
Há 43 anos, na Páscoa de 1979, realizou-
se o primeiro Cortejo Etnográfico, a que 
posteriormente se juntou a componente 
Histórica. O evento, integrado nas Festas de 
Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de 
Serpa, consolidou-se e fez-se tradição. 

Nestas quatro décadas, com apenas três 
interrupções, nos dois últimos anos devido 
à pandemia de Covid 19, teve lugar em cada 
domingo de Páscoa este desfile original em 
terras alentejanas no qual participam centenas 
de figurantes a pé, a cavalo e em carros 

Cortejo
Histórico e Etnográfico

17 de abril . Domingo PÁSCOA . 16.00h . SERPA 2022
Festa do Concelho de Serpa em Honra de Nossa Sr.ª de Guadalupe

:: PRAÇA DE JORNA (1940-1974) 
Prática comum no Alentejo e noutras regiões, 
documentada pelo menos desde os anos quarenta do 
século XX, e que só foi abolida com a Revolução de Abril 
de 1974, a “praça de jorna” ou “praça de trabalho” era um 
mercado de mão-de-obra a que iam assalariados rurais e 
proprietários agrários (ou os seus capatazes ou feitores) 
e em que os primeiros, como vendedores, ofereciam a 
sua força de trabalho, e os segundos, como compradores, 
ofereciam o salário ou jorna, que era a miserável paga 
de um dia de trabalho. O escritor Soeiro Pereira Gomes 
chamou-lhes “praça de homens”, explicando que “elas são 
ainda restos do antigo mercado de escravos e, portanto, 
desumanas e inteiramente condenáveis”.   

:: Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho
:: AQUEDUTO
:: Carro Cante Alentejano – Património Cultural Imaterial 
da Humanidade UNESCO
:: Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa
:: Carro Cante nas Escolas 

OFÍCIOS TRADICIONAIS
:: Sapateiro / cadeireiro
:: Grupo Coral Feminino Flores do Chança
:: Ferreiro e ferrador
:: Abegão
:: Oleiro
:: Barbeiro
:: Alfaiate e costureira
:: Sociedade Filarmónica União Musical Amarelejense
:: Contrabandista e ervanário 
:: Amola tesouras

FESTAS E JOGOS POPULARES
:: Jogos Populares
:: Festa das Santas Cruzes
:: Grupo Coral Feminino Madrigal
:: Festa de São João (Jordões) 
:: Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias 
:: Mastro Popular com Grupo Trigo Roxo

VIDA RURAL
:: Monte alentejano
:: Grupo Coral Etnográfico Os Camponeses de Pias
:: Transporte de água
:: Horta alentejana
:: Apicultor
:: Rancho Coral e Etnográfico Os Camponeses de Vale de 
Vargo
:: Azenha e pescador
:: Lavadeiras na ribeira
:: Marçanos tosquiadores
:: Rebanho
:: Tosquia
:: Cabrada

:: Transporte de leite
:: Rouparia
:: Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho
:: Mercearia
:: Chaminé e matança
:: Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S. Bento

DA VINHA AO VINHO
:: Vinha e Adega
:: Taberna com “Os Alentejanos”

DA SEMENTE AO PÃO
:: Mondadeiras e Ceifeiras
:: Grupo Rufar & Bombar 
:: Caldeira
:: Debulhadora
:: Trilho
:: Carro da palha
:: Moinho
:: Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento
:: Transporte de farinha
:: Forno de pão (com fabrico de popias)

DA OLIVEIRA AO AZEITE
:: Oliveira e lagar de azeite
:: Transporte de azeite
:: Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa

TRAJES TRADICIONAIS
:: Casal de lavradores e filha
:: Charrete do séc. XIX da burguesia da vila
:: Lavrador em traje de campo
:: Operário domingueiro e costureira
:: Costureiras
:: Camponesa em traje de gala (Séc. XIX)
:: Campaniços 
:: Camponeses com trajes domingueiros
:: Camponês de calção e polaina
:: Marçano
:: Feitor
:: Ganhão
:: Moço da vila
:: Pastores (séculos XIX e XX)
:: Aguadeira
:: Lavadeira
:: Camponesa na volta da ceifa (Séc. XIX)
:: Apanhadeira de azeitona (Séc. XIX)
:: Cabreiro (Séc. XIX)
:: Porqueiro
:: Mondadeira
:: Ceifeira e ceifeiro
:: Carro Serpa Terra Forte
:: Grupo Tocándar

alegóricos, recriando momentos da história 
do Concelho e mostrando velhos usos locais.

