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HoraenagEm au Dr. Clemente de Moraes Sarmento 

Biografia pelo Dr. Aboim Vila Lobos 
lida na sessão solene de 22 de Dezembro de 1957 

Profundo desgosto a nossa Associação sofreu desde 
que, em Dezembro de 1956, realizámos a última sessão 
comemorativa do 55.° aniversário: o nosso querido médico 
e inesquecível amigo Dr. Moraes Sarmento, adormeceu na 
paz do Senhor, no dia 8 de Fevereiro de 1957. 

Faltam-nos palavras para exprimir o sentimento pela 
perda desse Homem de Bem, ao qual esta Casa tanto ficou 
a dever, e, em nome da Associação Protectora da Primeira 
Infância, aqui estamos tentando traduzir a grande mágoa 
pelo desaparecimento de quem durante tantos anos, des- 
veladamente, assistiu clinicamente e acudiu com a sua 
grande alma, às criancinhas nossas protegidas, que o seu 
grande coração considerava suas filhas espirituais. 

O Dr. Clemente Edmundo de Moraes Sarmento, que 
desde 1 de Janeiro de 1927, fez 30 anos, 1 mês e dias antes 
do seu falecimento, era conceituadíssimo médico da nossa 
Associação, à qual como novamente se acentua, dedicou 
especial e desinteressada colaboração, em prol da caridade, 
timbre desta Instituição de Beneficência Particular, e, 
podemos bem dizê-lo, a quem o País ficou devendo a exis- 
tência de algumas centenas de homens fortes e saudáveis. 

Não era o biografado, quando tomou posse do seu cargo 
de médico desta Associação, um novo nos assuntos de Pue- 
ricultura, nem só nessa altura se começou a manifestar 
o seu interesse pelas crianças desvalidas porquanto, já 
em 1913, lhe mereciam particular dedicação quando foi 
um dos fundadores do Lactário da Assistência Infantil 
da freguesia de S. José. Mas, encontrando aqui métodos 
e orientação especial dos seus Dirigentes, teve as possibi- 
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lidades de pôr à prova extraordinários dotes de coração e 
saber, e, em prol dos nossos protegidos, exercer acção a 
todos os títulos notável. 

Terminados os estudos secundários em Coimbra, matri- 
culou-se, tinha 17 anos, na extinta Escola Médica Cirúr- 
gica de Lisboa, cujo curso concluiu em 16 de Julho de 1903 
após brilhante tese. Foi o curso esmaltado com diversas 
distinções e prémios, entre os quais destacamos o de Obs- 
tetrícia. 

No 1.° Serviço de Venereologia criado em Portugal, sob 
a proficiente direcção do Prof. Doutor Mello Breyner, foi 
1.° assistente. Exerceu, brilhantemente, a clínica geral e 
durante 35 anos foi médico da Companhia dos Caminhos 
de ferro Portugueses onde se aposentou com a categoria 
de médico Subchefe. 

Era sócio correspondente do Instituto de Coimbra, titu- 
lar da Sociedade de Ciências Médicas e sócio benemérito 
da Associação Protectora da Primeira Infância. 

Entre os seus trabalhos literários contam-se: 

— Cancros Sifiliticos extragenitais (tese de forma- 
tura) — 1903. 

— Puericultura Teórica e Prática na Associação Pro- 
tectora da Primeira Infância — 1943. 

— Contador de Semanas — 1947. 
— Lactários da Primeira Infância — 1948. 
— Crendices Matemo-Infantis, que ora se publicam. 

Nestes últimos publicados nas colecções editadas pela 
Associação Protectora da Primeira Infância, assinala- 
-se o Contador de Semanas, da invenção de seu filho 
Sr. Luís de Moraes Sarmento, que tão grandes serviços 
presta nas consultas. Mas são também de destacar traba- 
lhos inéditos, entre os quais citaremos Versos Disgerscs 

Nesta Colectânea de Crendices, Superstições e Pressá- 
gios Populares respeitantes à Puericultura, para mais fácil 
consulta, a província donde cada superstição ou presságio 
é proveniente, está referenciada no mapa esquemático in- 
cluso, o que torna cómoda e proveitosa a busca de assuntos 
relacionados com uma arte e ciência em que, por vezes, 
intervém o critério de lugar. 

Calcule-se o que teria sido de trabalhosa a elaboração 
desta obra, para a qual o autor mobilizou amizades pes- 
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soais e profissionais e, mais uma vez, realçou as suas qua- 
lidades de estudo e observação, realizando muitas consul- 
tas e inquéritos para conseguir esta preciosa e valiosa 
colectânea que, além do mais, tem extraordinário valor 
para o Folclore e História da Medicina constituindo, além 
disso, seguro aviso aos colegas e sociólogos que se dedicam 
às criancinhas. 

Curvemo-nos, respeitosamente, perante a memória de 
Clemente de Moraes Sarmento, português ilustre, médico 
distinto, protector dedicado das criancinhas. Tão desvelado 
foi que tendo deixado, quando o peso dos anos o exigiu, 
toda a sua actividade profissional, não quis diminuir essa 
actividade dentro da nossa Associação, orgulhando-se de 
nunca faltar. 

De uma pontualidade extrema, o que define bem o seu 
carácter, comparecia sempre às horas rigorosamente exac- 
tas das suas consultas, o que é de primordial importância 
num meio operário como o dos lactários. Poucos dias antes 
do seu desaparecimento, ainda dera consulta em todos os 
postos e, no próprio dia do falecimento, em sua casa esteve 
ainda a despachar serviço médico da Associação. 

Prezados consócios: Neste momento parece-nos ver 
quem, durante tantos anos, está com certeza na memória 
de todos, fez nestas sessões a apresentação dos lactantes 
socorridos, merecedores de especial atenção, mostrando 
os casos mais graves, aqueles que tinham dado entrada na 
Associação Protectora da Primeira Infância em mais defi- 
cientes e precárias condições. Ver o orgulho, alegria e 
satisfação com que o nosso querido Dr. Moraes Sarmento 
falava dos protegidos, dos seus doentinhos, que graças à 
sua dedicação e ao seu saber, não só de experiência feito, 
mas também de amor, coração e de verdadeira caridade 
cristã, não tinham contraído graves enfermidades, mas 
haviam-se tornado elementos válidos e úteis à Pátria! 

Recordemos a maneira como apresentava os prémios 
de Natalidade, como mostrava as causas que tinham con- 
corrido para a atribuição dos prémios de Puericultura 
(e um foi concedido a criança com cerca de 1 kg à en- 
trada. Vide Relatório n.0 55). Com que alegria mal contida 
ele se referia à estatística, salientando a baixíssima mor- 
talidade entre os nossos socorridos. 

Ainda na sessão de 23 de Dezembro de 1956, pouco 
mais de um mês antes do seu falecimento, aqui esteve a 
mostrar as criancinhas, a falar de alguns dos seus pro- 



blemas, enfim a realizar aquilo a que jovialmente chamava 
a sua «passagem de modelos». Tenhamos um profundo 
pensamento de Saudade pela memória deste ínclito varão. 
Parece-nos que nenhumas palavras podemos encontrar para 
melhor significar o nosso sentimento do que as escritas 
por ele próprio, nos inspirados versos que legou, com os 
quais terminaremos as modestas palavras, em que se ex- 
pressa não só a Saudade, mas a gratidão eterna da Asso- 
ciação Protectora da Primeira Infância pela memória do 
seu querido e inesquecível médico-chefe, amigo de tantos 
anos, dedicação sem limites. 

BONDADE 

Oh! Bondade, amantíssima bondade, 
Que as almas puras ao ideal conduz 
Transforma as trevas em brilhante Luz 
Envolvendo as almas em claridade. 

Ilumina a mente da humanidade, 
Pois foi com ela que a remiu Jesus 
E, na vida unida, a prezada cruz, 
Em sonhos máximos de felicidade. 

Que doce encanto, que formoso empório 
Que sobre as almas a espargir diviso, 
Oh! Bondade em teu pródigo ofertório, 

Transformas prantos em alegre riso; 
Sem ti é sempre o mundo um Purgatório 
Contigo é sempre o mundo um Paraíso. 
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PREFÁCID 

Na sessão solene comemorativa cio Jt2.° aniversário da 
fundação da Associação Protectora da Primeira Infância, 
ocorrida em 20 de Dezembro de 1942, realizei, a pedido da 
Ex.ma e Ilustre Direcção, uma conferência sobre Pueri- 
cultura. 

A pedido da Ex.ma e Ilustre Direcção do Refúgio Aboim 
Ascensão, da cidade de Faro, repeti essa conferência, devi- 
damente adaptada às circunstâncias e ao meio, na sessão 
solene ali realizada em 28 de Fevereiro de 1943. 

