].

Os restantes momentos do ciclo festivo também têm cabimento
no sistema de representações identitárias nacionais destas pessoas.
No seu entender, a distribuição das prendas tem lugar no dia de
Natal a ocidente da raia e no dia de Reis a oriente da dita (por
exemplo, M. J., mulher, 60 anos; A. S., homem, 64 anos). Além
disso, consideram que, «em Espanha, o Natal é mais divertido e
mais bonito do que em Portugal», na medida em que «os espa-
nhóis levam a noite inteira a cantar e a bailar» (J. A., homem, 67
anos; M. L., mulher, 51 anos). Por fim, há quem diga que «o Car-
naval é mais festejado em Portugal do que em Espanha» (I. B., mu-
lher, 82 anos).
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«Em Portugal, só comem sopas»

À semelhança dos de muitos habitantes de Cheles e à disseme-
lhança dos da maior parte dos residentes em Montes Juntos, os
discursos de identificação nacional feitos pelos informantes em
estudo neste capítulo não tendem a fazer referência à componente
alimentar das festividades cíclicas. O mesmo não acontece com
os petiscos nos cafés. Sobretudo entre os homens, mantém-se que
o serviço de petiscos é feito de modo concomitante ao de bebidas
nos cafés em Espanha, tendo de se pedir e pagar à parte em Por-
tugal. Os comentários associados, por seu lado, referem a existên-
cia de uma fronteira económica, mediante a indicação da riqueza
dos espanhóis e da pobreza dos portugueses.

Já a alimentação em geral ocupa um lugar de destaque nos dis-
cursos destes informantes, sendo usual a afirmação de que «a co-
mida dos espanhóis é diferente da dos portugueses» (por exemplo,
A. S., homem, 64 anos; M. F., mulher, 98 anos). Um dos funda-
mentos desta representação tem a ver com o peso desigual de cer-
tas comidas na dieta dos habitantes dos dois lados da raia. Mas o
motivo mais destacado prende-se com a quantidade de «caldo» e
«sopas» ingerida pelos portugueses:

Em Portugal, a maioria das pessoas o que comem é sopas. Deitam
três grãos-de-bico e meio na panela cheia de caldo para depois migar
pão. Aqui não. Aqui fazem um tacho de grão-de-bico, é grão-de-bico;
se for de batatas, são batatas; se é de arroz, é arroz. Só se come um
bocado de pão, seco [M. S., mulher, 72 anos].

O habitual, lá como cá, é feijão, grão... mas com menos caldo do
que cá. Esta minha mulher é portuguesa, mas já está parecida com as
espanholas, já faz a comida com pouco caldo. Até eu, às vezes, é que
lhe digo para fazer a comida com um pouco mais de caldo; é que já
cá estou há muitos anos e também já gosto da comida com caldo 
[F. E., homem, 73 anos].
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No entanto, a identificação nacional também é feita através da
verbalização de comidas existentes apenas de um dos lados da raia.
O comentário registado em Montes Juntos no momento em que
o investigador disse a um casal misto que comeu lentilhas durante
uma breve estadia em Cheles exemplifica-o. Quando a mulher
perguntou de que alimento se tratava, F. E. afirmou prontamente
que «é uma coisa que não há cá, em Portugal, que os portugueses
não conhecem». Amiúde mencionada neste processo de identifi-
cação é ainda a ideia de que, «em Espanha, come-se melhor do
que em Portugal» (por exemplo, J. A., homem, 77 anos; M. J., mu-
lher, 60 anos), seja porque «os espanhóis cozinham melhor», seja
porque «são mais ricos, têm mais fartura de tudo».

As modalidades de consumo de certos alimentos também são
objeto de menção. A par de uma descontinuidade nos modos de
consumir o pão – «migado» em Portugal versus «enxuto» em Es-
panha –, surge, neste âmbito, uma outra, relativa ao gaspacho –
comido e mastigado em Portugal versus bebido em Espanha. 
A forma de confeção dos alimentos, concretamente a forma de os
temperar, é outro dos sustentáculos de alteridade nacional, sobre-
tudo no que concerne aos enchidos. Nas palavras de uma residente
em Cheles nascida em Portugal, 

Lá temperam de uma maneira e cá tempera-se de outra maneira.
[...] O que põem aos chouriços e às morcelas… lá, em Portugal,
fazem de uma maneira e cá faz-se de outra maneira [I. B., mulher, 
82 anos].

