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Resumo

A interdisciplinaridade está frequentemente presente em realidades que se vão 

tornando tão comuns que se deixa de pensar na sua origem, assim como na área 

disciplinar em que surgiram. Por exemplo, o termo «moda» é tanto da área da 

Matemática, em especial da Estatística, como do âmbito da Moda e da Alta Costura, 

além de ser, também, do plano dos costumes sociais. Importa aqui considerá ‑lo 

nos seus mais diversos sentidos porque se reencontram na temática em estudo: as 

saloias madeirenses.

Na Região Autónoma da Madeira (RAM), quando se fala de «saloias», associam ‑se 

às «Festas do Espírito Santo» e sabe ‑se que o termo «saloia» não é usado com o sen‑

tido do do nível comum da língua portuguesa. Por isso, no Continente Português, não 

significa o mesmo, nem existe a manifestação cultural e tradicional que representa, 

segundo a pesquisa que se tem desenvolvido. Em território continental, enquanto 

«saloia» é, sobretudo, o feminino de «saloio» como «habitante da zona limítrofe de 

Lisboa», na RAM as «saloias» são as meninas que acompanham as visitas pascais, 

conhecidas como «do Espírito Santo». Porém, tanto num território como no outro, 

«saloia» pode ter outros significados, nomeadamente «camponesa», que os sentidos 

específicos enunciados para cada geografia, em parte, congregam. A variação lin‑

guística, essencialmente diastrática e diatópica, explica casos como este e, com ele, 

pretende ‑se demonstrar que este tipo de variação é inerente a uma mesma comuni‑
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dade, que procura conservar as suas tradições culturais, trazendo para o presente 

modas do passado, ainda que aceitando a inovação.

A indumentária das saloias madeirenses, com os acessórios que lhe são ineren‑

tes, é ilustrativa de uma moda feminina do passado. A investigação tem permitido 

compreender que o traje destas vai variando, havendo essencialmente dois modelos: 

por um lado, o tido como genuíno, que tem por base um vestido branco, a cor de 

um simbolismo muito próprio, e, por outro, o comum ao do «bailinho», isto é, ao do 

folclore, aquele que se baseia numa blusa branca e numa saia vermelha com riscas 

verticais coloridas – padrão de tecido considerado como marcadamente madeirense. 

Desta dualidade de traje, parte uma variação constante de combinações possíveis 

(blusa e saia brancas/ blusa branca e saia vermelha sem riscas/ blusa branca e saia 

vermelha com uma ou duas riscas horizontais/ etc.). O estudo da linguagem asso‑

ciada à manifestação cultural das saloias, no âmbito do Património Linguístico, é uma 

matéria de investigação que, no presente, possibilita comprovar que o traje «típico» 

é recriado ao sabor do(s) criador(es)/ da(s) criadora(s). Assim, usar: «carapuça», 

«cocó», «*arcadas», «voltas», «afogadores», «capa traçada», «colete», «vestido», 

«blusa», «saia», «saiote», «calções», «meias» e «botas de *vilhoa», além de outros 

elementos, faz sobressair que as mulheres madeirenses (meninas ou raparigas) já 

não se vestem assim no século XXI. Com as mudanças, foram ‑se perdendo peças de 

vestuário feminino e, com elas, algumas designações que importa observar, uma vez 

que os significados linguísticos foram mudando em função das alterações culturais e 

sociais ocorridas ao longo dos séculos, o que levou a câmbios de mentalidades e de 

padrões. A Moda não é sempre a mesma porque é recriada e a língua acompanha ‑a 

nesse movimento de recriação.

Palavras ‑chave: saloias madeirenses, Moda, variação linguística.
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1. AS SALOIAS MADEIRENSES: UMA REMINISCÊNCIA 
DE UMA TRADIÇÃO DO PASSADO