Nessas conferências em apropriada altura, referi-me 
à existência de múltiplas e variadas crendices populares 
matemo-infantis correntes em todo o País e, como exem- 
plificação, citei três dessas crendices arreigadas no espí- 
rito dos povos incultos mas que, não raramente, se infil- 
tram também em camadas sociais de mais elevados meios 
que pela sua posição e ilustração deveriam estar indemnes 
desse contágio. Essas duas sessões solenes foram, como o 
são sempre, para honra da nossa organização de benefi- 
cência, presididas por altas autoridades e individualidades 
civis, militares e religiosas, com a assistência de inúmeros 
seus mantenedores, principalmente senhoras, sócios e 
imenso público de todas as classes sempre ávidas de ouvir 
e de ver quando se refere a esse espiritual, encantador e 
amorável ente humano que é a criança na sua primeira 
infância, sobretudo vista à luz da ciência e arte que é a 
Puericultura. Fácil e evidentemente notei que ao referir 
e comentar como amostras essas crendices, uma agitação 
colectiva de curiosidade, de interesse e de espanto, se mani- 
festou no auditório por risos, por ditos de interlocução 
e por inquietação de movimentos, tudo denunciador de 
apreço pelo divertido do assunto e pela extravagância da 
exposição. Pensando nisso posteriormente surgiiv-me a 
avantajada ideia de apresentar um laborioso trabalho 
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sobre o interessante assunto. Pensei assim em organizar 
uma colecção de crendices populares em Puericultura, in- 
cluindo a pré-natal, correntes no País. 

Consultei trabalhos sobre o assunto, rebusquei publi- 
cações a tal referentes, conversei adrede com eruditos e 
curiosos e, por fim, realizei um inquérito a 2U0 médicos 
de todas as províncias de Portugal continental. 

A todos quantos, tão gostosamente, me deram o seu 
contributo para a realização deste empreendimento ex- 
presso o meu muito penhorado agradecimento. 

Com todos os elementos nessas várias fontes colhidos, 
revistos e escalonados, formei esta colectânea, tão com- 
pleta quanto possível e tão curiosa quanto o assunto em 
si contém. 

Clemente de Moraes Sarmento 
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I 

MAPA ESÇUEMÃTICO DAS PROVÍNCIAS DE PORTUSAL 

BEIRA ALTA 
BEIRA BAIXA 
DOURO LITORAL 
EXTREMAOURA 
ALTO ALENTENJO 
BEIRA LITORAL 
MINHO 
RIBATEJO 
TRAS-OS- MONTES 
ALTO DOURO 
BAIXO ALENTEJO 

AS LETRAS INDICADAS NO 
TEXTO SÂO REFERIDAS A 
ESTE MAPA E CORRESPON- 
DEM ÀS ZONAS INFORMADORAS 





CRENDICES MATERNO-INEANTIS 

M-l — Uma mulher grávida não pode comer baço, nem 
sequer tocar-lhe. Se tal fizer sairá a criança com um bicho 
em qualquer parte do corpo. 

M-2 — A mulher quando grávida não deve colocar ao 
peito uma flor pois que, se o fizer, o filho nascerá com 
uma mancha corada na pele (nevos) com a forma e os 
contornos dessa flor. 

M-3 — A mulher grávida não deve cheirar flores por- 
que o filho apareceria com mancha no corpo. 

M-R-4 — A mulher grávida não deve passar sob ara- 
mes ou fios, porque o filho trará ansas do cordão. 

M-L-5 — A mulher grávida não deve usar chaves à 
cintura porque o filho nascerá com lábio leporino. Deverá 
trazê-las na mão ou nos bolsos. 

L-6 — Uma futura mamã não deve amadrinhar, porque 
ou morre o baptizando ou o futuro bebé. 

M-L-7 — A mulher grávida não deve passar por baixo 
de cordas, porque a criança pode nascer com o cordão 
umbilical enrolado ao pescoço. 

L-8 — A mulher grávida não deve trazer ao colo, bichos, 
gatos, leitões, cães, porque pode a criança nascer com fei- 
ções semelhantes às desses animais. 

M-9 — Durante a gestação, se um animal (seja qual 
for — cão, gato ou vaca) tocar no corpo da grávida, a 
criança à nascença aparecerá com um sinal negro e com 
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pêlos, no mesmo sítio onde o referido animal roçou no 
corpo da mãe. 

M-10 — Mulher que sinta azia durante o período da 
gravidez, certo é o filho nascer com farta cabeleira. 

R-ll — Medalhas trazidas em contacto com a pele da 
mãe grávida podem produzir deformidades na criança. 

M-12 — As mulheres grávidas não devem ver defun- 
tos, para os filhos não ficarem pálidos (cor de defuntos). 

L-13 — As parturientes devem soprar numa garrafa 
para facilitar a saída das secundinas. 

L-14 — Para a saída das secundinas, deve a mãe colo- 
car na sua cabeça o chapéu do marido, chapéu de prefe- 
rência preto. 

R-15 — Na altura do parto, há toda a conveniência em 
apertar a parturiente ao nível do estômago para que a 
criança «não suba» e o parto se não atrase. 

R-16 — Facilita-se a dequitadura, colocando ao pescoço 
da mulher umas calças do marido. 

A-D-17 — Quando as secundinas de uma parturiente 
demoram a sair, o marido põe um chapéu muito velho, o 
mais velho que possuir, e sopra fortemente para dentro 
de uma cabaça, ou na sua falta, de uma garrafa, durante 
horas consecutivas, até que as secundinas sejam expulsas. 

L-X-18 — Para que o cordão umbilical não recolha, 
deve este ser imediatamente preso, por uma linha, ao dedo 
grande do pé, ou à perna. 

L-19 — A mãe não deve ter conhecimento do sexo da 
criança antes da saída das secundinas, para evitar a sua 
retenção. 

M-D-20 — Uma criança do sexo masculino deve nascer 
de barriga para baixo; as crianças do sexo feminino, de 
barriga para cima. Uma rapariga que nasça de barriga 
para baixo nasce «contra a natureza» e nunca terá filhos. 



L-21 — A mãe não deve beber água enquanto ama- 
mentar a criança, porque o leite sai aguado. 

L-22 — As roupas da parturiente não devem ser lava- 
das senão passados oito dias senão foge o leite à mãe. 
Devem guardar-se debaixo da cama. 

A-23 — Depois de o menino nascer, não se devem en- 
terrar as secundinas junto das videiras, senão fica o me- 
nino e a mãe a serem uns bêbedos; nem junto das figuei- 
ras, porque fica o menino um ladrão. 

M-24 — Caldo de galinha preta a que se junte, durante 
a fervura, penas de perdiz, constitui hemostático seguro 
contra as hemorragias do parto. 

L-25 — Deve-se procurar evitar que o leite materno 
esguinche para o lume, porque os peitos podem secar. Se 
esguichar para o chão e for lambido por um gato, os olhos 
da criança podem adoecer. 

M-D-26—'As primeiras águas de dieta que uma par- 
turiente deve tomar são as de galinha preta, que seja riça. 

M-D-27 — Há indivíduos que costumara, logo que lhes 
nasça um filho, e antes mesmo dos cuidados mais urgentes 
para com o recém-nascido, introduzir na boca deste os 
seus dedos molhados em vinho açucarado, deixando-o chu- 
par, para que a criança se habitue ao precioso líquido. 

E-28 — A criança, dias após o seu nascimento, deve 
por sua própria mão, ajudada, bem entendido, pela mão 
da mãe ou da avó, lançar no lume restos mirrados do seu 
cordão umbilical (envide) para que, por toda a vida, fique, 
sob o signo da felicidade. 

M-29 — Durante o primeiro mês após o parto, a mulher 
não deve abrir qualquer porta ou caixa, porque fica com 
as costas abertas; e não deve passar pela frente de um 
forno aceso, porque pode ficar cega. 

M-D-30 — Para que um recém-nascido não seja vítima 
dos danos das bruxas, o primeiro banho que tomar deve 
ser com água fervida com carqueja. 

— 15 — 



M-D-A-31 — Para evitar que as bruxas chupem o san- 
gue das criancinhas, deve-se colocar umas tesouras abertas 
sob o seu travesseiro, enquanto elas não forem baptizadas. 

M-D-32 — A primeira camisa que uma criança tiver 
vestido nunca a mãe deve desfazer-se dela, porque no caso 
de a criança morrer, desconfiando-se que a morte tenha 
sido provocada por bruxa que lhe chupou o sangue, queima- 
-se a camisa num forno, depois de atrancadas as portas 
da casa (de contrário a presumida bruxa iria matar a 
pessoa que procedia à incineração) e logo a bruxa que 
tiver causado a morte à criança baterá à porta. Depois 
da camisa queimada pode-se abrir a porta à pessoa que 
bateu, então já inofensiva visto ter-se «quebrado o seu 
fado» e ter-se convertido em pessoa normal. 

T-33 — Supõem que é bom mostrar os recém-nascidos à 
Lua e dizer: 

Lua, luar, 
Deste-me um filho, 
Ajudai-mo a criar. 

T-34 — Quando as crianças nascem, põem-lhes na boca 
uma preparação em que entra o mel e gema de ovo. Esta 
preparação chama-se loquinha. O mel tem a virtude de tor- 
ná-las segredeiras e a gema de ovo engraçadas. 

M-35 — Quando se vê uma criança pela primeira vez, 
deve dizer-se: 

O Senhor te benza e te ponha a virtude 

ou 

Benza-te Deus, 
Bons olhos te vejam, 
E os meus quebrados sejam. 

