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Suani Domingas Gorgulho

«E eram assim os dias no Castelo...»
Suani Domingas Gorgulho nasceu em 1930 e viveu parte importante
da sua infância no Castelo, onde seu pai era ordenança do tenente
da Guarda Fiscal. Lembra-se bem dos dias passados a correr pelas
muralhas e torres em perseguição de mouros imaginários e observando a vida diária dos seus habitantes.
Morei no Castelo, naquela casinha logo ao
lado direito quando se vai para o relógio. O
meu pai [José Domingos Gorgulho] era
Guarda Fiscal e era todo arisco na tropa.
Pesava cem quilos, lisinhos, sem ter uma
gordurinha. Era um grande homem! Então
ele foi ser ordenança do tenente, para tratar
dos cavalos e lá fomos morar para o Castelo. Morámos aqui três anos e depois o meu
pai teve de ir para a alfândega da Ribeira,
mas acabámos por voltar.
Por baixo dessa casa era a cavalariça e a
gente morava por cima. Eu vou dizer quantas casas são. É a casa grande da entrada,
que tinha assim uma varandinha. Em frente à casa grande tem um quarto com uma
janela que dá para a Igreja (eu às vezes passo lá e penso que saudades que eu tenho do
Castelo!), depois a outra repartição era a
cozinha, tinha chaminé, uma janelinha, um
poial onde estavam as bilhas de água - ainda não havia água canalizada - e tinha um
banco corrido e uma mesa, eu lembro-me
disso tudo! Depois estava o reloginho, ali
ao lado, e quando o sr. Avelino - o contínuo
da escola - ia lá dar corda, a gente ia com ele
ver aquela roldana a puxar os pesos.
Os cavalos
Cá por baixo era então onde estavam os
cavalos. De parede a parede, eram as manjedouras, depois havia um compartimento
onde se guardavam os fardos de palha e
que era onde eu e a minha irmã íamos brincar. Jogávamos palha aos cavalos, aquilo
picava-lhes e eles estendiam as patas aos
coices. Ao nosso lado esquerdo, quando se
entra, estava uma arquinha onde havia
cevada e alfarrobas. A gente abria-a para
tirar os bocados de alfarroba para comer.
Junto a essa arquinha havia um armário
grande onde guardavam os arreios dos
cavalos. O cavalo que pertencia ao meu

pai, o Carocho, era muito esperto e aprendeu a soltar-se com os dentes e ia com a
cabeça à dita arquinha comer a ração das
alfarrobas. Aprendeu mesmo a abrir o postigo e punha-se à janela. “Carocho, já te soltaste!”, dizíamos. Mas como a gente tinha
muito medo dele nem sequer para lá ia.
No piso de cima, onde morávamos, o chão
tinha um alçapão e quando os cavalos faziam muito barulho ou estavam desassossegados o meu pai puxava a argola, abria o
alçapão e via o que é que estava a acontecer. Era, quase sempre, o Carocho que se
soltava, andava à “garreia” a morder nos
outros e o meu pai lá ia sossegá-los.
A Guarda
Do lado esquerdo quando se entra no Castelo era outra cavalariça, da GNR, e depois
estava a escadaria da Guarda Republicana,
que funcionava lá em cima. Por baixo da
escada havia uma casinha que era a retrete.
Na casa grande da entrada [do rés-dochão] era onde os cavalos iam beber água.
Havia aí um poço. Não está lá um redondel? É um poço! Mas o poço não era rente
ao chão, tinha aquele muro ao lado e havia
uma roldana no teto, onde enfiavam a corda com o balde para tirar a água. Ao pé do
poço estavam duas maceiras onde se despejava a água para os cavalos beberem.
Ao lado esquerdo estava uma porta, mas
lá para dentro a gente não ia porque era muito escuro e tínhamos medo. O chão era em
barro muito escuro.
Ao lado direito onde está uma torrezinha
era uma casa que tinha uma porta com uma
janela, onde metiam os cães que apanhavam na rua, para os donos irem lá buscar,
se pagassem a multa, ou então matavamnos.
Subindo a escadaria era onde morava o
cabo da Guarda Republicana que era nosso