Os derivados do porco são, aliás, considerados representativos
da diversidade luso-espanhola por diversos outros fatores, nomea-
damente, (i) a maior ou menor picadura das carnes, (ii) o tempo
que medeia entre o tempero e o enchimento das mesmas, (iii) o
modo como se enche e (iv) o processo de cura dos enchidos. Re-
lativamente à picadura, as entrevistadas residentes em Cheles (por
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exemplo, M. L., mulher, 51 anos; M. F., mulher, 98 anos) dizem
que «aqui as carnes são mais picadas do que em Portugal». Quanto
ao segundo aspeto, afirmam que «as carnes aqui temperam-se num
dia e enchem-se no outro e, em Portugal, só enchem quatro ou
cinco dias depois». Acresce que, enquanto, «em Portugal, enchem
manualmente, em Espanha, fazem-no de modo mecânico». Final-
mente, consideram que «os espanhóis não fazem fumeiro, secam
a carne ao ar das cozinhas». É por isso que, nas palavras de uma
portuguesa residente em Cheles, «os espanhóis não deitam água
nas carnes, mas sim mais pimenta para as tornar mais secas» 
(M. F., mulher, 98 anos).

Entre as diferenças percebidas por estes informantes a nível da
alimentação inclui-se ainda o horário das refeições, sobretudo o
de almoço. Nas circunstâncias em que interagimos com os infor-
mantes estando eles a almoçar, registámos várias vezes o verbalizar
da sua precocidade em Portugal em comparação com o ocorrido
em Espanha.

«As maneiras de ser são diferentes»

Tal como os outros residentes, os que estão agora em análise
fazem considerações verbais sobre a maneira de ser dos portugue-
ses e dos espanhóis, que a maioria deles consideram ser diferentes
(por exemplo, J. A., homem, 77 anos; M. J., mulher, 60 anos). 
O que é significativo é que muitos dos atributos usados na respe-
tiva identificação são concordantes com a imagem que mantêm
os outros habitantes de Montes Juntos e de Cheles. Este é parti-
cularmente o caso dos estereótipos relativos a estilos de sociabili-
zação. 

Com efeito, estes informantes também são de opinião de que
«os espanhóis são mais alegres e divertidos do que os portugueses»,
considerados «mais reservados», como visto numa das secções pre-
cedentes e como patente no seguinte depoimento:
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Os portugueses são reservados e os espanhóis não são reservados.
Os espanhóis, quando têm de falar, falam e, quando têm de bailar,
bailam, seja onde for. E os portugueses não, os portugueses deixam-
-se estar amochados [I. B., mulher, 82 anos].

Em paralelo, mantém-se que eles são mais sociáveis, «mais aber-
tos e dados» do que os portugueses, mas também muito «confia-
dos», como mostra o depoimento, registado em entrevista, de uma
residente em Montes Juntos nascida em Espanha:

Os espanhóis, para conviver, são melhores do que os portugueses,
são mais abertos. [...] São é mais atrevidos. (Em que sentido?) Os es-
panhóis, a gente não lhes pode dar confiança. Os espanhóis é assim:
a gente agora, vamos supor, vai ali a Cheles, já me tem acontecido
isso, eu ia lá dantes às festas de Cheles, agora não, mas dantes ia, e
tinha assim convívio lá com aqueles rapazes, não é!? A gente convida
um para comer, mas aquele já vai trazer sete ou oito para casa para
comer. Em lhe dizendo assim, «vamos a comer», põem-se a comer
que é um destino [(M. S., mulher, 72 anos]. 

Verifica-se também a existência de aspetos contraditórios, em
que os defeitos são a contrapartida de virtudes atribuídas ao
«outro», como decorre da indicação de que os espanhóis são «mais
abertos», «dados» e, ao mesmo, excessivamente «confiados» do
que os portugueses, bem como na de que são «mais alegres e di-
vertidos», mas também «ruidosos».

Entretanto, os discursos em estudo no presente capítulo in-
cluem novos elementos de identificação nacional, relacionados
com o que Orvar Löfgren (1989, 15) designa por «capital cultural
nacional». Em particular, os informantes afirmam que «os portu-
gueses se distinguem à légua dos espanhóis» (por exemplo, A. S.,
homem, 64 anos; I. B., mulher, 82 anos). A indicação de que «o
ar e os modos de andar e de falar do português diferem dos do es-
panhol» contém os motivos habituais desta distinção. O registo

06 Identidade Nacional Cap. 6.qxp_Layout 1  02/05/16  19:10  Page 184



185

de que «o andar do espanhol é mais expedito do que o do portu-
guês» e o de que «o português fala muito com as mãos» compor-
tam os seus contornos mais precisos. 