M-D-36 — Quando um recém-nascido traz o cordão 
umbilical enrolado à volta do pescoço, terá de servir tantos 
anos de anjinho quantas as voltas do cordão, se não cor- 
rerá o fado. 
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M-37 — Contra as dores dos recém-nascidos, usa-se o 
seguinte: 

Passam-se por cima de uma fonte, sem os molhar, por 
três vezes, os panos da criança e diz-se de cada vez: 

ô fonte! que tem virtnde 
Ô água! que de ti sais, 
Fazei com que esta criança 
De dores não chore mais. 

ou 
Ó fonte! tu que me ouves, 
À luz do Sol que jurais, 
Fazei com que esta criança 
De dores não chore mais. 

M-38 — Para talhar as «dadas» (abcessos nos peitos), 
a benzedeira asperge um pente molhado em água sobre o 
peito, fazendo com ele cruzes, e diz três vezes, repetindo-o 
três dias: 

«Homem bom me deu pousada 
Mulher má me fez a cama 
Sobre a água, sobre a lama 
Sara-me essa teta, 
Sara-me essa mama.» 

M-D-39 — Quando se corta o cordão de um recém-nas- 
cido, deve deixar-se um bocado do comprimento de dois 
dedinhos se for rapariga e de quatro dedinhos se for rapaz. 
A razão do cordão mais comprido, neste segundo caso, é 
para que seja grande o desenvolvimento dos órgãos geni- 
tais. 

M-B-J-40 — Para curar as hérnias, usam as seguintes 
práticas: 

Três Joões e três Marias a fiar na roca vão à meia- 
-noite do S. João com a criança rendida junto a um vi- 
mieiro. 

Um dos Joões racha o vimieiro, e os outros dois passam 
a criança, através da abertura, para a entregar às três 
Marias. Os Joões perguntam: — Que fazeis vós? — e as 
três Marias respondem: 

— Fiámos linho assedado 
Para ligar o vime, 
Que o menino é quebrado. 

— 17 — 



Dizem isto três vezes e depois atam o vime. No caso 
de este soldar, a criança cura-se. Se não soldar, não se cura. 

Ou 

T-41 — Racham uma negrilheira a meio, deixando liga- 
das as duas extremidades; abrem-na em arco, o padrinho 
e a madrinha metem por este a criança três vezes, dizendo 
de cada vez: 

Jesus, Santo Nome de Jesus (três vezes) 
Filho da Virgem Maria 
Toma lá o que te dou; 
Se este negrilho soldar, 
Também Joãozinho há-de sarar 
Em honra de Deus e da Virgem Maria 
Um Padre-Nosso com uma Ave-Maria. 

X-42 — Também para a cura da hérnia se metem cem 
fios de cueiros numa incisão, feita no sentido longitudinal, 
numa amoreira ou noutra qualquer árvore e reza-se a 
Nossa Senhora. 

M-D-43 — Também com o mesmo fim os padrinhos 
levam a criança à meia-noite de S. João ao pé de um car- 
valho cerqueiro. 

Depois de rachado, passam-na pelo meio da fenda. 
O padrinho, quando passar a criança à madrinha, diz: 

Aqui tens a tua afilhada (ou afilhado) 
Que nos dizem que está quebrada (ou quebrado). 

A madrinha responde, ao recebê-la: 

Eu que a aceito sã e salva 
Como na hora em que foi nada. 

Ou então: 

T-E-44 — Um João e uma Maria, ambos puros, fazem 
a mesma cerimónia junto a um amieiro fendido. 

A Maria diz ao João ao passar a criança: 

João 
Toma lá o menino quebrado 
E hás-de-mo dar são. 
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E, depois, acrescenta: 

Em louvoi de S. João, um Padre-Nosso e uma Ave- 
-Maria, três vezes. 

Ou também: 

M-45 — Uma Maria, virgem, e um João, passariam a 
criança, da mesma maneira, através da árvore. 

Estes dizem o seguinte: 

João, 
Entrego-te o menino quebrado, 
Hás-de-mo dar são. 
Maria, 
Pelo poder de Deus e da Virgem Maria 
O menino são ficaria. 

Ou também se diz: 

T-46 — Quando este carvalho fechar, 
Também o menino há-de sarar; 
Em louvor da Virgem Maria 
Um Padre-Nosso e Ave-Maria. 

Repete-se a operação três vezes. 

E-47 — Por vezes é costume atar o vime aberto com a 
camisa da criança depois de rasgada. 

T-L-48 — Duas crianças, uma de nome João e outra 
de nome Maria, levam a criança quebrada até ao pé do 
carvalho rachado e travam o seguinte diálogo: 

João: —Toma lá, Maria 
Maria: — Que me dás, João? 
João: —Um corpo quebrado. 

Para mo pores são. 

o João passa a criança quebrada, através da fenda, 
para a Maria. 

Universal-49 — Nota adjuvante: 

O livro «Supersticiones de Galicia» por Jesus Rodri- 
gues Lopez, traz igualmente mencionada esta crendice 
sobre a cura da hérnia, e «La Medicina Popular en el Paiz 
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Vasco» por Inácio Maria Barriola também a descreve e 
diz que esta crendice é universal. 

M-D-A-50 — Não é bom cortar as unhas das crianças 
com tesoura antes delas andarem; as mães substituem as 
tesouras pelos seus próprios dentes. 

M-D-51 — Não se deve coser um botão ou proceder a 
qualquer trabalho de costura no vestuário de uma criança 
sem se fazer acompanhar repetidamente do seguinte fra- 
seado:— «Menino vivinho não sejas cosidinho». Esta ma- 
neira de proceder tem por fim evitar que se pique a criança 
com a agulha. 

M-D-V-'52 — Não se deve saltar por cima de uma 
criança sob pena de lhe prejudicar o crescimento. 

M-53 — O farfalho ou sapinho é muito vulgar nas 
crianças de mama. Para a sua oura recorrem às seguintes 
práticas: 

Sobre uma pia onde tenham comido um porco e uma 
porca passa-se por três vezes, em cruz, a criança e diz-se 
igualmente por três vezes: 

Farfalho, sai-te daqui 
Que porco e porca comem aqui. 

Ou então: 

M-54 — Lava-se a boca da criança com um pano ver- 
melho molhado em água da fonte durante três dias, em 
jejum, dizendo três vezes: 

Farfalho sai-te daqui, 
Que a água da fonte sai atrás de ti. 

Outro processo: 

M-55 — Molha-se uma ponta de um lenço de três pontas 
na água de uma fonte que nunca seque, ao nascer do "Sol, 
e depois esfrega-se a língua da criança com o lenço mo- 
lhado e proferem-se as seguintes palavras; 

Es tu a fonte, nascida do monte; 
Quando Nosso Senhor assubiu à serra, 
E quando se assentou, logo nasceu 

=rr 20 ttt 



Uma fonte com água doce e água bela, 
Tira o farfalho da boca e da barbela 
A esta criança que não pode mamar, 
Para se criar; 
Es tu a fonte que nunca secas 
Es tu a fonte nascida no monte. 

T-56 — Não se deve deixar passar uma luz por cima 
da cabeça das crianças por baptizar, para impedir que 
apareça usagre. 

• 
D-57 — Se a mãe beber quando estiver a dar de mamar, 

a criança terá a gota. 

São também causas de gota: 

D-õ8 — Atravessar por debaixo da mesa quando se 
está a comer; passar por cima das mesas onde é costume 
comer; passar de um colo para outro, por cima do lume. 

T-59 — Se algum dia a criança tiver gota, deve ser 
defumada com a primeira camisa que usou. 

M-D-60 — Para desembaraçar uma criança das «bi- 
chas», a benzedeira pega numa faca e faz menção de dar 
golpes em diferentes sentidos (cortar as bichas), ao mesmo 
tempo que diz: 

Mil bichas, mil lombrigas 
De 12 ficaram em 11 
De 11 em 10 
De 10 em 9 
De 9 em 8 
De 8 em 7 
De 7 em 6 
De 6 em 5 
De 5 em 4 
De 4 em 3 
De 3 em 2 
De 2 em 1 
De 1 em 0 
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No fim de repetir três vezes esta operação, diz-se: 

Desfia, desfia 
Pelo poder da Virgem Maria 
Padre-Nosso, Ave-Maria. 

E-V-61 — Não se devem secar os cueiros da criança 
ao luar pois que, se assim se fizer, a criança não medra. 

M-62 — É costume defumarem-se as crianças doentes. 
Deitam-se brasas num testo e põem-se sobre elas alhos, 

palhas e alecrim. Passa-se a criança sobre tudo isto, em 
cruz, por três vezes, e diz-se: 

Assim como Nossa Senhora 
Defumou seu Filho 
Para ele medrar, 
Assim eu defumo o meu menino 
Para ele sarar. 

T-63 — Usa-se também uma fórmula idêntica: 

Nossa Senhora pelo romeirinho passou, 
Nove folhinhas lhe tirou, 
Seu Santíssimo Filho defumou 
P'ra cheirar, 
E eu (nome da criança) que estou doente, 
Me defumo p'ra sarar. 