amigo e tinha filhas das nossas idades.
Naquele quintal muito grande ele semeava batatas, couves, essas coisas todas, e a
gente entrava onde havia uma amoreira e
íamos às amoras. De maneira que a gente ia
pela Guarda Republicana, subíamos uma
escada de madeira e eles diziam “tenham
cuidado que isso está muito velho e muito
podre” - aquilo devia ser da era do Vasco
da Gama - e a gente subia e depois gritávamos para a malta que estava ali onde agora
é os “Galegos”. Depois corríamos aquilo
tudo e íamos para a Torre de Menagem. Aí,
havia uma couve de pé alto das que se tiravam as folhas para fazer caldo verde. Nós
encontrámos uma adaga e isso era a nossa
arma para brincar a lutar com os mouros. A
couve era um mouro! Pum! Pum! E a gente
sempre de roda. Mas não cortávamos a couve, e íamos sempre pelas ameias do Castelo, tuc, tuc!
Existia também uma coisa que eu agora
não sei explicar bem que tinha uma luz
encarnada, e quando estava vendaval subiam e acendiam a luz. Quando aquilo estivesse içado lá em cima ninguém podia ir
ao mar. Na parede do castelo havia um
grande buraco por onde a gente ia para a
bateria. Não íamos por onde está aquela
porta porque a gente tinha medo, os morcegos metiam-se lá.
A casa da Mocidade Portuguesa era aquela ao pé do portão novo. Aí por baixo o
Senhor Tenente não arranjou nada mais jeitoso que ser a casa das vacas, não sei se
uma se duas vacas leiteiras e o meu pai também tratava delas.
No castelo a terra era lavrada e semeavam
o feno para os cavalos. Esta malta toda que
eu digo juntava-se todas as tardes e íamos
aí brincar às escondidas. O meu pai às
vezes dizia, danado: “vocês vêm para aqui
e partem-me o feno todo. Tá tudo amassado! Não tem outro sítio para ir?”.
O Ti Perninha
No Castelo também morava um homenzinho que era coxo e a gente chamava-lhe o Ti
Perninha. Quando se matavam porcos ele
apregoava pela vila toda até à Ribeira.
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Numa véspera de Natal estava a gente no
castelo e diz ele assim: “Eu vou acender o
cepo de Natal, aí ao lado do poço da água.
Venham para cá! Venham para cá que eu
conto histórias a vocês!” E a gente lá foi
tudo para de roda do cepo que ele acendeu.
Era o Cassiano, era o António Estelano,
eram os filhos do Tenente Seixas. E então a
gente era moços e brincávamos todos e nessa noite passámos a consoada a ouvir os
contos do Ti Perninha. Era o da Carochinha, era o Gato das Botas e alguns que já
esqueci. Quando a minha mãe terminou de
fazer os fritos e os pastéis encheu um prato
e foi lá levar para a malta.
Estivemos até à meia-noite à volta do
cepo de Natal.
E eram assim os dias no Castelo...
A partir de entrevista de Luisa Bruno,
dezembro de 2011

Nota prévia
O Castelo de Sines construiu-se para
defender e promover a fixação de uma
população num lugar aberto sobre o
mar. Foi também um território de criação de laços e de uma identidade local,
como espaço de trabalho, festa, cultura, educação, proteção civil ou habitação. Neste número do jornal “Redes
do Tempo” fomos à procura das histórias de quem “viveu” o Castelo. São histórias que se vêm juntar a muitas
outras num arquivo precioso de memória viva e que são um desafio à imaginação, para que se reinvente o “habitar” deste monumento.