Curiosamente, esta posição vai de encontro à tese defendida
por Marcel Mauss (1974 [1950]), num ensaio sugestivamente in-
titulado «As técnicas corporais». Com o intuito de ilustrar a inter-
dependência entre os domínios biológico, psicológico e social,
Mauss argumenta que toda a expressão corporal, incluindo o
andar, é, não natural, mas sim adquirida. Na mesma linha de ar-
gumentação, Paul Connerton (1993, 96) defende que o corpo é o
local de sedimentação da memória social, aí vinculada através de
uma miríade de «práticas de incorporação», incluindo «cerimónias
do corpo», «convenções do corpo» e «técnicas do corpo». 

Acresce que estes residentes também procedem à diferenciação
entre os homens e, sobretudo, as mulheres de nacionalidade por-
tuguesa e espanhola. A asserção de que «as espanholas são mais
abertas, dadas e divertidas do que as portuguesas» (por exemplo,
F. E., homem, 73 anos; J. M., mulher, 59 anos) integra alguns dos
atributos mais salientes da imagem favorável às primeiras. Este fa-
vorecimento encontra-se igualmente patente na visão das portu-
guesas como «vaidosas» no âmbito das relações sociais, âmbito em
que os informantes do sexo masculino vislumbram um compor-
tamento característico de quem se «julga importante». 

Verbalizada por alguns informantes, a ideia de que «as espanho-
las são pouco amigas do trabalho» (J. A. e M. S., casal, 77 e 72
anos) inverte este posicionamento, porquanto pese a favor das por-
tuguesas. Mas praticamente todos eles afirmam que «as portugue-
sas sempre foram mais castigadas no trabalho do que as espanho-
las», sobretudo no passado, quer porque tinham de exercer uma
atividade extradoméstica a fim de equilibrar o orçamento familiar,
quer porque trabalhavam no campo ao lado dos homens.

Em síntese, os materiais expostos neste capítulo mostram que,
em termos genéricos, os habitantes de Montes Juntos nascidos em
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Espanha e os habitantes de Cheles nascidos em Portugal represen-
tam a identidade nacional de uma forma similar à dos seus coabi-
tantes, interiorizando e reproduzindo o discurso dominante nestas
povoações acerca do grupo próprio e do grupo alheio, portugueses
e espanhóis, como que indiciando a existência de uma espécie de
«epidemia de representações» (Sperber 1989). 
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Conclusão

Nas páginas precedentes deste estudo antropológico sobre as
modalidades de construção da identidade nacional num contexto
de fronteira foram sendo paulatinamente configuradas e consoli-
dadas algumas ideias fortes que importa sistematizar. 

Antes de mais, a fronteira luso-espanhola, tal como a identidade
portuguesa (Mattoso 1998; 2015 [1985]; Sobral 2003; 2012), é um
produto da História, uma História com origem em finais da Idade
Média, protagonizada por duas forças operantes, concretamente
o «centro» e a «periferia», ou o poder central e as populações raia-
nas. A nível microscópico, local, das povoações que com ela con-
finam – no caso vertente, a aldeia portuguesa de Montes Juntos e
a vila espanhola de Cheles –, esta fronteira repercute-se em diver-
sos planos, designadamente:

(i) em termos da sua sociografia, estamos perante povoações
económica e demograficamente deprimidas;

(ii) em termos relacionais, os países a que pertencem estas po-
voações são o espaço privilegiado na cadeia de relações em
que se inscrevem os seus habitantes, especialmente após a
adesão de ambos os países à Comunidade Económica Eu-
ropeia/União Europeia;

(iii) em termos cognitivos, verifica-se um acentuado desconhe-
cimento entre as áreas e as populações em contacto; 

(iv) em termos culturais, há um conjunto de diferenças objetivas
(linguísticas, festivas, alimentares, comportamentais, legais,
horárias) entre as populações situadas em lados opostos da
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fronteira, decorrente da sua pertença a territórios distintos e
da sua sujeição a enquadramentos desiguais; e,

(v) em termos identitários, a identidade nacional assume-se
como a categoria de pertença mais importante. Esta impor-
tância deteta-se na identificação automática entre as locali-
dades em causa e os seus respetivos espaços nacionais de de-
pendência, no facto de os seus habitantes interagirem entre
si fundamentalmente enquanto pessoas de distintas nacio-
nalidades e no deslize tendencialmente sistemático de um
discurso de identificação local para um discurso de identifi-
cação nacional.

Neste texto, as ocorrências relativas à sociografia encontram-se
patentes na caracterização geral das povoações em estudo. Por sua
vez, as ocorrências do foro relacional surgem delineadas aquando
da análise da mobilidade dos habitantes de Montes Juntos por
motivos laborais, comerciais, rituais e afetivos. Já as que se repor-
tam aos domínios cognitivo, cultural e identitário figuram no
exame dos estereótipos nacionais e dos discursos vinculados às fes-
tas, incluindo as taurinas, e à alimentação. Os discursos de identi-
ficação nacional produzidos, a propósito destes três tópicos, pelos
grupos estudados neste trabalho – o dos portugueses residentes
em Montes Juntos, o dos espanhóis residentes em Cheles e o dos
habitantes destas duas localidades nascidos no outro lado da fron-
teira – têm em comum certas constantes ou padrões de entendi-
mento que cumpre sublinhar.