Em qualquer dicionário ou enciclopédia1, confirma ‑se que os estudos de Semió‑
tica se interligam com os da Linguística, como se comprova, por exemplo, numa 
obra com fins pedagógicos como a de Garric (2001), no capítulo intitulado Du 
signe au signe linguistique. Portanto, importa à Semiótica olhar quer para os signos 
verbais (a linguagem verbal é a matéria de análise da Linguística), quer para os 
não verbais (a linguagem em geral: gestual, pictórica, etc.), assim como para as 
significações que lhes são atribuídas. Posto isto, pretende ‑se observar uma reali‑
dade madeirense, linguística e cultural: a das saloias. Procura ‑se enquadrá ‑la no 
tempo, a fim de compreender que, tratando ‑se de uma manifestação do passado, 
ela é perpetuada no presente com significações próprias, que se registam a nível 
linguístico e cultural, sobretudo pelo simbolismo que assumem. A tradição das 

1 A título exemplificativo, segundo o dicionário Houaiss (2001), a definição de «Semiótica» 
(«Semiologia»), remete para Charles S. Peirce (1839 ‑1914), com a «teoria geral das representações, 
que leva em conta os signos sob todas as formas e manifestações que assumem (lingüísticas ou não), 
enfatizando esp. a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que 
integram». Define ‑a, ainda, como o «estudo dos fenômenos culturais considerados como sistemas de 
significação, tenham ou não a natureza de sistemas de comunicação (inclui, assim, práticas sociais, 
comportamentos etc.)». É, sobretudo, este último sentido que se vai aqui considerar para as saloias 
madeirenses vistas como um «fenómeno cultural» encarado como um «sistema de significação» 
religiosa e, simultaneamente, simbólica. Além dessa componente, de acordo com a história do 
vocábulo «Semiótica» («Semiologia») e a sua etimologia, fica ‑se a saber, pela consulta do referido 
dicionário, que «Semiologia» tem origem em:

fr. semiotique (1555 semeiotique) ‘sintomatologia’; (1967) ‘ciência geral dos signos’; o t. já fora us. 
em ing. (1690) sémeiótikê (assim mesmo, escrito em grego) pelo filósofo inglês Locke com o sentido 
de ‘doutrina dos signos ou lógica’ e nessa mesma linha significacional é retomado em (1897) por 
Peirce e mais adiante (1937) por C. Morris ‘como ciência geral dos signos’; ainda em ingl. escrito 
semiotics (1880) ‘ciência da comunicação estudada através dos signos e dos símbolos para detectar 
como operam nos vários campos, esp. na língua’; do gr. semeiótikê,ês ‘diagnóstico ou observação 
dos sintomas’, fem. substv. de sémeiótikós,ê,ón ‘apto a notar, que concerne à observação’; f.hist. 
1881 semiotico

Ao pesquisar numa enciclopédia (FAVROD, 1980, 184 ‑185), surgem, igualmente, diversas definições de 
«Semiótica» (ou «Semiologia»). É, numa primeira perspectiva, tida como uma disciplina que estuda o 
«conjunto dos sistemas de signos», com Saussure a considerar que a Linguística era «um dos ramos 
desta ciência». Numa segunda, é encarada como uma «técnica» empregue para estudar «sistemas de 
signos que não os da linguagem». Numa terceira, é uma disciplina que se interessa pela significação 
não verbal de certos signos porque são formas de comunicação que ultrapassam a dimensão verbal, 
como defendeu Roland Barthes. Numa quarta, isto é, numa visão crítica do posicionamento de Barthes, 
surge o ponto de vista defendido, por exemplo, por Georges Mounin, considerando que esta disciplina 
se restringe ao estudo dos «códigos de comunicação». Numa quinta, são mencionados os trabalhos 
do semiólogo Charles Peirce que permitiram distinguir três tipos de signos: os ícones, os indícios e os 
símbolos. Para finalizar, na entrada enciclopédica dedicada à Semiologia, há uma referência a Louis 
Hjelmslev, que avançou com a distinção entre denotação e a conotação dos signos, evidenciando que 
os signos linguísticos adquirem mais sentidos do que o literal.
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saloias madeirenses não corresponde a um rito de passagem porque «é saloia» 
apenas quem o deseja ser, não se aplicando a todas as meninas. Remonta ao pas‑
sado, não se conseguindo saber, realmente, quando terá começado. Presume ‑se 
que date da altura do Povoamento, isto é, do século XV, sobretudo pelo traje que 
as caracteriza, tendo sido conservada de geração em geração pela transmissão 
familiar ou comunitária, no plano da paróquia. É, por isso, uma manifestação do 
Património Cultural Imaterial que ganha visibilidade pontual como «fenómeno 
cultural» que, efectivamente, é. 

