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Nossa Senhora das Pazes
(1)

«*Nossa Senhora das Pazes*
onde tem na sua ermida(2)
(3)

entre Ficalho

e Chança,

onde ela sempre descansa
nesses azinhais

(4)

metida.

Nesses azinhais metida,
na Herdade da Coutada.
E é em chegando o seu dia,
todos cheios de alegria,
de todos é visitada.

De todos é visitada.
Do mais velho aos rapazes.
E nesses azinhais metida
e onde tem na sua ermida.
Nossa Senhora das Pazes.»

Francisco Galamba, Ficalho, (conc. Serpa), Fevereiro 2006.
Glossário:

(1)

Nossa Senhora das Pazes – O título “das Pazes” alude, segundo a tradição, aos tempos de paz entre Portugueses e Espanhóis que
permitiram o repovoamento da zona. A festa em honra desta santa realiza-se no primeiro fim-de-semana depois da Páscoa, em Vila
Verde de Ficalho. Na década de 80 do século passou a ser celebrada no Domingo de Pascoela, dia em que a população desloca-se
até à sua ermida e aí passa o dia a orar, a assistir à procissão, a entoar cânticos em honra da santa, a participar em danças
tradicionais e a petiscar.

(2)

Ermida de Nossa Senhora das Pazes – A capela de Nossa Senhora das Pazes terá sido erguida em fora da localidade como
símbolo de unidade entre o povo de Ficalho e a povoação de Rosal de la Frontera durante o reinado de D. João III (século XVI). Sob a
alçada da Ordem de Avis até ao início do século XIX, terá passado, em seguida, para o domínio do Marquês de Ficalho aquando da
sua posse da Herdade da Coutada (onde se situa). Localiza-se a três quilómetros de Ficalho, perto da ribeira de Chança.

(3)

Ficalho – freguesia do concelho de Serpa (Baixo Alentejo, distrito de Beja).

(4)

Azinhais – campos plantados com azinheiras (árvores de folhas perenes cuja madeira é apreciada, assim como o seu fruto – a bolota.
São cultivadas, mas também espontâneas sobretudo no Sul de Portugal).
Na

execução

deste

glossário

consultaram-se

http://ficalho.blogspot.com/2008/03/o-arraial2008.html;

os

seguintes

websites:

http://www.infopedia.pt;

http://www.priberam.pt;

http://www.instituto-camoes.pt/temanet/por/domain_10/synset/7631.html;

http://www.agenda.pt/iframe.php?subcat=SERPA; http://aulete.uol.com.br; http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1132; http://www.cmserpa.pt/artigos.asp?id=755;
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