Antes de mais, a representação da identidade nacional emerge
no seio de uma estrutura de contrastes entre portugueses e espa-
nhóis. Ou seja, estes são o «outro significante» (Triandafyllidou
2006) um do outro. Entretanto, o que este trabalho de investigação
também mostra é que, como na Cerdanha (Sahlins 1989), esta es-
trutura de contrastes assenta na experiência subjetiva da diferença
entre uma «comunidade imaginada» (Anderson 1991 [1983]) que
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ocupa um espaço delimitado e que reivindica uma nacionalidade
e uma outra em condições similares. 

Acresce que, apesar de não ser consensual, nem sequer efetiva
e igualmente partilhada pelos membros das populações em estudo,
a experiência subjetiva da diferença em Montes Juntos é, em ter-
mos genéricos, análoga à experiência subjetiva da diferença em
Cheles. Os seus habitantes vislumbram muitas vezes as mesmas
descontinuidades entre os grupos nacionais a que se vinculam, as
mesmas fronteiras, conferindo-lhes não raramente a mesma inter-
pretação. A correspondência de imagens de alteridade que foi su-
blinhada no capítulo 5 adquire sentido neste contexto.

Isto acontece por dois motivos principais. Um deles tem que
ver com o «ambiente de propaganda» (Tajfel 1982-1983) que cir-
cula na comunidade em que os indivíduos vão sendo paulatina-
mente integrados praticamente a partir do momento em que nas-
cem. Com origem no «contágio» parental e fraternal, a asserção
de uma criança de 12 anos, segundo a qual «os espanhóis comem
cobras e lagartos» exemplifica o referido relativamente a Montes
Juntos, o mesmo acontecendo com uma outra afirmação da
mesma natureza feita por uma criança de nove anos em Cheles,
de acordo com a qual «as portuguesas têm bigode».

O outro motivo para a existência de representações nacionais
partilhadas por ambas as populações radica no facto de elas terem
origem na sua interação mútua, num processo de amplificação/na-
cionalização de experiências particulares. Esta é, aliás, uma quali-
dade dos estereótipos, generalizações abusivas baseadas em factos
pontuais que, no entanto, desempenham um papel importante a
diferentes níveis. Os estereótipos não só assinalam a existência das
nações e as diferenças que se crê existirem entre elas (Sobral 2012,
17), como também norteiam o comportamento dos indivíduos
na interação com o «outro» (Berghe 1997), onde emergem e são
ativados (cf. Valcuende del Río 1998).
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A criação de descontinuidades coincidentes com a raia acarreta
a homogeneização dos seus respetivos conteúdos, o que é remetí-
vel para a «eficácia» cultural da nacionalidade, a principal questão
de partida deste trabalho. O que esta investigação mostra é que,
apesar de estar em permanente contestação e negociação, esta ho-
mogeneização constrói-se através de um conjunto de afirmações
sobre o povo e a cultura. Este conjunto de afirmações confere à
identidade nacional um carácter segmentar, pois as diferenças que
existem entre os portugueses e/ou os espanhóis surgem diluídas
no momento em que eles são concebidos como um corpo social
unificado e homogéneo. A sua especificidade é, neste processo,
recorrentemente remetida para três campos temáticos, designada-
mente, a cultura, a maneira de ser e a «etnogenealogia» (Smith
1991).

O peso que a cultura detém na identificação nacional surge de
uma maneira clara na sua «objetificação» (Handler 1988), na con-
versão de alguns objetos em emblemas, em expressões típicas e ti-
pificadoras da cultura dos grupos nacionais em perspetiva, entre
os quais as festas, as touradas e a alimentação. A relevância da ma-
neira de ser encontra-se nas múltiplas representações a ela respei-
tantes. Esta relevância pode ser entendida à luz das ideias sugeridas
por Louis Dumont (1983) e retomadas por Richard Handler
(1988). Neste sentido, os portugueses e os espanhóis de que falam
os habitantes de Montes Juntos e de Cheles correspondem a um
«indivíduo coletivo» (Dumont 1983), um indivíduo que tem «uma
alma, um espírito e uma personalidade» (Handler 1988, 41). 