A Câmara de Serpa agradece aos funcionários 
do Município, às Juntas e Uniões das Freguesias 
do Concelho, ao movimento associativo, aos 
estabelecimentos de ensino e a todas as 
entidades e cidadãos que participaram na 
organização desta 40.ª edição do Cortejo 
pelo seu inestimável apoio, não esquecendo 
todas as pessoas que colaboraram, ano 
após ano, na realização do Cortejo e que já 
desapareceram do nosso convívio.



CORTEJO 
HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO

:: Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira
:: Gigabombos do Imaginário (Évora)
:: Banda Filarmónica Fim de Século de Barrancos

:: LENDA DA SERPE ALADA
Desde o século XIII a serpe consagrou-se como o símbolo 
heráldico por excelência do Município de Serpa. Um 
símbolo que cria uma relação direta com o nome da 
vila, possivelmente por influência da lenda sobre a sua 
fundação, que remetia para uma serpe o domínio e a 
proteção do território. A lenda conta que em tempos muito 
recuados uma serpe alada, forte, vigorosa, “que até parecia 
deitar lume pelas ventas”, vivia acoitada nas fragas do rio 
Anas, hoje chamado Guadiana, e defendia vitoriosamente 
as terras e gentes de Serpa de quem viesse para lhes fazer 
mal.

:: SIRPENS – TERRA ROMANA (séc. II d.C.) 
Os romanos chegaram à Península Ibérica no século III a.C. 
e demoraram cerca de 200 anos a dominá-la totalmente. 
Em Serpa terão encontrado um local habitado que daria 
pelo nome de Sirpens. Por volta do século II d.C. toda 
a região se encontrava integrada no mundo romano. 
O território de Serpa foi profundamente transformado 
e ainda hoje existem inúmeros vestígios da presença 
romana, como estradas, barragens e quintas, que atestam 
a importância dos recursos naturais da zona. 
:: PERÍODO ISLÂMICO (sécs. VIII-XIII)

:: CHEGADA DO ISLÃO (711) 
Vindos do Norte de África, em 711, chegam à Península 
Ibérica povos islamizados, sobretudo berberes, mas 
também árabes, que permanecerão no território até ao 
século XV, formando o Al-Andaluz. Cristãos e muçulmanos 
convivem durante séculos, ora em paz, ora em guerra, até 
que a chamada “Reconquista” militar cristã põe termo ao 
poder político islâmico e cria novos reinos cristãos, entre os 
quais Portugal, cujo território se forma até meados do séc. 
XIII, com a tomada do Algarve. A herança islâmica no nosso 
País, sobretudo nas regiões do Sul, perdura até hoje nas 
artes, nas ciências, nas técnicas agrícolas e até na língua.

:: 1.ª CONQUISTA DE SERPA (1166) 
Era rei de Portugal Afonso Henriques quando, em 1166, 
Geraldo Geraldes, o “Sem-Pavor”, conquistou Serpa aos 
muçulmanos. Viviam-se os tempos da “Reconquista” 
cristã e das ações militares que deslocam para Sul a 
fronteira do reino. Essa conquista de Serpa foi efémera. 
Em 1169 Afonso Henriques ataca Badajoz, fracassa e é 
capturado pelo exército do rei Fernando II de Leão, que 
acorrera em auxílio do emir muçulmano. Serpa e outras 
fortalezas recém-conquistadas são entregues para resgatar 
o monarca. Mais tarde, provavelmente em 1174, os 
almóadas reconquistam Serpa aos cristãos. Só em 1230/31, 
já no reinado de Sancho II, Serpa é definitivamente tomada 
aos mouros pelos portugueses. 

:: CASTELO 

:: SERPA TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO (1246-1281) 
Em 1231 o senhorio de Serpa é atribuído ao Infante D. 
Fernando. Após a sua morte, em 1246, a vila e o castelo 
de Serpa são doados pela sua viúva, Sancha Fernandes 
de Lara, à Ordem do Hospital, importante ordem religiosa 
e militar que teve um papel destacado na conquista 
de diversos territórios no Sul, criando uma comarca na 
Margem Esquerda do Guadiana que englobava Moura, 
Aroche e Aracena.
Afonso Peres de Farinha tornou-se Prior da Ordem, em 
1260, tendo tido um papel de destaque nas conquistas de 
Aroche e Aracena, em 1250/51, e noutras batalhas que se 
travaram na região. Os Hospitalários mantiveram-se em 
Serpa até 1281, altura em que a vila passou para a jurisdição 
de Afonso X de Castela, em troca com outras terras. 

