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A Tradicional “Serrada da Velha” de Ponte de Lima 

 

A Associação Cultural “Unhas do Diabo” vai promover, mais uma vez, a meio da Quaresma, a 

tradicional “Serrada da Velha”, em colaboração com o Município de Ponte de Lima, no próximo dia 6 

de Março, quarta-feira, no Largo de Camões, pelas 21.30 horas, na vila de Ponte de Lima. Este ano a 

Associação promove ainda uma exposição de bonecas na rua ao longo do mesmo dia 6 de março, mais 

concretamente no largo de Camões e no espaço exterior junto à torre da Cadeia Velha. 

 

Esta tradição (não exclusiva) de Ponte de Lima, esteve praticamente ausente das manifestações 

culturais populares do concelho ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado, tendo sido 

recuperada pela Associação Cultural e grupo de teatro “Unhas do Diabo”, em colaboração com o 

Município de Ponte de Lima e as escolas do 1º ciclo do concelho de Ponte de Lima, no ano de 2004, 

através da dinamização de um concurso de "construção" de bonecas e a subsequente exposição das 

mesmas, terminando o evento com a realização do cortejo e queima das bonecas, no Largo de 

Camões, no meio do pranto de "velhas". 

 

Esta tradição, também popularmente designada noutras latitudes de serrar, serrage(m), sarra(i)ge, 

serradela, serra, em Ponte de Lima ela é vulgarmente conhecida por serrada da velha. É uma 

antiga tradição popular, integrada nos rituais de passagem, ligada ao simbolismo da regeneração e 

renovação, havendo uma multitude de leituras do fenómeno: crítica a tudo o que é velho e a sua 

destruição para dar lugar ao novo; tipo de celebração da “expulsão da morte”, que marca, no limiar da 
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primavera, o renascer do novo ano agrário; são várias as opiniões que a entendem como sendo a 

personificação do ano velho; relacionamento com a personificação da própria Quaresma, da qual 

marca o meio; a irreverência da Serração da Velha contrastante com a austeridade da Quaresma, 

sendo aí que está grande parte da sua força enquanto momento de crítica social; a Serração da Velha 

como um singular e incompreensível desaforo; como representação de um vestígio de um antigo acto 

mágico que consistia em expulsar o Inverno para ele não molestar os homens”; claro ritual de crítica 

social onde a figura da velha resume os males do grupo, sendo a Serração da Velha uma celebração 

que consiste numa manifestação ruidosa, com intenção trocista e provocatório dirigida pela juventude 

masculina local contra as mulheres velhas. 

 

De uma forma geral, existem um conjunto de elementos que são característicos deste ritual, ainda que 

nem todos concorram, necessariamente, em cada caso concreto: uma data fixa, a noite de quarta-feira 

da terceira semana da Quaresma; um maior ou menor aparato, que podia ir do cortejo pomposo até à 

simples zaragata feita com um cortiço e um serrote, tendo-se, na cidade ou vila, para o primeiro e, na 

aldeia, para o segundo; um testamento, mais ou menos extenso, no qual eram contemplados os 

vizinhos; a representação da velha por intermédio de uma pessoa viva, de um boneco de palha ou de 

um cortiço; a serração final da velha ou, mais raramente, a sua queima. 

 

Em Ponte de Lima a serrada é comemorada em data fixa, a referida quarta-feira a meio da Quaresma, 

a velha era representada por uma boneca e enfiada num pau, os seus principais intervenientes eram 

jovens e por fim a sua queima era feita numa grande fogueira. A comprovar a antiguidade da tradição 

na vila de Ponte de Lima refira-se a existência, na sacristia do Convento de Santo António dos Frades 

(Museu dos Terceiros), junto a uma janela voltada a sudoeste, de um azulejo datável de fins do século 

XVII que mostra uma figura vestida à moda da corte com um pau na mão, no qual está enfiado um 

boneco representando uma velha. Uma das quadras cantadas noutros tempos pelos rapazes de Ponte 

de Lima, durante a deambulação pelas ruas da vila apregoava: “Olha o balão, Olha o balãozinho. Olha 

(seguia-se o nome da visada), enfiada num pauzinho.” É todo este ritual que a Associação Cultural 

“Unhas do Diabo” vai promover no próximo dia 6 de Março, em colaboração com o Município e a 

população de Ponte de Lima. Cumprimos a tradição… 

 