No entanto, a personalidade é apenas um dos elementos da
conceção «etnogenealógica» (Smith 1991) do facto nacional pre-
sente nestas duas povoações. Tal como sucede nos textos de ins-
piração etnológica/antropológica sobre a identidade portuguesa
(Leal 2000a; 2000b), os discursos dos seus habitantes refletem uma
conceção de nação que privilegia a ideia de uma origem e uma as-
cendência comuns, conferindo à cultura popular o papel de teste-
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munho do legado étnico do grupo nacional, grupo este conside-
rado homogéneo no que concerne à maneira de ser, à língua, aos
costumes e às tradições populares. 

O cruzamento entre os discursos de identificação nacional pro-
duzidos pelos habitantes de Montes Juntos, correspondentes a
uma versão popular, com os discursos eruditos foi ensaiado noutro
lugar (L. Silva no prelo), onde sublinhamos a persistência dos cas-
telhanos/espanhóis enquanto «outro significante» da identidade
portuguesa. Entretanto, com esta etnografia, fica ainda claro que
as identidades étnico-nacionais persistem nos contextos da União
Europeia (Arts e Halman 2006; Borneman e Fowler 1997; Smith
1992) e da globalização (Castells 1997; Young, Zuelow e Sturm
2011 [2007]), mas também que as pessoas comuns, anónimas, so-
bretudo as que vivem em grande proximidade e/ou contacto efe-
tivo com o «outro», têm um papel ativo na imaginação e na re-
presentação da nação e da identidade nacional, na circunstância,
portuguesas, cujo estudo é merecedor de (mais) atenção por parte
dos cientistas sociais em geral e dos antropólogos em particular.
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Posfácio

Revisitámos o terreno em estudo no livro em maio de 2015, com
o intuito de proceder a uma breve atualização de dados. As conti-
nuidades e mudanças observadas 17 anos após o términus do tra-
balho de campo são múltiplas e variadas. O aspeto que, desde logo,
mais sobressai na região é a presença de uma impressionante massa
de água criada pelo encerramento das comportas da barragem de
Alqueva em 2002.1 Este é o maior lago artifi cial da Península Ibé-
rica, com 83 quilómetros de comprimento e ocupando uma área
de 250 quilómetros quadrados afeta nove municípios, dos quais
cinco são portugueses (Alandroal, Reguengos de Monsaraz, Mou-
rão, Portel e Moura) e quatro são espanhóis (Olivença, Cheles, Al-
conchel e Villanueva del Fresno).

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva teve um
forte impacto nos recursos ambientais da área afetada, particular-
mente na fauna e na flora (ver, por exemplo, M. Chícharo, L. Chí-
charo e Morais 2006; Platform for Sustainable Alentejo 2005), mas
também transformou radicalmente o rio e as margens do Gua-
diana, sobretudo a montante da barragem, do «elefante branco»
(Vergés 2004) construído junto à aldeia de Alqueva, no concelho
de Portel. Por um lado, foram submersos muitos hectares de ter-
reno, árvores, muitas delas centenárias, e inúmeras construções,
incluindo a antiga Aldeia da Luz e outros patrimónios (edificado,

1 A barragem de Alqueva começou a ser construída em 1976, mas as obras es-
tiveram suspensas entre 1978 e 1995 (http://www.edia.pt).
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arqueológico), entre eles o Castelo da Lousa, achados do Neolítico
e doutros períodos históricos, mais de uma centena de moinhos
hidráulicos e açudes, assim como vários caneiros (dispositivos tra-
dicionais de pesca incorporados nos açudes), pisões e atalaias (ver
Collado 2006; Lança 2003; A. Silva 1999; 2000; L. Silva 2004).2

Por outro lado, foi construído um sistema de rega capaz de ir-
rigar 120 000 hectares de área (http://www.edia.pt), registando-se
igualmente a alteração de parte da rede viária e o desenvolvimento
da oferta de produtos e atividades de turismo e lazer, como o alo-
jamento, a restauração, o enoturismo e, sobretudo na Amieira, as
atividades aquáticas (passeios de barco, ski aquático, canoagem,
pesca). Cabe aqui também referir as Aldeias Ribeirinhas do Grande
Lago Alqueva. Embora o projeto de desenvolvimento local que
lhes deu nome tivesse sido implementado em (apenas) seis aldeias,
todas elas em Portugal, o lago do Alqueva conta hoje com 18 al-
deias ribeirinhas, das quais 16 são portuguesas (Aldeia da Luz, Al-
queva, Amieira, Campinho, Estrela, Ferreira de Capelins, Granja,
Juromenha, Marmelar, Mina da Orada, Monsaraz, Monte do
Trigo, Pedrógão, Póvoa de São Miguel, São Marcos do Campo e
Telheiro) e duas são espanholas (Cheles e Vila Real) (http://www.
roteirodoalqueva.com/aldeias-ribeirinhas).