:: IGREJA DE SANTA MARIA

:: REVOLUÇÃO 1383/85
Com a morte do rei D. Fernando, em finais de 1383, 
abriu-se uma crise sucessória – a alta nobreza latifundiária 
e militar, a classe dominante, defendia Beatriz, casada 
com o monarca de Castela, o que implicava a perda de 
independência; e a burguesia comercial e marítima, alguns 
pequenos nobres e, sobretudo, o “povo miúdo”, apoiavam 
D. João, Mestre de Avis. Serpa e outras vilas e cidades 
do Alentejo aclamaram rei o Mestre de Avis. As cortes 
de Coimbra de 1385 proclamaram e reconheceram, pela 
argumentação de João das Regras, o Mestre de Avis como 
rei de Portugal.     
:: CAPELA DE SÃO GENS

:: FORAL MANUELINO DE SERPA (1513) 
Serpa tinha um foral concedido em 1295 por D. Dinis. No 
princípio do século XVI, D. Manuel I mandou preparar e 
concretizar uma reforma dos forais – documentos régios 
em que eram regulamentados direitos e deveres dos 
concelhos face à Coroa e aos senhores. A 28 de Julho de 
1513 foi concedido à vila de Serpa um foral de leitura nova, 
implementado dois anos depois. O documento comprova 
o crescimento das atividades económicas no concelho de 
Serpa – agricultura, pastorícia, artesanato e comércio –, 
sendo a vila uma importante praça militar do sistema de 
defesa da fronteira.
:: IGREJA DE SÃO SALVADOR

:: SERPA E A INQUISIÇÃO (sécs. XVI-XVII)
Serpa tinha uma das poderosas comunidades judias 
e cristãs-novas do reino que foi alvo, sobretudo entre 
o fim do século XVI e o início da centúria seguinte, de 
violenta repressão por parte da Inquisição – o Tribunal 
do Santo Ofício, da Igreja Católica. Entre 1536 e 1821, 
ao longo de quase três séculos, a Inquisição atuou em 
Portugal continental, nas ilhas da Madeira e dos Açores, 
no Brasil e em Goa. Em Serpa, onde existia “muita gente 
rica e de nação”, foram levantados mais de meio milhar 
de processos contra indivíduos nascidos e/ou residentes 
no concelho por alegados desvios de comportamento e 
heresias, em particular a do judaísmo. 

:: IGREJA DE SÃO PEDRO
:: Grupo Alen’Ritmo          
:: GUERRA DA SUCESSÃO (1707–1708). DESTRUIÇÃO DA 
TORRE DE MENAGEM

:: SERPA E A GUERRA DE SUCESSÃO ESPANHOLA (1702 – 
1713) 
Durante a Guerra da Sucessão de Espanha, no início do 
século XVIII, na qual Portugal e outros países (França, 
Inglaterra) estiveram envolvidos, tropas castelhanas 
comandadas pelo Duque de Ossuna atravessaram a 
fronteira, assaltaram e ocuparam Serpa, em 1707. No ano 
seguinte, antes de serem forçados a abandonar a vila, os 
espanhóis provocaram grandes danos nas muralhas, em 
especial na zona da torre de menagem do castelo e na 
Porta de Sevilha, onde ainda hoje se veem vestígios dessa 
destruição.   
:: CAPELA DO CALVÁRIO
:: ESTÁTUA DO ABADE CORREIA DA SERRA
:: FIGURAS ILUSTRES DE SERPA

:: José Francisco Correia da Serra |Abade Correia da Serra 
(1751-1823)
Homem de ciência, sobretudo nas áreas da botânica e 
geologia, escritor, deputado às Cortes por Beja, diplomata 
e personalidade aberta às ideias do Iluminismo e às 
mudanças sociais do seu tempo. Viveu em Itália, França, 
Inglaterra e Estados Unidos da América – onde foi amigo 
do ex-presidente Thomas Jefferson –, antes de regressar a 
Portugal. Com o Duque de Lafões, seu protetor, fundou a 
Academia de Ciências de Lisboa, de que foi secretário. Teve 
como mestres António Genovesi e Luís António Verney e 
como correspondentes outros notáveis cientistas europeus, 
entre os quais o botânico Carl Lineu.