M-64 — Não é bom deitar excremento (fezes) das 
crianças ao lume para que não fiquem toda a vida com 
soltura. 

M-E-65 — Nunca uma criança de mama, inconsciente 
dos manjares dos adultos, deve estar presente e ver estes 
comê-los, pois que ficará aguada. 

M-66 — Não é bom deitar as crianças com a cara vol- 
tada para a Lua. 

D-67 — Os cueiros não devem lavar-se em lavadouro 
de pedra, para evitar que as crianças venham a sofrer 
de dores de pedra. 

E-V-68 — As faixas e cueiros não devem ficar ao re- 
lento em noites de luar nem se deve mostrar à Lua. 
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E-69 — Uma criança apanhada da Lua é triste, não 
tem robustez, nem vigor, ri quando dorme, e as suas fezes 
são esverdeadas. Para evitar estes males, pendura-se ao 
pescoço das crianças uma meia-Iua de pau de aroeira feita 
pelo padrinho e dá-se-lhes a Lua por madrinha. Ou então 
prepara-se-lhes um remédio com erva da Lua. 

E-70 — Ferver a água para dessedentar a criança e 
para a devida e racionada diluição do leite para o aleita- 
mento artificial, durante três vezes, ou seja, deixar que 
essa água levante fervura por três vezes consecutivas. 

D-71 — A diarreia verde das crianças (bichoco) é pro- 
duzida pelo facto de se pôr a secar a roupa sobre a erva. 

X-72 — Cura-se essa diarreia verde pondo um cueiro 
sujo em cima de um telhado e onde se abandona. 

M-A-E-X-V-73 — As crianças não devem ser colocadas 
ao espelho porque tal lhes atrasa a fala. 

Geral-74 — Ê hábito espalhado e inveterado o pendu- 
rar como berloques ao pescoço da criança, ou numa pul- 
seira, os seguintes pequeninos objectos, de madeira, osso 
ou metal, como amuletos que são talismãs preventivos 
contra o mau olhado e o quebranto; 

Cruz de aroeira, crescente de meia-lua, um preto, uma 
chave, um marreco, uma noz de três esquinas, uma conta 
de azeviche, uma figa, o sino-saimão, um comicho de 
cabra loura. 

Nota do autor: 

Esta prática deve ser radicalmente posposta, pois que 
a criança leva à boca com frequência e sobretudo nos iní- 
cios e durante o período da dentição, esses pequeninos 
objectos os quais, com extrema facilidade, se podem soltar 
e cair para o esófago ou para a traqueia o que, certamente, 
será de extrema gravidade. 

Nas mesmas condições se não devem pôr anéis nos 
dedos das crianças. 

T-75 — Para matar as bichas deita-se feluge (fuligem) 
nas cruzes e raspa-se depois com uma navalha de barba. 
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Ou então: 

D-76 — Friccionam-se as costas da criança com sangue 
tirado do pescoço de um galo preto até que apareçam bor- 
bulhas na pele. 

Estas são depois aparadas com a navalha de barba. 
As borbulhas são consideradas como as cabeças das lom- 
brigas. 

D-77 — Talhar as bichas também é uma prática muito 
usada: 

Bichas 
Se comeis e não andais 
Graças a Deus não deis 
Secas, mirradas sejais, 
Pelo poder de Deus, de S. Pedro e S. Silvestre, 
Nosso Senhor é o verdadeiro Mestre 
Talho bichas lórinas 
De toda a nação, 
Grandes e pequenas, 
Em louvor de S. Silvestre. 

O ensalmo deve ser repetido nove vezes. 

D-78—'O povo emprega com o mesmo fim um colar 
de dentes de alhos, aplica vinagre sobre a testa da criança, 
coloca na cama onde dorme hartelã pimenta. 

D-79,— Para talhar o bichoco (diarreia verde) a pra- 
ticante deve estar em jejum natural. Rezará um Padre- 
-Nosso, Ave-Maria e Salve-Rainha, e depois dirá: 

F... (nome do doente) por fonte passei, 
Jesus Cristo encontrei, 
E lhe perguntei 
— Que se faz ao bicho bichoco? 
— Dá... (?) de resto, funcho, cinza 
E sal de fonte pedral; 
Se este bicho há, 
F... sarará; 
Em louvor de S. Tiago 
E S. Silvestre, tudo o que eu te faço... 

É preciso fazer isto durante oito dias. 
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D-80 — Emprega-se também: 

Por a fonte atravessei, 
Jesus Cristo encontrei 
E eu lhe perguntei: 
— Senhor, eu que talho ? 
—Bicho e baralho 
Talharei com sal do mar 
E óleo de oliva, 
Para o que não comerá nem beberá, 
Nem cabeça nem rabo terá. 

Enquanto se diz o ensalmo, fazem-se cruzes sobre um 
prato que terá três ou cinco perneirinhas (número ímpar) 
de funcho com água e azeite. 

D-81 — Para o mesmo fim lançam-se num prato três 
ramos de funcho e ao lado de cada um «ma pedrinha de 
sal; junta-se a água da fonte. Toma-se um dos ramos e 
uma pedrinha de sal. Passa-se aquele em volta do umbigo 
e diz-se: 

Bichoco talhei 
Com funcho e sal, 
Cam água de pedra pedral, 
Que não cresça, 
Nem junte os pés com a cabeça. 

Deita-se fora o raminho e repete-se o ensalmo três 
vezes como os outros dois. 

Se se talhar apenas uma vez, devem-se empregar nove 
raminhos e nove pedrinhas de sal. 

M-D-82 — Para as cólicas das crianças dá muito bom 
resultado um chá de caganitas de ratazana. 

Com o mesmo efeito é também indigitado um chá de 
palha de enxergão mijado por essa criança. 

M-D-83 — A parte branca que se acumula nas extre- 
midades das caganitas de sardão pinto, reduzida a pó, é 
preconizada como colírio nas conjuntivites infantis. 

M-D-84 — O látex da figueira é correntemente utili- 
zado em fricções nos cravos (papilomas); igualmente é 
utilizado o látex amarelo da euphorhia malateira. erva 
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espontânea conhecida popularmente sob as designações 
de «maleiteira», «leiteira», «erva maleita», «leitarega», 
«tithymalo dos vales», «tithymalo helioscópio», «luzetro», 
«lechetrez», «euphorbia papillosa». 

A cataplasma feita com bolbos de cila e aplicada sobre 
os cravos também se liga o valor de um tópico que faz 
desaparecer estas produções. 

O mesmo efeito se obtém ainda com fricções feitas com 
uma lesma branca. 

Obs. — É digno de menção o facto de serem corrobo- 
rados os efeitos de todas estas substâncias por pessoas 
várias, cujo testemunho é insuspeito; de resto, a acção 
vesicante das três primeiras substâncias justifica o seu 
emprego, e, quanto à lesma, se bem que não se conheça 
qual o mecanismo da sua acção, somos obrigados a admitir 
a sua eficácia, sem ligar importância à cor do molusco. 

M-D-85 — Para talhar a «alfofa» leva-se a criança 
três dias seguidos junto de uma fonte, e com um bocado de 
baeta vermelha molhada na água e polvilhada de cinza, 
passa-se pela alfofa da boca três vezes, acompanhadas das 
seguintes palavras: 

«Alfofa, alfofão, sai-te daqui 
Preto e branco bebe aqui.» 

Obs. — Preto dizem significar boi, branco dizem signi- 
ficar a gente que lá vai beber à fonte. 

M-D-86 — Ou então estas palavras: 

«Alfofa vai para a fonte 
Alfofa vai para o mar 
E do mar vai para o monte 
Deixa-me o meu menino que o quero criar.» 

D-87 —O ar ruim (paralisia infantil) pode sobrevir 
às crianças se se tiverem fora da porta da casa, depois das 
Trindades, sem um terço ao pescoço. 

T-88 — Julga-se que é prejudicial ter uma criança fora 
de casa sem se fazer acompanhar de uma côdea de pão 
(broa), pois pode ser atacada pelo mal ruim. 

Quando entrar em casa, deita-se fora a côdea e fecha-se 
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imediatamente a porta. Deste modo a coisa ruim fica na 
côdea e não entra. 

D-89 — Para curar a paralisia infantil ou qualquer 
fraqueza dos nervos, é costume dar banho às crianças em 
mosto de vinho. Para isso introduzem-se nos lagares onde 
está o vinho a ferver. 

M-D-90 — Nunca se deve deitar fora, à noite, a água 
em que se tiver lavado uma criança, porque poderia isso 
ocasionar um «ar da noite» a essa criança e ficar emprè- 
gada. Para evitar este inconveniente basta lançar um 
pouco de sal na água e ao mesmo tempo fazer cruzes 
sobre ela. 

M-D-91 — Para fazer desaparecer os cravos pega-se 
numa saquinha com sal e vai-se colocar numa fonte; a 
primeira pessoa que lá for beber, e pegar na saquinha, 
leva os cravos. 