Não há dúvida de que o seu maior impacto social foi a deslo-
cação dos habitantes (mais de três centenas) da antiga Aldeia da
Luz para a nova Aldeia da Luz construída à sua imagem também
no concelho de Mourão (por exemplo, C. Saraiva 2003; 2005; Wa-
teau 2014). Mas a construção da barragem de Alqueva afetou igual-
mente outras populações, entre elas as que integram o contexto
de fronteira aqui em estudo. De facto, os acontecimentos regista-
dos a nível da região não deixaram de se sentir em Montes Juntos
e em Cheles, embora em muitos aspetos de modo desigual. 

2 O cromeleque do Xerez foi levado da área de submersão para perto da aldeia
do Telheiro, no concelho de Reguengos de Monsaraz, em 2004.
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Os danos ambientais e patrimoniais foram, em Cheles, motivo de
contestação e resistência organizada à construção da barragem por
parte da população, particularmente do presidente da Câmara Mu-
nicipal (ver Pinto 2003). Em Montes Juntos, tal não sucedeu por
causa da inércia da Câmara Municipal do Alandroal, no dizer de
muitos habitantes, e porque «os portugueses são mais gananciosos
do que os espanhóis, em vendo dinheiro, cegam, e venderam
tudo» à EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do
Alqueva, S. A.), no entendimento de outros.

Tal como a ilha da Cinza, os moinhos dos dois lados da fron-
teira, mais numerosos do lado português, estão submersos, em al-
guns casos, a mais de 20 metros de fundura. No entanto, em Mon-
tes Juntos, os que pertencem ao concelho do Alandroal são o
motivo dominante de um painel monumental recentemente co-
locado no centro da aldeia, numa terra que serviu de residência a
vários e afamados moleiros, como os mestres Venâncio Silva, An-
tónio Ramalho, António da Cinza e José Rito, todos eles falecidos
nas últimas duas décadas. Em Cheles, onde a sua desativação foi
anterior, os moinhos também são objeto de menção, mas de pas-
sagem e num painel de informação turística sobre a barragem de
Alqueva e a fronteira ibérica no Guadiana colocado junto à mar-
gem do lago, enquanto a ilha da Cinza dá nome ao cais ancora-
douro construído nas suas proximidades. 

Em termos de oferta turística, Montes Juntos perdeu a taberna,
mas assistiu ao aparecimento de uma unidade de turismo rural 
– com capacidade para duas dezenas de pessoas – e um café/res-
taurante. Assistiu igualmente à integração da outra aldeia da fre-
guesia de Capelins, Ferreira de Capelins, na rede das Aldeias Ri-
beirinhas, como vimos anteriormente. Dispõe ainda de um
minúsculo ancoradouro junto às Azenhas d’El-Rei, a cerca de seis
quilómetros da aldeia. Contudo, à semelhança do sucedido em
muitos outros contextos rurais do país (L. Silva 2014), as expetati-
vas de muitos habitantes relativamente ao impacto económico do
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turismo viram-se frustradas. Os proprietários do novo café/restau-
rante na aldeia, um casal de sexagenários que regressou à terra natal
(após décadas de residência na Grande Lisboa) no sentido de tirar
partido do Alqueva turístico, são disso exemplo. O mesmo ocorre
com os proprietários dos restantes estabelecimentos comerciais.
Nos termos de um deles, um homem na casa dos 40 anos, «de vez
em quando, passam aí uns holandeses de bicicleta e em autocara-
vana, mas não entram nos cafés».

Para além do referido cais ancoradouro, que as águas do Alqueva
fundeiam quando a barragem está na cota máxima – a cota 152 – 
e nas proximidades do qual está um novo café/restaurante – cons-
truído em compensação pela submersão do edifício original umas
centenas de metros mais abaixo –, Cheles testemunhou o apareci-
mento de três pequenas unidades de alojamento turístico – com ca-
pacidade para 35 pessoas –, uma praia fluvial, perto da qual está a
ser construído um albergue juvenil, painéis de informação turística
junto aos seus principais monumentos históricos – a igreja paro-
quial e a ermida de Santo Cristo da Paz –, bem como uma piscina
ao ar livre. É, além disso, como vimos, uma das duas aldeias ribei-
rinhas espanholas do Alqueva. 

Entre os habitantes de Montes Juntos, há uma opinião genera-
lizada de que o Alqueva não beneficiou a população residente, na
medida em que não ocasionou o desenvolvimento do turismo na
aldeia ou no sector correspondente do Guadiana, diferentemente
do sucedido em Cheles, em Monsaraz e na Amieira, nem foram
construídos canais para irrigação de áreas agrícolas, contrariamente
ao que aconteceu noutras áreas do regolfo da barragem. Junta-
mente com os proprietários das terras próximas do lago, a Câmara
Municipal do Alandroal é, também nesta matéria, acusada de inér-
cia, particularmente de falta de investimento. 