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho

Joaquim Martins

Como o Museu começou
Joaquim Martins nasceu em Sines, a 14 de janeiro de 1935. Irmão de uma figura lendária do futebol nacional, João Martins, foram as
suas mãos cuidadosas que retiraram das paredes do Castelo, sob o olhar atento de José Miguel da Costa e D. Fernando de Almeida,
muitas das cantarias visigóticas que são hoje um dos tesouros do Museu de Sines.
Fui o primeiro funcionário do museu. Tudo
começou assim: fui fazer um pagamento
de qualquer coisa à Câmara e quando
vinha descendo as escadas ( já estava a
Sala das Sessões aberta, onde então funcionava o museu) e estava lá o Dr. José
Miguel da Costa e o João Correia, um
senhor que era professor, muito companheiro dele. Ele disse assim: “Olha, belo
moço para o museu é este rapaz que está
aqui”. Eu trabalhava na cortiça, a fazer fardos e a carregá-los para os “vapores”, e
preferi este emprego. Foi desde aí até ao
fim.
O Museu começou em 1962 na Sala das
Sessões, com poucas peças, senão eles
diziam que dava cabo do sobrado e não
queriam lá aquilo. A pilastra visigótica
grande foi uma das primeiras peças, mas a
mais bonita tirou-se aqui do beiral da cavalariça do Castelo. Corri o Castelo todo, porque tínhamos ali muitas pedras para tirar.
A gente via porque a qualidade da pedra
era diferente.
Antes de criar o museu, o Dr. José Miguel
organizou a biblioteca, noutra sala da
Câmara. Já havia lá alguns livros e ele ofereceu outros. Nesse tempo a escola primária também estava lá, com a Dona Aninhas, o professor Delicado - que era o
homem da banda da música - e outros.
Também estavam as finanças e a tesouraria, por isso, com todas estas coisas no
mesmo edifício, o museu não podia crescer. Depois do terramoto de 1969, o Dr.
José Miguel pegou nas peças e levou-as
para casa, porque o edifício ficou bastante
afetado. Naquele tempo ele tinha máquinas porque era dono da Herdade da Provença, uma das maiores da região. O pai
dele era um dos homens mais ricos aqui de
Sines, mas eu já não o conheci. Dizia-se
que ajudou muita gente que lhe ia bater à
porta. Pertencia também a uma das armações, a “Borboleta”, era ele mais quatro ou
cinco, por isso teve meios para fazer uma
grande biblioteca que depois o filho continuou. Naquela altura já se dizia que era
uma das melhores bibliotecas do Distrito
de Setúbal.

José Miguel da Costa

Joaquim Martins retirando a base da estátua de Marte

Foi ainda José Miguel da Costa quem
criou a escola da Provença, onde era professor o João Correia, porque tinha lá muitos miúdos, filhos dos trabalhadores. Fez
muita coisa boa.
Aquela pilastra grande, com as duas pombas, estava na verga da porta da Torre de
Menagem e precisava de ser tirada, mas
com muito cuidado, podia partir porque
tem uma racha. Foi para ali um velhote a
quem José Miguel da Costa pagava
500 “merreis”. Mas aquilo durou
pouco tempo porque o velhote já
não podia e eu fiquei com esse
ordenadinho. Trabalhava os dias
inteiros. A gente, não sei se foi 14
se 15 dias, a descarnar aquelas
pedras todas e vir quase até ao pé
do chão, para ela se ir arreando.
Descarnávamos de um lado e ela
baixava para este lado, descarnávamos deste e ela baixava para o
outro. Depois fui pedir uns pneus
emprestados à rodoviária do João
Cândido Belo, para fazer de cama,
que era para ela cair e não se partir.
Isso é que foi mais carga de trabalhos, porque aquilo era mesmo à
face, era mesmo à conta para a
gente voltá-la para os pneus, que
era para descer a escada. E depois
para tirar o caliço do castelo?
Aquilo parece pedra! É muito má
de tirar. Tínhamos todo o cuidado:
levávamos horas e horas para tirar
uma pedra e não está ali nenhuma
falhada. Era sempre aquele entusiasmo de trazer uma peça nova para
o museu.

D. Fernando de Almeida
Conheci então o D. Fernando de Almeida
lá na Câmara. Era o homem que mais percebia de arte visigótica e apareceu-me por
lá, todo aflito: “tiraram uma pedra, aquela
pedra muito grande, vamos lá ver como é
que ela está, se está bem estimada, se não
está”. Digo eu assim: “Olhe, quem tirou
essa pedra fui eu mais um velhote, mas
tomei esta responsabilidade assim, assim
e assim… falei nos pneus, nessas coisas
assim” [e ele disse:] “Está bem entregue,
está bem entregue”.
Fui lá ao castelo e descobri outras três
pedras. Estavam com o trabalhado metido
na parede e só se via a própria pedra de
fora. E ele disse: “sim senhor, temos de
tirar já” e ajudou-me a tirar aquelas três
pedras. Ele era trabalhador e ficou muito
satisfeito. Ainda hoje parece eu que estou
a falar com ele: “Vamos ao ataque?”; “Vamos”.