D-G-92 — Para curar a diarreia verde lançam-se num 
prato três ramos de funcho e ao lado de cada um uma 
pedrinha de sal; junta-se água da fonte. Toma-se um dos 
ramos e uma pedrinha de sal. Passa-se aquele em volta 
do umbigo e diz-se: 

Bichoco talhei 
Com funcho e sal, 
Com água de pedra pedral, 
Que não cresça 
Nem junte os pés com a cabeça. 

Deita-se fora o raminho e repete-se o ensalmo três 
vezes como os outros dois. 

Se se talhar apenas uma vez, devem empregar-se nove 
raminhos e nove pedrinhas de sal. 

R-93 — Às crianças que dormem com os olhos abertos 
— que têm a Lua — faz-se-lhes o seguinte tratamento: 

A mãe pega na criança, e sai com ela à rua, de noite, 
e, quando esta estiver a olhar para a Lua, apanha do 
chão qualquer coisa, sem saber o quê, pega num ramo de 
aroeira, um ramo de alecrim, cinco folhas de oliveira, 
cinco farrapos de diversas cores (ou cinco sementes de 
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trigo em vez de farrapos) e cinco pedras de sal; coloca-se 
tudo numa frigideira. Passa-se depois a criança por cima 
do fumo que sai da frigideira, fazem-se cruzes com o corpo 
da criança, e diz-se muitas vezes: 

Assim como Nossa Senhora 
Defumou seu amado Filho 
Para bem cheirar 
Assim eu te defumo 
Para o mal te deixar. 

Este tratamento serve também para as crianças que 
riem sem ter idade para isso. 

E-94 — É prática costumada benzer as crianças com 
uma cruz feita de alecrim para curar a tosse convulsa. 

M-D-95 — Para dar fala a uma criança atrasada, que 
ainda a não tenha, os padrinhos metem-se num fole até 
ao pescoço e levam-na (carregando com ela o padrinho, 
se for do sexo masculino, ou a madrinha, se for do sexo 
feminino) a três casas que tenham uma porta em frente 
da outra, em cada uma das quais entram por uma das 
portas, e saem logo pela outra depois de proferirem estas 
palavras: 

«Dai esmola ao menino do fole 
Que quer falar e não pode.» 

E em cada uma dessas casas dão à criança qualquer 
coisa de comer que lhe possa durar até à próxima casa 
onde tenha de entrar. 

M-D-96 — Chama, geralmente, o povo «O bicho» ao 
impetigo ou a algum eczema, que aparece sobretudo, na 
cara das crianças. 

No seu entender esse mal não é mais do que a pele 
empeçonhada pela passagem de um bicho venenoso, en- 
quanto a criança dorme. 

Talha-se o male assim: 
Pega-se num carvão e fazem-se com ele nove cruzes 

sobre a parte doente pronunciando: 

Talho, roca maldita. 
Que estás para te gerar 
No corpo desta f... 
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Se é sapo ou sapão 
Ou cobra ou cobrão 
Ou aranha ou aranhão 
Ou lagarta ou lagartão 
Ou ar de toda a nação 
Sejas seco e mirrado 
Como este carvão. 

Depois com uma faca, faz-se menção de cortar: 

Por aqui te talho 
Por aqui te corto, 
Pelos pés, pela cabeça e pelo rabo 
E te esconjuro para o mar coalhado. 

Pinta-se toda a parte do doente com tinta preta de 
escrever e espera-se pela cura. 

(A tinta antigamente vendida nas lojas era feita com 
galhas que são adstringentes, caparrosa, que é um cáus- 
tico caterético; outras vezes a pedra-ume, etc.). 

M-D-97 — Para que uma criança venha a falar bem, 
de futuro, deve dar-se-lhe massa de broa, quando se está 
a tender esta, ou a amassá-la, dizendo: 

«Santa Clara te dê fala.» 

M-98 — Caldo de galinha preta a que se junte, durante 
a fervura, penas de perdiz constitui hemostático seguro 
contra as hemorragias do parto. 

M-99 — Se se colocar uma galinha choca em cima da 
cabeça de uma criança, esta não crescerá mais. 

M-100 — Deve dar-se vinho às crianças durante o pe- 
ríodo da erupção dos dentes para que elas sejam corajosas 
quando adultas. 

M-101 — As crianças até à idade de um ano, quando 
saem à rua de noite, devem levar na cabeça um chapéu 
do pai porque, se não, terão dificuldade em falar. 

M-D-102 — A mãe, enquanto dá o peito ao filho, não 
deve beber água nem vinho, porque isso fará com que ele 
venha a sofrer de gota (epilepsia). 



M-103 — A água de lavar a criança recém-nascida deve 
ser deitada à rua se esta for rapaz e despejada dentro 
de casa se for rapariga. No primeiro caso para que, adulto, 
agencie a vida no trabalho do campo, no segundo para que 
seja mulher da casa. 

M-104 — Na água de lavar o recém-nascido deve deitar- 
-se uma moeda ou qualquer objecto de ouro para que ele, 
quando adulto, tenha amor ao dinheiro e à riqueza. 

M-D-105 — Para amansar as crianças levam-se a uma 
capela de S. Gonçalo e põem-se em cima do altar enquanto 
a madrinha (e parece que a mãe) dá nove voltas à capela. 
Aplicam em seguida nove pancadinhas no rabistel da 
criança com o cajado do santo. 

M-T-A-L-106 — Deve-se guardar, depois de cair, a in- 
vídia (cordão umbilical) das crianças, senão os ratos 
podem comê-la, e então a criança fica com a sina de ladrão: 
ladrão como rato. 

Porém, para as livrar dessa sina, dá-se-lhes a comer, 
sem elas saJberem, caldo ou arroz de rato (cozido vivo, 
até se desfazer). Ficará livre. 

M-107 — Para as crianças ficarem muito espertas, 
guarda-se-lhes a invídia num vidro, e, quando elas forem 
mais grandinhas, torra-se e dissolve-se em vinho ou leite, 
e dá-se-lhes a beber, num copo, por mão delas. 

M-108 — É aconselhado, para evitar as bruxas, pregar 
um prego no berço ou no sítio onde a criança nasce e pen- 
durar nele uma meada. 

M-109 — Quando, num casal, nascerem sete varões se- 
guidos, sem nenhuma menina, ou vice-versa, tem um 
deles de ser padrinho do mais novo, senão este vai para lobi- 
somem, ou, se for fêmea, foge para a serra, para ser 
pieira (pastora) de lobos, e estes rasgam-lhe os vestidos 
mas não a comem. 

M-V-110 — Quando se ferve o leite não se deve deixar 
ir pelo lume, senão seca a vaca que o deu. 
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M-lll — É costume defumar as crianças. 
Deitam-se num testo com brasas palhas-alhas e romeiro 

(alecrim). Passa-se por cima, por três vezes, a criança, 
dizendo de cada vez: 

Assim como Nossa Senhora 
Defumou seu amado Filho 
Para Ele medrar, 
Assim eu defumo o meu menino 
Para ele sarar. 

M-112 — Durante o primeiro banho, após o nasci- 
mento, deve meter-se na mão da criança uma moeda de 
ouro — para ficar com amor ao dinheiro e ser poupada. 

Da água desse banho, devem dar-se umas gotas ao 
recém-nascido, dizendo: água do cu lavado para o menino 
falar declarado. 

A água desse banho deve ser despejada, vagarosa- 
mente da parte mais alta da casa, para que a criança se 
torne pessoa destemida, e enquanto se despeja deve dizer- 
-se: água a correr e o menino a crescer. 

M-J-113 — O cordão umbilical, depois da sua queda, 
deve ser metido na boca de um galo cantador — para que 
a criança adquira boa voz e cante bem. 

M-114 — Para que a criança adquira uma boa voz, é 
também preciso que a mãe, que nesta província se costuma 
alimentar durante todo o primeiro mês do parto com ga- 
linha, coma um galo no último dia do mês. 

M-115—'Quando morre uma criança e se supõe que 
foi chupada pelas bruxas, não se anuncia a morte; põe-se 
a ferver numa panela barrada, a roupa da criança, a mãe 
varre a casa às avessas, isto é, da porta para dentro, e diz: 

Assim como eu na minha casa ando a varrer, 
Assim quem matou o meu menino (ou minha menina), 
Aqui venha ter. 

A bruxa aparece e apanha muita pancada. 

T-116 — Não se atira fora o cordão umbilical, enro- 
dilha-se dentro de uma camisa da criança, e envolvendo 
tudo num papel guarda-se numa arca e se a criança tiver 
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gota (epilepsia) queima-se o umbigo e a camisa e dão-se- 
-Ihes as cinzas em vinho que se adoça, mas só com mel e 
por três vezes. Se os ataques não pararem dão-se-lhe por 
sete ou nove vezes. 

t 
T-117 — Para os meninos não ougarem, não devem ver 

mamar outros da mesma idade e se os outros tiverem de 
mamar a mãe deles que se vire de costas ou então que tape 
a criança com o chalé de forma que se não veja que está 
a mamar. 

T-118 — No Verão, as mães ao darem de mamar aos 
filhos, se vêm do campo e estão suadas devem beber quando 
chegam a casa, um copo de água fria para que o leite arre- 
feça, pois se a criança o mama quente, está em perigo de 
apanhar uma «esfeira», enterite. 