Há até muito quem defenda que «o Alqueva retirou à popula-
ção de Montes Juntos o que ela tinha de melhor» (por exemplo,
B. B., homem, 47 anos; J. L., homem, 34 anos), o Guadiana. Para
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além de «já não [poderem] tomar banho no rio [por causa do pe-
rigo representado] pelas árvores e outras porcarias que estão de-
baixo de água» (L. S., mulher, 68 anos), há muitos residentes que
se sentem espoliados pelo facto de «o ambiente» – a autoridade
do poder central que parece ter substituído a autoridade aduaneira
em termos de controlo e policiamento do território em questão –
ter proibido a presença de barcos aí estacionados ou não licencia-
dos, a tiragem gratuita de água para rega ou para dar de beber aos
animais, a presença de animais a saciar a sede no lago e, ainda, a
feitura de churrascos nas áreas que com ele confinam.

Não dispomos de muita informação atualizada sobre Cheles.
Contudo, na sua edição de 1 de junho de 2015, num texto suges-
tivamente intitulado «Alqueva: sobra água e falta gente», o jornal
espanhol Hoy – Extremadura noticiava que «os portugueses apro-
veitam o atrativo [turístico] do maior lago da Europa muito me-
lhor do que os estremenhos», contrapondo a afluência turística e
o desenvolvimento das atividades náuticas em Monsaraz, no Cam-
pinho e na Amieira à inexistência de usuários e de barcos de re-
creio ancorados no cais ancoradouro de Vila Real e no de Cheles.
O último destes aspetos é justificado pela

[...]  de vigilância e pelas restrições à navegação impostas pela Con-
federação Hidrográfica do Guadiana e que não existem do lado por-
tuguês, uma fronteira marcada com boias que os navegadores têm
em consideração por causa das multas aplicadas pela Guardia Civil,
[razão pela qual], [...] em 2010, foi suprimido o percurso em Cheles
pelo barco que sai da Amieira com passageiros. [...] A principal razão
para a restrição à navegação na parte espanhola do Alqueva é que no
fundo há árvores que não foram arrancadas por causa das pressões
ecologistas [López-Lago 2015].

Noutra dimensão analítica, é verdade que, em termos viários,
as povoações de Montes Juntos e de Cheles estão agora ligeira-
mente mais próximas, a cerca de 70 quilómetros de distância.
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Porém, a interação entre os seus habitantes foi fortemente abalada
pela subida do nível das águas no Guadiana. É que o enchimento
da barragem de Alqueva inviabilizou as travessias do rio a vau que
os habitantes efetuavam durante grande parte do ano. A presença
de cheleros em Montes Juntos por ocasião das festas de Nossa Se-
nhora da Conceição continua a verificar-se. Nos termos de vários
habitantes, embora em 2015 tivessem vindo em muito inferior ao
registado em 2014, «os espanhóis continuam a vir à festa, não per-
dem uma, porque gostam muito de touradas» (por exemplo, I. R.,
homem, 46 anos; V. M., mulher, 67 anos). Reitera-se, assim, um
dos estereótipos dos espanhóis em Montes Juntos, mas também
o facto de que a interação entre os habitantes em lados opostos
da fronteira se baseia fundamentalmente na nacionalidade dos in-
tervenientes.

O inverso não tende a acontecer, pois são muito poucos os re-
sidentes na aldeia que continuam a frequentar as festas de Santo
Cristo da Paz (ou outra celebração pública) em Cheles. Como
disse um informante na casa dos 30 anos, «o Alqueva veio matar
a tradição» de as populações de Montes Juntos e de Cheles irem
às festas uma da outra. As dificuldades da travessia do lago, a dis-
tância entre as duas povoações por estrada e as implicações da con-
dução automóvel nas práticas de consumo são as principais razões
invocadas pelos informantes na hora de justificar tal realidade. 