Ele estava a escavar em Miróbriga, vinha
com a sua roupa de trabalho, aquelas
botas de monte, calças de ganga, o seu chapeuzinho “à galã”, a sua maneira de ser.
Era um homem muito simples, porreirinho, do melhor que podia haver. Ele gostava muito de cá estar em Sines. Devia era
estar vivo ainda para ver que hoje temos
um belo museu. Se há pessoas boas,
aquela era uma delas. Por vontade dele
ficava cá, ficava agarrado às pedras, abraçava as pedras e tudo.
Eu gostava era de saber onde é que era a
basílica visigótica. As pedras não vieram
de muito longe, porque eram muito pesadas, e como nos cabocos da igreja também há pedras dessas, ela tem de estar ali
debaixo.
A partir de entrevista de Ricardo Pereira,
fevereiro de 2012.

Caderno de campo de José Miguel da Costa
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Castelo de
Sines: Símbolo
e missão
Por António
Martins Quaresma
Quando, em 1362, os homens-bons de
Sines pediram autonomia relativamente a
Santiago do Cacém argumentaram que
haviam começado uma muralha e que a
queriam concluir - e foi à volta da construção da muralha que, então, se jogou boa
parte da delicada e conflitual questão dos
limites do termo. “Fazer vila” tinha frequentemente o sentido de edificação de
cerca defensiva.
A construção do castelo não foi, porém,
simples, decerto devido aos meios financeiros e recursos humanos que exigia. Em
1423,mais de seis décadas depois da fundação do concelho, ainda não estava concluído, sendo a sua população considerada
exígua para as necessidades de defesa. (1)
Em 1424, porém, a rogo do procurador do
povo, Francisco Neto Chainho, face aos
“insultos” dos corsários, o castelo teria
sido finalmente acabado, para servir de
refúgio aos habitantes em caso de ataque.
(2)
Constituído, basicamente, por uma torre
e um recinto amuralhado, tratava-se de
uma fortaleza gótica. A dimensão da área
2
muralhada (cerca de 5000m ) não permitia
albergar mais que um muito pequeno
povoado; decerto, a sua construção efetuou-se numa altura em que a povoação crescia e já ocupava uma área demasiadamente grande para ser cercada. Em 152532, viviam no recinto cercado 17 moradores, numa altura em que habitavam a vila
180 moradores, (3) número que se foi reduzindo, até desaparecer. (4)
O perímetro amuralhado poderia servir
como último refúgio, em caso de assalto
inimigo; mas os seus muros e sobretudo a
sua torre continham também uma dimensão simbólica, de domínio sobre a população. (5) A sua torre, a alcáçova, residência

do alcaide-mor, de bem visível e forte presença, representava o Poder, que se exercia
diariamente na vida da vila.
Perto do fim do século XV, o alcaide-mor
e comendador Estêvão da Gama residia no
castelo e fez significativas obras, mas não
o “modernizou”, isto é, não o adaptou à
guerra com armas de fogo. Quando, por
volta de 1586, o corso norte-africano passou a assediar a costa com desembarques
frequentes e os moradores já não eram
capazes de lhe fazer frente, Sines foi
dotada com uma guarnição de 25 soldados, com o respetivo capitão, para ajudar a
população na defesa. (6)
Os primeiros projetos de transformar o
castelo em verdadeira “máquina de guerra”, com os competentes baluartes dotados de artilharia, da autoria do engenheiro
Alexandre Massai, datam apenas de princípios do século XVII. (7) A sua adaptação
às novas exigências da pirobalística acabou, porém, por ser apenas parcial, com a
criação de uma plataforma exterior, a um
nível mais baixo, onde se instalou uma
bateria virada para o oceano, destinada a
cobrir a baía. Mesmo assim, a sua artilharia, instalada a uma cota excessivamente
elevada, tirava eficácia ao tiro, demasiado
“mergulhante”, e não rasante como convinha. O forte da Senhora das Salas, edificado em 1680, destinava-se a proteger o
acesso dos inimigos à baía, cruzando
fogos com uma outra plataforma a edificar
no Pontal. (8)
No século XIX, com a perda de importância militar, ao castelo foram pedidas
novas e mais civis funções, como ainda há
quem se lembra. Hoje em dia, é um dos
espaços culturais e recreativos de referência na cidade.

