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Festas
Houve em tempos, não foi já do meu, em que se faziam festas importantes em
honra já da Nossa Senhora da Oliveira. Em que havia fogo-de-artifício, que vinha lá de
cima do Monte do Calvário um comboio, tudo em fogo. Contavam os meus pais e os
meus tios que era uma coisa maravilhosa, e vinha muita gente e havia quermesse e
havia… Mas no nosso tempo já… Tudo tem decaído e não… Houve anos até que
depois foi interrompida essa festa, não se fez. Agora restaurou-se em 97 mas é simples:
faz-se a parte da igreja, arraial… Ah! O primeiro ano que se restaurou foi muito
engraçado porque vieram os gaiteiros dali de Faria; gaita-de-foles. De maneira que até o
padre dançou, como a canção!

[Às vezes fazia-se matinés também, ao Domingo, nem que fosse com uma
gaitinha de beiços! Para a gente andar lá a dançar.]

Depois também se fez teatro cá. Tínhamos cá um professor primário e tínhamos
gente cá também da terra que tinha muito jeito para fazer versos e assim.
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