T-119 — É costume talhar o bicho (impetigo), fre- 
quente nas crianças das aldeias, com uma faca de uso 
doméstico, traçando cruzes, sobre as lesões, enquanto se 
pionuncia a seguinte reza: 

Que o nome de Jesus me ajude 
Onde eu ponho a minha mão 
Ponha Deus sua santa virtude 
Eu te talho aranha aranhão 
Cobra ou cobrão 
Sapo ou sapão 
Herpe ou herpesão 
Bicho de toda a nação 
Que anda de rasto pelo chão 
Eu te talho com esta faca do meu pão 
Para que tu não cresças nem aveças 
Nem dobres o rabo com a cabeça. 

Esta reza repete-se nove vezes seguidas, em cada talha- 
dura e esta, faz-se três vezes por dia e durante três dias. 

T-120 — Não se deve deixar adormecer a criança que 
tomou um purgante, enquanto este não actuar, porque 
pode, a mesma, enlouquecer. 

T-R-V-121 — E bom envolver uma criança, atacada 
pelo sarampelo, com um saiote vermelho, que a cura. 
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T-122 — É bom banhar o menino, ao nascer, em água 
das libras (deitando no fundo do recipiente algumas destas 
moedas), porque aquele sairá afortunado. 

T-123 —• Logo que nasce uma criança, põe-se-lhe uma 
tesoura aberta debaixo do travesseiro, que só se retira 
depois do baptizado, para não ser atentada pelas bruxas. 

T-124 — È bom guardar a envide (cordão umbilical), 
para acompanhar o menino à pia baptismal, porque se o 
gato a comer antes do baptismo, aquele será maldoso. 

T-D-125 — Uma veia azulada no nariz que algumas 
crianças apresentam muito evidente, é sinal de não se vin- 
garem. 

T-126 — Não deve uma criança sair à rua antes de 
baptizada, para não ser atentada pelo demo. 

T-127 — Ao passar um enterro, deve-se acordar a 
ciiança e levantá-la do berço, porque pode apanhar o ar 
do defunto e ficar tolhida. 

T-128 — Não se deve expor o menino ao sol, porque 
fica amarelo (anémica). 

T-129 — Não deve uma criança embalar seu irmão- 
zinho, porque chamará outro. 

T-ISO — Quando uma mulher, que amamenta, se lava, 
deve deitar, para trás das costas e por três vezes, um 
pouco de água, com que o faz, dizendo, de cada uma, o 
meu leite me lembre. 

T-V-V-1S1 — Não se deve passar por cima de uma 
criança (azangá-la), porque nunca mais crescerá; a não 
ser que quem a azangou a desazangue, imediatamente, 
em sentido contrário. 

T-1'32 — Quando a uma criança dói o ventre, põe-se-lhe 
um cordão de alhos ao pescoço, para que a dor passe. 

T-133 — Para tirar o ougaço (possível corruptela de 
aguaço ou seja, sialorreia provocada por lambarice), às 
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crianças, embebe-se uma pequena borca de milho, em 
azeite; dá-se a comer à criança metade desta, atrás de 
uma porta, e a restante porção ao primeiro cão que passe 
ao alcance, naquele momento. 

T-134 — Quando as mães querem escolher a profissão 
dos filhos, far-se-á o corte da envide pelo instrumento 
adequado à profissão. 

T-135 — Quando o menino nasce, para ser esperto 
deve meter-se-lhe mel na boca. 

T-136 — As madrinhas, no dia do baptizado vão ao 
altar de S. José e rolam os meninos sobre o dito altar, no 
caso de ser menino, e, no de Nossa Senhora, se são meni- 
nas. Desta manobra e com umas palmadas nas nádegas 
resulta que, por certo, vão ser muito mansos. 

T-137 — A madrinha do menino se andar grávida, so- 
mente poderá ir à igreja, celebrar o baptizado, depois da 
metade da sua gestação, pois de contrário o afilhado terá 
defeitos físicos ou mentais. 

T-138 — Tirar o medo ao menino: 
Para isso corta-se a crista de um galo, assa-se e dá-se 

a comer ao menino, o qual a deve comer com uma perna 
no ar e atrás de uma porta. 

T-139 — Tratamento da gaguez: 
Mete-se o menino dentro de um saco e vai pedir esmola 

pelas portas do povoado, dizendo a pessoa que o trans- 
porta: Dai esmola ao menino do fole que quer falar e não 
pode. O menino comerá a merenda oferecida. 

T-140 — Cortar o baço: 
A mulher de virtude vai a um lameiro e arranca um 

torrão do tamanho do ventre do menino. Deita o mesmo 
sobre o torrão e diz: Baço-corto. Corta o torrão com uma 
faca. Volta o menino sobre o torrão já cortado e diz nova- 
mente : Corto-baço. Após efectuar estas operações as vezes 
suficientes até o torrão estar todo cortado, este é nova- 
mente colocado no lameiro, mas agora voltado e com uma 
pedra em cima. Se a erva novamente reverdecer, o menino 
sarará. 
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T-141 — O menino que tem uma cruz na abóboda pala- 
tina, será por certo um sábio, quando chegar a adulto. 

T-142 — Há ainda o hábito de cortar os ares ou os 
olhados: 

A mulher de virtude rezará três vezes. Deus te fez; 
Deus te criou; Deus te tire o mal que em ti entrou. 

D-143 — Para talhar o ar: 
Depois de o forno ter lenha, coloca-se a criança sobre 

a pá do forno; a mãe segura a pá, e a mulher que ampara 
a criança pergunta: 

Tu que talhas? 

A mãe responde: 

Ar e vento e tolhimento. 

A criança é tirada da pá e mete-se no forno; depois de 
se repetir a cerimónia duas vezes, faz-se uma cruz com a 
pá em frente da porta. 

D-144 — Para a cura da coqueluche: 
Corta-se um bocado de uma cana e tapa-se uma extre- 

midade com uma rolha. Deita-se dentro uma sardanisca 
e tapa-se a outra extremidade com outra rolha. Dependura- 
-se por um fio ou uma fita ao pescoço da criança. 

D-14Õ — Para tratar o trasorelho, põe-se na nuca da 
criança a canga das vacas e dependura-lhe, ao pescoço, 
testículos de um touro. É remédio infalível, dizem os en- 
tendidos. 

D.146—^Para evitar que as crianças sejam bravas 
não se devem bater as fraldas na pedra do lavadouro, 
balouçar o berço vazio, nem mostrar-lhes a Lua. 

D-147 — A criança não deve passar sob a mesa posta, 
porque terá mal de Pott. 

D-148 — Ao soar das Trindades não se deve permane- 
cer com a criança junto da porta ou janela aberta, porque 
contrairá paralisias. 
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D-149 — A mãe não deve beber com a criança ao 
peito — contrairá o mal de Pott. 

D-149 — Quando uma criança for acometida pelas 
bruxas, dentro de uma panela com água a ferver colo- 
cada no lume mete-se a primeira camisa que foi usada, 
por lavar. As bruxas entrarão pela porta à procura da 
camisa. É, pois, recomendado guardar a primeira camisa 
que a criança vestiu, por lavar. 

B-150 — Quando o menino endentece (lhe nascem os 
dentes) a mãe ameninece (ou seja, arranja outro de- 
pressa). 

B-151 — Quando o menino já tem dentes e a mulher 
quer outro filho, diz-se: 

Trina, trina, trina 
Já tem dentes a menina. 

E-152 — Para facilitar a erupção dos dentes é de uso 
trazer a criança ao pescoço um colar de dentes de alhos. 

É igualmente uso, para o mesmo fim, o trazer um colar 
de contas de ambar. 

R-153 — Para facilitar a dentição pendura-se ao pes- 
coço da criança o osso da parte superior da asa de uma 
galinha, para a criança morder. 

Geral-154 — É de frequente e divulgado hábito, colo- 
car pendente do pescoço das crianças, durante o período 
de sua dentição, uma argola feita de osso ou de borracha 
endurecida, a fim de a criança rilhar e assim mitigar a 
comichão e mal-estar nas gengivas que a mesma dentição 
lhes provoca. 

Nota do autor — Tal prática deve ser interdita por 
contraproducente visto que os atritos constantes da mucosa 
gengival, muito sensível e fina, a fazem endurecer e es- 
pessar tornando, portanto, a sua reabsorção mais lenta 
e assim a erupção dentária mais morosa. 

A criança, instintivamente, fará uso, para o efeito, 
da polpa de seus dedos que, macia e depressível, lhe sua- 
vizará esses incómodos sem provocar esses inconvenientes. 
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D-L-155 — Entre os vareiros da beira-mar há um pro- 
cesso «infalível» de curar as aftas das crianças: 

A mãe levanta a criança nos braços, o mais alto que 
pode, volta-lhe a face para o mar e diz, três vezes, em voz 
alta: áfricas! africas! áfricas! e as áfricas curam. 