José Domingos Gorgulho, guarda fiscal, residente no Castelo, década de 1930
NOTAS
(1) Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Leitura
Nova, Livro 6 de Odiana, fl. 256v.º
(2) Exército Português, Direção de Infraestruturas (GEAEM), 5848-13
- 5-.
(3) Anselmo Braamcamp Freire. “Povoação de
Entre Tejo e Guadiana no XVI. seculo”. In
Archivo Historico Portuguez. Vol. IV. Lisboa,
1906, p. 334.
(4) Em 1554, já tinha diminuído para 12 vizinhos

Estevão de Lis Velho
Estevão de Lis Velho, governador militar
da Praça de Sines, publicou em 1746 uma
importante obra dedicada à vida e ao
culto de São Torpes. Este livro foi escrito
certamente no Castelo de Sines e é um
marco importante na história da arqueologia portuguesa, por incluir a primeira gravura de que se tem conhecimento no
nosso país de uma peça arqueológica:
uma placa de xisto gravado, encontrada
no túmulo.
A obra mereceu a atenção de figuras destacadas da cultura portuguesa, que vieram a Sines posteriormente em busca dos
vestígios descritos por Lis Velho, como foi
o caso de D. Frei Manuel do Cenáculo que
durante vários verões aqui veio descansar,
no Paço do Castelo, e aproveitar os bons
ares e a qualidade das águas, enquanto
escavava nas dunas de São Torpes, onde
revelou uma importante necrópole.

Em inícios do século XX foi Leite de Vasconcelos quem seguiu os passos do
Governador, sendo um dos últimos a ver a
“relíquias” de que publicou várias gravuras.
São Torpes foi assim o grande tema erudito da história de Sines até que a historiografia romântica valorizou Vasco da Gama
como a figura mais destacada, mas a obra
merece ser redescoberta e valorizada,
como fonte importante para se conhecer a
Sines do séc. XVIII e os vestígios encontrados junto da foz da Ribeira da Junqueira
em 1591. Escrita ainda dentro dos parâmetros do barroco joanino, é no entanto uma
obra que abre portas para os novos tempos do iluminismo e, nas palavras do
autor, “Vay despida de todo o ornato rhetorico, sem tropos, nem figuras, sentindo
o pudor de aparecer núa ao teatro do Mundo”.
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(ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de
Santiago, Visitações, n.º 197, fl. 37v.º).
(5) Cfr. Gustavo Portocarrero, Sistemas de defesa
costeira na Arrábida durante a Idade Moderna.
Uma visão social. Lisboa: Colibri, 2003.
(6) Archivo General de Simancas,
(7) António Martins Quaresma. Alexandre Massai. A “Escola italiana” de engenharia militar
[…]. Sines: CCEN, 2007.
(8) Ibidem.

(1691-1748)

“Vida de São Torpes” - Gravura

David Pereira

Dias de fogo e de festa
David Pereira nasceu em 1925, em Alhos Vedros, mas cedo veio para Sines, terra da sua família materna, onde exerceu a profissão
de corticeiro. Destacou-se pelo serviço prestado aos Bombeiros Voluntários de Sines e lembra-nos aqui os primeiros tempos desta
corporação, quando o quartel foi instalado no Castelo, assim como as festas que animavam este recinto.
Os bombeiros ainda fizeram no Castelo
duas ou três festas na altura do verão. Estávamos todos contentes que isto ficava
para a gente, mas não ficou.
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Corrida de touros no interior do Castelo, séc. XX - início. Coleção de Valentim Manuel Raposo Cruz

Os habitantes do Castelo
Os meus avós moravam dentro do Castelo,
onde está a Cafetaria. A minha mãe é que
me contava, porque quando eu os conheci
já não moravam ali. Quem lá estava ainda
era a minha tia Maria Francisca da Cola e o
filho.
Os moradores tinham os seus bocados
para semear, eram umas cercazinhas nos
cantos, ao pé das torres e no quintalão.
Eram hortas pequenas onde tinham couves, alfaces, batatas, etc.
Quando era criança, vinha para o Castelo
brincar. A gente jogava ao berlinde, com
três covas - era o “matas”. Jogávamos também à bilharda e a outros jogos.
Havia aqui um poço, mas os empregados
da Câmara também carregavam água das
Bicas Velhas, com carros puxados por animais, com uma pipa grande, como as do
vinho, com uma torneira. As pessoas che-