:: Eugénia de Almeida Portugal (1784-1859)
Casou-se, em 1803, com Francisco José de Mello Breyner 
Teles da Silva (1781- 1812), 2.º conde de Ficalho, de quem 
teve seis filhos. Durante a guerra civil (1828-1834), incitou 
os quatro filhos varões a que cumprissem o seu dever 
de militares na defesa dos princípios liberais. Por esse 
motivo, foi encerrada num convento durante cinco anos, 
a mando do governo de D. Miguel. Após a reposição da 
ordem constitucional, em 1833, a sua dedicação à causa de 
D. Maria II valeu-lhe o cargo de camareira-mor da rainha 
e o título de marquesa e depois duquesa de Ficalho “em 
recompensa dos muitos, relevantes e desinteressados 
serviços, por ela e por seus filhos prestados à causa 
liberal”.

:: Luís de Almeida e Albuquerque (1819-1906)
Bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, foi 
professor, político e publicista; secretário-geral do Governo 
Civil de Lisboa (1851-1856); vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa (1.ª vez eleito em 1859, com 
vários mandatos na vereação e um na presidência); regente 
de Economia Política na Escola Politécnica e no Instituto 
Comercial e Industrial; colaborador no jornal Lusitano (1848), 
no jornal País (desde 1851) e no jornal Comércio, do qual 

foi diretor e proprietário (até 1881). Foi também autor dos 
“Princípios Elementares de Economia Política”, de 1885.

:: António Carlos Calixto (1831-1897) 
Professor e diretor de uma “escola de primeiras letras”. 
Poeta e artista, foi “subdelegado do procurador régio no 
juízo ordinário” e um dos fundadores da Associação de 
Socorros Mútuos dos Artistas Serpenses, criada em 1855 
e reorganizada em 1861. Defensor do princípio associativo 
e do melhoramento intelectual dos artistas por meio do 
estudo, fundou também, em 1873, o Grémio Artístico 
Progressista. Foi colaborador de jornais e fundador da 
Estrela Artística, periódico que advogava os interesses dos 
artistas serpenses.

:: Francisco Manuel de Melo Breyner | Conde de Ficalho 
(1837-1903)
Notabilizou-se como professor de botânica e escritor. 
Colaborou em diversas publicações literárias e científicas. 
As suas obras versaram sobre temas ligados à história da 
botânica e de Portugal. Destacam-se: “Viagens de Pero da 
Covilhã”; “Flora dos Lusíadas”; “Memória da Malagueta”; 
“Garcia de Orta e o seu Tempo”; “Colóquios dos Simples 
e Drogas da Índia”. Deixou ainda a obra “Uma Eleição 
Perdida”, de feição literária. 
Pertenceu aos “Vencidos da Vida”, grupo de intelectuais 
do final do século XIX, com ligações à anterior “Geração 
de 70”, que se manteve ativo entre 1887 e 1894. Dele 
fizeram parte Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Carolina 
Michaelis, Eça de Queirós.

:: Manuel Bentes (1885-1961) 
Frequentou a Escola de Belas-Artes de Lisboa. No início 
do séc. XX fez parte da vanguarda artística portuguesa a 
viver em Paris que incluía nomes como Amadeo de Souza 
Cardoso, Francisco Smith e Emmérico Nunes.
Em 1911 organizou em Lisboa a Exposição Livre, 
considerada um momento de corte com o naturalismo 
e a primeira manifestação da vontade de renovação da 
arte portuguesa nessa centúria. Permaneceu em Paris 
até 1938, expondo com alguma regularidade. De volta a 
Portugal, instalou o seu ateliê em Lisboa, tendo recebido 
em 1946 o Prémio Souza-Cardoso pela sua obra. Em 1950 
foi nomeado conservador da secção de pintura do Museu 
do Paço de Vila Viçosa.
:: Sociedade Filarmónica União Mourense Os Amarelos

:: REVISTA “A TRADIÇÃO” E JORNAIS DE SERPA (1899-
1904)
Manuel Dias Nunes, comerciante em Serpa, e Ladislau 
Piçarra, médico, natural de Brinches, publicaram em Serpa 
“A Tradição”, revista mensal de “etnografia portuguesa 
ilustrada”. O primeiro número saiu em 1899 com o 
propósito de dar a conhecer as manifestações tanto 
“de carácter físico como de carácter mental” relativas 
ao país, em particular ao Alentejo. Nos seus cinco anos 
de vida a revista contou com a participação de notáveis 
colaboradores, entre os quais o Conde de Ficalho, Ramalho 
Ortigão, Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Alberto Pimentel, 
Carolina Michaelis, Sousa Viterbo, Leite de Vasconcelos e 
Silva Picão.