D-156 — Um processo, também «infalível», para tratar 
a gastrenterite aguda das crianças, é o seguinte: 

Com um canivete abre-se, ao meio, um borracho vivo, 
e estende-se sobre o ventre da criança. 

A-157 — Para curar a asma, a criança deve trincar 
um peixe em dia de S. João. 

A-L-B-1Õ8 — É frequente a crendice, até em famílias 
de certa posição social, de que se a envide for guardada 
em frasco com álcool e na idade escolar, triturada e mis- 
turada na linfa do seu pinheiro, o menino sairá muito inte- 
ligente, virá a ser bacharel, pois aprenderá com muita 
facilidade. 

A-159 — Mostarda em grão, deitada no telhado da casa 
onde a criança nasceu, evita que as bruxas a chupem. 

A-160 — Não virar a criança de cabeça para baixo 
para lhe não cair o buxo. 

A-161 —Se o menino fica aguado: Vai-se à madrinha 
do menino que faz um bolo de farinha, o menino espeta 
os dedos no bolo, põe-se azeite nas covas que ficaram, o 
menino come o bolo depois de cozido e passa-lhe o agua- 
mento. 

A-R-162 — Menino que se não ri antes de um mês: 
Ou ele é doido ou o pai que o fez. 

A-R-163 — Criança que se baba: «Para que se não 
babe tem de ser beijada por um preto.» 

A-164 — Lavar o recém-nascido na água de poejos 
para ter sorte na vida. 

A-165 — Quando o menino está aguado, dá-se-lhe a 
comer um bocadinho de pão, desse pãozinho feito por nove 
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bocadinhos da massa de nove pães que vão ser enfornados 
e faz-se esse pãozinho dos bocados roubados aos outros 
pães e dão-se-lhe a comer na primeira refeição; o resto 
que ficar atira-se na água corrente do rio. 

A-166 — Para o menino não ser invejado, deitam-se 
três pedrinhas de sal e um pedacinho de côdea do pão que 
ficar assente na mesa, num saquinho de pano e coloca-se ao 
pescoço do menino. 

A-167 — Quando o menino chora, para o calar diz-se- 
-Ihe o credo em cruz nas costas. 

A-168 — Mostrar o menino à Lua: Toma Lua o meu 
menino, não mo atentes, ajuda-mo a criar. Isto repete-se 
três vezes. 

A-169 — Quando lavam a primeira roupa do menino 
não a bater no lavadouro, para se não fazer velhaco. 

A-170 — Para o menino não ser embruxado vestem-se 
as camisas do avesso. 

A-172 — Depois de o menino nascer, não se devem en- 
terrar as secundinas junto das videiras, porque senão 
fica o menino e a mãe a serem uns bêbedos; nem junto 
das figueiras, porque fica o menino a ser um ladrão. 

L-172 — Para cura da icterícia é frequente a coloca- 
ção de um colar de alhos ao pescoço, porque estes afugen- 
tam o mal. 

L-173 — As fraldas do bebé não devem ser batidas na 
pedra do lavadouro, porque faz o menino mau e rabujento. 

L-174 — O menino não deve ser acompanhado à pia 
baptismal pela mãe, porque isso traz-lhe infelicidade. 

L-175 — As fraldas dos bebés não se devem ter ao 
relento, porque isso torna os meninos amarelos. 

L-176 — Não se secam ao ferro fraldas húmidas de 
xi-xi (urina) porque os meninos enfezam. 
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L-y-177 — Nunca se devem deixar as crianças a dormir 
de noite sem luz de uma lamparina de azeite, para evitar 
que as bruxas suguem as crianças. Fá-lo-ão ao azeite e 
deixarão a criança em paz. 

B-178 — E habitual prática mostrar a S. Marcos o 
gado e as crianças, para as amansar. 

E-179 — As bruxas chupam o sangue das crianças 
pequenas, sobretudo daquelas que estão por baptizar, 
quando se encontram às escuras. Provocam também o defi- 
nhamento das crianças. 

T-180—■Levar ou ir com o menino ao Pereiro para 
lhe tirar o engaranho (estado de debilidade infantil acen- 
tuada) : Leya-se a criança à povoação do Pereiro (fregue- 
sia de S. Tiago, concelho de Valpaços), depois de despido, 
seguro pelo calcanhar direito e dá-se-lhe um mergulho 
rápido na fonte local. Veste-se com outra indumentária, 
deixando no local a que a criança levava. 

T-181 — Para se averiguar se uma criança está a ser 
prejudicada por bruxas, mergulha-se a roupa dela numa 
panela a ferver e pica-se a roupa com um instrumento 
aguçado. A bruxa recebe desta maneira tantas picadelas 
no corpo como as que deram na roupa, e é obrigada a apa- 
recer e a pedir misericórdia. 

T-182 — Para evitar o enguiço, colocara-se as crianças 
de peito às avessas, quando mamam. 

T-183 — Para fazer passar os soluços ao menino; Tirar 
uns fios do cueiro e colocá-los na testa. 

T-184 — Também é crença que a criança que tiver uma 
cruz no céu da boca (articulação dos maxilares superiores 
com os palatinos) adivinha o futuro e tem o dom de curar. 

T-185 — Quando o menino revira os olhos, mostrando 
o branco do olho (esclerótica) é porque «está com a lua». 

T-186 — Quando o menino tem vómitos e diarreia 
verde é porque «tem o bucho voltado». 
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T-I87 — Quando o menino olha atentamente uma pes- 
soa que está a comer «está a aguar». 

T-188 — Quando o menino está amadornado e abre 
frequentes vezes a boca e se espreguiça é porque tem 
«mau olhado». 

R-189 — Se é baboso mete-se-lhe um barbo na boca. 

R-190 — Enquanto a criança não for baptizada ter 
sempre luz acesa, pois é um moirinho, e é para o demónio 
não o atentar. 

R-191 — Dá-se-lhe água do banho a beber para falar 
cedo, dizendo: S. Luis dai fala ao menino para se saber 
o que ele diz. 

R-192 — Agua da lavagem da noite não se deita para 
a rua, senão apanha lua. 

R-193 — Para penso do cordão, ainda é usado, ainda 
que não muito, o «pó de caruncho». 

R-J-V-194 — Continua a ser de regra o defumar com 
alfazema as roupas do recém-nascido ao vestirem-no pela 
primeira vez. 

R-195 — A chamada «pomada para a lua» (unguento 
de alteia) é aplicada no ventre das crianças que sofrem 
da tão corrente enfermidade (convulsões). 

R-196 — Para a enterite, continua a ter larga voga a 
aplicação de uma folha de couve no ventre, após prévia 
untura com azeite quente, muito eficaz e a simples untura 
de azeite quente, nas cólicas intestinais. 

R-V-197 — O azeite esfregado com dente de alho, é 
soberano nas mordeduras de insectos. 

R-198 — Têm-se conseguido «curas espectaculares» em 
casos de meningite, tomando um frango preto, abrindo-o 
depois de morto e colocando-o assim aberto, sobre a cabeça 
ou nos pés do doente. 
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R-199 — Ainda é considerado muito perigoso, o menino 
dormir depois de ter tomado uma purga de óleo de rícino. 

J-V-200 — O açúcar deve ser tomado com grande mo- 
deração pelas crianças, porque faz lombrigas. 

Geral-201 — Sempre que o menino boceje, deve-se-lhe 
fazer uma cruz sobre a boca aberta. 

R-202 — A criança dar estalos com a língua quando 
está a mamar, ou tardar em falar, é sinal certo de que 
necessita do freio cortado, isto porque a parteira não se 
desempenhou convenientemente da sua missão, cortando- 
-Ihe o freio à nascença, com a unha. 

J-203 — Ataques de lua: Viram o menino de bruços; 
a mãe toma um bochecho de vinho tinto e sem o deixar 
aquecer, borrifa as costas da criança fazendo uma cruz. 

J-204 — Sonos trocados: Se o menino chora de noite, 
dão-lhe banho à noite e vestem-lhe a camisa do avesso, 
ficando os sonos destrocados. 

J-205 — Para o menino enrijar: Deitam no banho me- 
tade de meio litro de vinho tinto. 

J-206 — Para os ossos da cabeça congelarem: Molham 
um pano em aguardente, põem na cabeça do menino e 
atam com uma ligadura. 

J-207 — Para o quebranto: A benzedeira fita a criança 
através de uma peneira que sustenta com a mão esquerda 
enquanto com a direita faz três cruzes e reza um credo. 
Ao mesmo tempo os pais sustentam pelas extremidades 
um fio esticado sobre a criança que está deitada. Termi- 
nada a reza, a benzedeira corta o fio com uma tesoura 
(e o quebranto foi um ar que lhe deu). 

J-208 — Para as crianças débeis: Os pais colocam-se 
cada um de seu lado de um estreito ribeiro, e cada um 
deles passa ao outro a criança dizendo: «Aqui te entrego 
p menino doente e dá-mo são». O outro restitui a criança 
respondendo; «Deste-me o menino doente e aqui to entrego 
são». 
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J-209 — Ataques de lua (eclampsia infantil): Na noite 
de S. João, numa encruzilhada, os pais rezam três credos 
ao mesmo tempo que vão borrifando em cruz a criança 
com um ramo de mangerico molhado em água benta. 