David Pereira

gavam ao Castelo com as infusas, eles
abriam as torneiras e enchiam as bilhas.
Era água para casa, para o comer ou para
lavar a louça. Repartiam a água no Castelo, no Rossio e no Largo de Nossa Senhora
das Salvas.
Os Bombeiros
Eu tinha aí já uns 27 ou 28 anos quando
entrei para os Bombeiros. Nessa altura o
quartel era no edifício onde hoje é a Cafetaria do Castelo. Estávamos no rés-dochão e o primeiro andar era da Mocidade
Portuguesa.
O quartel era muito pequenino, era uma
casa onde podíamos guardar as bombas
de água, as mangueiras, os fardamentos e
outros materiais. Tínhamos um canto
onde ficava a nossa motobomba.
Quando havia fogos tinham de ser
dez ou doze bombeiros a empurrar
essa motobomba carregada de
água. Chegámos a levá-la daqui
para ao pé do Farol à mão! Combatíamos os incêndios e depois tínhamos que a ir encher às Bicas Velhas
e guardar no quartel. Tinha de estar
sempre cheia de água.
Como não tínhamos ainda material suficiente, às vezes eram pedidos emprestados carros de particulares para nos ajudar a levar as coisas. Ao fim de muito tempo é que
começámos a ter carros nossos.
Nos bombeiros era tudo bem organizado. Vinha um senhor de fora,
de Lisboa, dar-nos instrução.
Fazíamos os treinos aqui dentro do
Castelo. Era corridas de um lado
para o outro e outras ginásticas.
Fazíamos “estabelecimentos”, que
era desenrolar e enrolar as mangueiras. Eram quatro bombeiros de um
lado e outros quatro do outro: “Vamos lá ver, embora. Vamos lá ver

quem é que se despacha primeiro.” Acabávamos de fazer aquilo tudo, o Comandante parava e dizia à gente assim: “Eia!
Vamos lá fazer os estabelecimentos outra
vez. Isto é uma vergonha!” Era só para a
gente fazer outra vez (risos). [Também chegámos a fazer por duas ou três vezes] estabelecimentos de mangueiras nas ruas da
vila.
Muitos pedreiros e carpinteiros eram
bombeiros e foram eles que fizeram umas
torres de madeira, as “casas das escolas”,
onde também fazíamos exercícios.
Na Torre de Menagem, onde era o posto
da Guarda, estava a sirene. Qualquer coisa
que havia, a GNR tinha telefone, eram avisados, tocava a sirene e dava logo o alarme.
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Tourada, circo e mastros
Isto era aqui um sítio de divertimentos.
Quando eu era moço pequeno havia touradas dentro do Castelo. Lembro-me de
estar aí montada a praça de touros. Era um
recinto redondo grande, em madeira, todo
fechado e com bancadas. Eu ficava ali à
porta, não gostava dos touros. Quando os
via a andar de rabo alçado de um lado para
o outro pensava cá para comigo: “Não, não
quero nada com eles” (risos).
Depois, quando eu devia ter aí uns 12 ou
14 anos, estiveram aqui circos. Montavam
uma tenda e tinham palhaços e animais
treinados que faziam truques. Costumavam trazer cães, cabras, macacos e às
vezes leões. Vinham no verão, em agosto,
e tinham sempre muita gente. Isto era
muito movimentado por causa dos
banhistas.
Durante os Santos Populares, mesmo ali
ao meio do Castelo, punha-se um mastro
grande, que tinha à volta uns prumos e que
era mais alto do que as árvores que lá estão
agora. Um sítio levava canas, o outro
levava verduras e enfeitavam aquilo.
Arranjava-se sempre malta à farta para ajudar. Apanhávamos rosmano (rosmaninho) para pôr no chão e fazer as fogueiras que ficavam a cheirar muito bem - e à volta
do mastro púnhamos alecrim. Tinham
comida e bebida, faziam pataniscas, filhoses, fritos. E existiam bancos de madeira
para as pessoas se sentarem. Eram feitos
por carpinteiros, o Agostinho e o Barata,
que depois os metiam à rés das muralhas.
Havia muita música. Combinavam aos
grupos e vinham aí pelas ruas de acordeão
e a malta a cantar e a brincar atrás. Era
divertido. Depois encontravam-se todos
aqui no Castelo. Tocavam uns, tocavam
outros e faziam aqui grandes bailes de
roda, em que andávamos à volta do mastro. São tempos que já lá vão. Era muito
bom.
A partir de entrevista de António Campos,
dezembro de 2011
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