Em Cheles, no âmbito do projeto Alqueva Entretida (http:/
/www.alquevaentretenida.es), têm sido organizadas algumas ativi-
dades, desportivas e de lazer, que envolvem as duas margens do
lago, como a «rota dos contrabandistas» e a «rota dos antigos pes-
cadores do Guadiana», ambas em caiaque, bem como a «rota dos
Cabreiros portugueses». No entanto, a participação de portugueses
tende a não acontecer. A mais recente iniciativa é disso exemplo.
No dia 31 de maio de 2015, teve lugar a primeira edição de uma
prova internacional que começou no cais ancoradouro de Cheles,
com um troço de 800 metros de natação, continuou com 10 qui-
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lómetros de corrida em Portugal, com passagem pelo centro de
Montes Juntos, e culminou na praia fluvial de Cheles, com um
troço de 1,5 quilómetros em caiaque. Não houve qualquer portu-
guês a participar, embora a Junta de Freguesia de Capelins tivesse
colaborado na iniciativa. Mas houve cerca de três dezenas de ha-
bitantes de Montes Juntos, maioritariamente do sexo masculino,
que se juntaram no Largo do Posto, com o intuito de «ver passar
os espanhóis». Diferentemente do programado, porém, não houve
quem se tivesse deslocado à praia fluvial de Cheles para o almoço
de convívio para o qual, dizia-se publicamente, «os portugueses
[estavam] convidados». 

É pelas razões apontadas acima que a interação entre os habi-
tantes das duas povoações também já não tende a acontecer fora
dos momentos de exceção. Neste sentido, em Montes Juntos, para
além de terem falecido os espanhóis residentes aquando da reali-
zação da pesquisa de campo que lá iam mais amiúde, vários são
os habitantes que antes atravessavam o Guadiana a pé para ir aos
bares e discotecas a Cheles, principalmente durante o fim de se-
mana, que admitem não ter voltado a esta povoação nos últimos
10 anos, enquanto outros dizem tê-lo feito apenas esporadica-
mente. Esta realidade é igualmente verbalizada pelas pessoas que
habitam do outro lado da fronteira neste sector. Este, por exemplo,
é o caso de um chelero na casa dos 50 anos que encontrámos a dar
de beber água a três dezenas de vacas no lago e que, para além de
informar que o bar/restaurante aí existente encerra durante a se-
mana, lamentou o facto de as pessoas de Montes Juntos irem
muito pouco a Cheles, inclusive nos dias de festa, e, também, a
circunstância de, após o almoço, já não poder ir (de trator) tomar
café àquela aldeia como antes fazia na primavera e no verão por
causa do Alqueva.

Em termos demográficos, as povoações apresentam dinâmicas
divergentes. Em Montes Juntos, à semelhança do sucedido na fre-
guesia e no concelho, a tendência de declínio populacional acen-
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tuou-se. O Instituto Nacional de Estatística mostra que o concelho
do Alandroal tinha 5843 residentes em 2011, menos 742 do que
na década anterior e menos 1502 do que em 1991, enquanto a fre-
guesia de Capelins registou 527 residentes em 2011, menos uma
centena e meia do que em 2001 e menos quatro centenas do que
em 2001. Montes Juntos tem atualmente (2015) cerca de 200 ha-
bitantes permanentes, o que equivale a menos de metade dos que
tinha em finais da década de 1990 (420). Tal deve-se às taxas de
natalidade e mortalidade, reduzidas no primeiro caso, elevadas no
segundo caso, mas também ao ingresso de idosos em centros de
acolhimento ou em casas de familiares no exterior da aldeia e à
saída de jovens para outras paragens.

Esta situação apoquenta muitos habitantes, de diferentes esca-
lões etários, segundo os quais, nas próximas décadas, a aldeia está
condenada ao despovoamento, em virtude da morte da sua po-
pulação mais idosa – que é a grande maioria –, do reduzido nú-
mero de crianças – a escola pré-primária funciona com apenas três
crianças, mas a escola primária (frequentada por meia dezena de
crianças residentes) foi transferida para a Aldeia das Pias, na fre-
guesia de Santiago Maior – e da falta de oportunidades de em-
prego (inclusivamente na construção civil e no campo) que per-
mita a permanência ou a fixação de pessoas. 

Esta opinião sobre o destino previsível de Montes Juntos é par-
tilhada pelos habitantes do outro lado da fronteira. Em Cheles,
porém, as coisas passam-se de maneira distinta. Esta povoação per-
deu efetivos populacionais, mas poucos, tendo hoje 1220 habi-
tantes, cerca de uma centena menos do que em 2001 e centena e
meia menos do que em 1991. A construção de novas habitações
é, em Montes Juntos, interpretada como um sinal de acréscimo
no número de habitantes e do vigor socioeconómico desta vila es-
panhola. 

Não é possível prever o que o futuro reserva para o terreno aqui
em análise. No entanto, é muito provável que o declínio demo-
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gráfico de Montes Juntos e a escassa interação entre os dois lados
da fronteira neste ponto da Península Ibérica perdurem ou se acen-
tuem mesmo, mitigando consideravelmente ou aniquilando até a
importância que a identificação nacional (ainda) detém entre os
seus habitantes.
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