J-210 — Para as diarreias infantis: Secam ao lume 
os cueiros com fezes dos lactentes diarreicos e aplicam-nos 
sobre o ventre da criança. 

J-211 — Para a paralisia infantil: Costumam-se mer- 
gulhar as pernas das crianças no vinho mosto ou na bar- 
riga das vacas acabadas de matar, evidentemente, de- 
pois de serem abertas. 

J-212 — Para as linhas torcidas (entorses): Passam 
uma agulha de coser por um novelo de linha e vão dizendo 
a seguinte oração: «Coso, isso mesmo é que eu coso carne 
quebrada, linha torcida e nervo torto. Se for nervo torto 
que vá ao seu posto, se for carne quebrada que torne a 
soldar, se for linha torcida vá ao seu lugar». 

Esta reza é repetida cinco vezes. 

J-213 — Oração para o cobro: Cobro, cobrão, sapo, 
sapão, bicho, bichão, filho de mosca, neto do atabão, aqui 
te escarás, aqui te mirrarás e adiante não irás. 

J-214 — A primeira vez que cortam as unhas às crian- 
ças deitam-se na cesta da costura, se é menina, para ser 
habilidosa; se é menino, na tranqueira da porta, para ser 
habilidoso; deitando as unhas para o meio da casa será 
bailador. 

J-V-215 — Logo que a criança nasce vão oferecê-la à 
Lua dizendo: Lua, minha comadre, toma lá o meu menino, 
acaba-o de criar; tu és mãe, eu sou ama, tu crias-o e eu 
dou-lhe mama. 

J-216 — Quando a criança está doente põe-se debaixo 
da almofada um ramo de arruda e outro de louro. 

J-V-217 — Faz muito mal enxugar a roupa do menino 
em cima de lenha de figueira. 

J-V-218 — Quando o gato lambe o leite da mulher que 
está a criar é sinal certo que ela seca. Quando se querem 
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secar deitam o leite da mama para um pano e põe-se a 
enxugar ao lume e então a mulher deixa de ter leite. 

X-219 — Quando a criança está com convulsões está 
com a lua brava. 

X-220 — Para evitar a bruxaria; 
Leva-se a uma encruzilhada à meia-noite um Manuel 

e uma Maria, ambos virgens e a criança embruxada. Põe- 
-áe esta num prato de uma balança dentro de uma alcofa. 
Estabelece-se então o seguinte diálogo: 

Diz a Maria: — Cava Manuel. 
E ele responde, depois de cavar a terra: 
— Apanha, Maria. 
E os dois dizem ao mesmo tempo: 
—■ P'ra que Deus nos livre desta bruxaria. 
Repete-se isto até que a terra que estiver dentro da 

alcofa equilibre a balança. Quando isto acontecer, a Maria 
tira a criança da alcofa e conserva-a nos braços enquanto 
o Manuel despeja a terra no lugar onde se fez a pesagem. 

Colocam-se então frente a frente, alternando na direc- 
ção das estradas, e passam sucessivamente a criança dos 
braços de um para os braços do outro de maneira que 
descrevem assim cinco cruzes. 

Deixam ficar a roupa que a criança traz vestida na 
ocasião. 

X-221—'Leite ruim: Consulta-se o médico para ver 
se há gravidez, pois que o menino não medra porque está 
mamando leite ruim da mãe. 

X-222 — A eclampsia das crianças é motivada por in- 
fluências lunares e chamam-lhe «ataques de lua». 

X-223 — Também é costume, quando as crianças nas- 
cem, voltá-las de bruços e com a envide dizer-lhes o credo 
em cruz nas costas. 

X-224 — È prática fazer benzeduras várias às crian- 
ças, assim há: 

Benzer de erisipela e benzer de linha desmentida: 
Consistem em rezas complicadas que se fazem no 1.° 

caso nas afecções fleimonosas ou na erisipela e no 2.° caso 
nos entorses e distensões musculares. 

— 45 — 



X-225 — Benzer de Sol: 
É sobretudo empregado nas doenças agudas do apa- 

relho respiratório. 
Consiste em colocar uma toalha sobre a cabeça do 

paciente, emborcar-lhe em cima um copo cheio de água. 
0 ar penetra através da toalha no copo, dando a impressão 
que a água ferve. Diz-se então que tem muito sol. 

X-226 — Padecer da Lua: 
A criança tem convusões e para se curar tem que se 

lhe colocar ao peito um saquinho com cânfora preso numa 
segurança. 

Nunca deve ser posto quando a criança está a dormir. 

X-V-227 — Para as convulsões das crianças (mal da 
Lua) é remédio queimar ura pouco de chifre de cabrito 
e passar com a roupa da criança pelo fumo, o que só deve 
ser feito com a mão esquerda. 

X-V-228 — Quebras do umbigo: 
Para curar esta doença, assam um figo castelhano 

preto, untam-no com azeite e é colocado sobre o umbigo 
durante nove dias seguidos. 

V-229 — Criança muito débil, receando-se anemia, pre- 
cisa fortalecer-se: 

Matam um frango preto, partem-no em pedaços e colo- 
cam-no apertados em diferentes regiões do corpo, como 
pulsos e tornozelos, até apodrecer o frango. Isto dará 
forças para mamar. 

V-230 — Ao menino com cólicas intestinais, passa-se a 
barriga com um ferro de engomar quente. 

V-SBl — Para curar crianças bravas usa-se o seguinte: 
Bate-se com a cabeça delas na cabeça do animal que 

S. Marcos (padroeiro de S. Marcos da Serra) tem aos pés, 
pausando, nas pancadas, com os versos da seguinte quadra: 

Mê sinhor, san Marcos, 
Que amansas toiros brabos, 
Amansai-me este filho, 
Que é pior q'a todo-los diabos. 

V-232 — Parotidite (papeira): pó de pedra de amolar 
(grés) em aplicação local. 
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V-233 — Cordão umbilical: após a queda aplicação no 
umbigo de «pó de bicho da madeira». 

V-234 — Icterícia: Chá feito com «bosta» (fezes) de 
boi. 

V-235 — Adenites: Aplicação local de enxúndia (gor- 
dura subcutânea da parede abdominal) de galinha. 

V-236 — Enterites: 

Folha de couve no abdómen ou nas formas crónicas 
«Afito» devido ao hábito de comerem terra e para que o 
percam, dar a comer terra do cemitério até fartar e em 
seguida uma benzedura. 

V-237 — Golpe de calor — «Quebranto»: Benzedura 
com um copo de água fria na «testa» (região frontal) e 
banho quente aos pés. 

V-238 — Pneumonia: Chá de foligem raspada da cha- 
miné. 

V-239 — Obstipação: Talo de couve ou pé de salsa 
como supositório. 

V-240 — Feridas a sangrar: Aplicação local de pimen- 
tão, ou de pêlo do feltro de chapéu, ou de teias de aranha, 
ou de cal raspada da parede. 

V-241 — Olfalgias: Leite de mulher — Primir para o 
canal auditivo. 

V-242 — Atraso na fala: Cortar o freio da língua (de- 
senfrear). 

V-243 —Cefaleias com febre: Ovo cru partido — Es- 
frega-se na caJbeça ou abrir ao meio um pombo vivo e 
aplicá-lo na cabeça. 

V-244 — Hérnia umbilical; Na noite de S. João fende- 
-se o caule de um «oliveirão bravo» e passa-se a criança 
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nove vezes pela fenda aberta dizendo na presença de um 
«Manei e de uma Maria»: 

Toma lá Manei 
que te dá a Maria 
esta menina quebrada 
em louvor de S. João 
eu dou-te a quebrada 
e tu hás-de me dar o são. 

Depois a fenda do zambujeiro é ligada muito bem, 
assim como a criança (em volta do abdómen) e assim 
permanecendo durante quarenta dias. 

Se o oliveirão soldar bem, a quebradura cura-se. 

V-245 — Sarampo; Vestuário vermelho e cordão de 
ouro ao pescoço. 

POST-FÁCIO 

Eis quanto me foi dado coleccionar e concatenar em 
longas e demoradas buscas e rebuscas, e por informações 
e extensos inquéritos sobre o interessante assunto. 

Todas estas crendices são tidas e havidas como propo- 
sições de códigos de «ciência certa» para as populações 
incultas. Quanto a nós todos que fazemos da Puericultura 
uma religião e da nossa «Associação Protectora da Pri- 
meira Infância», um templo onde exercemos o sacerdócio 
do seu rito, não nos dominam crendices mas sim nos avas- 
salam crenças. Como católicos praticantes que temos a 
suprema felicidade de ser, confiadamente esperamos que 
Deus, que em tudo e sempre tem dispensado aos nossos 
trabalhos a sua Divina Protecção, a continue indefectível 
e indefinidamente para que prossigamos, como até aqui e 
há tantos anos já, a poder formular, por nossa vez, como 
segue, o nosso presságio: «A nós todos, às mães e aos 
pequeninos socorridos, as Suas Bênçãos». 

O Médico 

Clemente de Moraes Sarmento 
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