No decorrer do século XXI, na Região Autónoma da Madeira, mais precisa‑
mente nas freguesias rurais ou nas periféricas aos centros citadinos, celebra ‑se, 
de um modo muito particular, a Páscoa, enquanto acontecimento católico. Esta 
festividade prolonga ‑se até ao dia de Pentecostes. Para a compreender, por ser 
marcadamente do domínio da cultura religiosa, é indispensável perceber que o 
meio em que os habitantes vivem condiciona os relacionamentos e que quase 
todos os habitantes das localidades se conhecem, pela proximidade da convi‑
vência, na vizinhança quotidiana. A maioria mantém o catolicismo como prática 
religiosa e cultural, festiva em momentos pontuais, já que, inclusive quem não é 
tido como «praticante» continua a repetir os ritos católicos, desde a nascença dos 
filhos até à idade adulta, mesmo se não «vai à missa dominical». 

Sendo assim, para relembrar a ressurreição de Cristo, a passagem da morte 
para a vida celeste, com a ascensão e, posteriormente, a descida do Espírito Santo, 
há, domingo a domingo, o que é, popularmente, veiculado como «a visita do 
Espírito Santo» ou «o Espírito Santo» (como em «O Espírito Santo já passou na 
tua casa?») para, mais explicitamente, «a visita das insígnias do Espírito Santo». 
De  casa em casa, anda um grupo que inclui crianças. O pároco pode acompa‑
nhar, mas, com frequência, delega em membros escolhidos para o efeito, conhe‑
cidos como «mordomos» ou «festeiros» (os responsáveis pela organização da 
festa, podendo haver um ou mais). Regra geral, são três adultos (habitualmente 
homens, mas também há mulheres) que revestem uma opa vermelha: um trans‑
porta um pendão vermelho com a simbologia do Espírito Santo, ou seja, uma 
pomba branca ao centro, outro a bandeira – com a cor e o desenho do pendão 
– e um terceiro leva ou uma salva ou uma coroa, qualquer uma em prata, para 
recolher os donativos (em dinheiro) dos paroquianos. O Espírito Santo é, por opo‑
sição a muitas paróquias dos Açores, onde existem os Impérios, simbolicamente 
levado às casas (e barcos), abençoando ‑as. 

Em várias freguesias, os «festeiros» contratam músicos que animam «a 
visita do Espírito Santo». Os donos das casas têm uma divisão, por norma a sala 
de estar ou de jantar, devidamente limpa, enfeitada e com mesa posta para que 
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todos comam e bebam, celebrando, através da partilha (da comida, da bebida e do 
dinheiro), a divina presença da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Mesmo 
não havendo músicos, em várias paróquias, acompanham duas (às vezes, mais e, 
noutras, apenas uma) crianças, que, em geral, são meninas, a cantar e a animar 
as visitas das insígnias do Espírito Santo (pendão, bandeira, coroa e/ ou salva) de 
lar em lar. Entoam cânticos previamente decorados, ao entrar na casa, durante a 
permanência e no fim, à saída, para prosseguir as visitas. Muitas vezes, os versos 
destinam ‑se a situações concretas (doença, viuvez, etc.). São crianças denomina‑
das «saloias» em todo o território, sendo também identificadas como «as saloias 
do Espírito Santo». É delas que importa aqui tratar porque de todo o cerimonial, o 
seu simbolismo revela ser singular, quando se questiona esta tradição que se crê 
ser secular. O que significa a presença das saloias nas visitas pascais madeiren‑
ses? Por que motivo é usado o termo «saloia»? Terá algo a ver com a indumentá‑
ria das crianças?

Opta ‑se por as identificar como «saloias madeirenses», já que o termo 
«saloia» é, na origem, um etnónimo que remete para os habitantes da zona 
acima de Lisboa e abaixo de Leiria. Trata ‑se de uma área influenciada pela pre‑
sença moura que conservou traços peculiares. Ainda hoje é conhecida como a 
«zona saloia», havendo um pão com o mesmo qualificativo. Torna ‑se evidente, a 
nível linguístico, a ligação desta zona à presença das saloias na Região Autónoma 
da Madeira. Além disso, é pertinente observar que a Festa do Espírito Santo está 
amplamente associada ao pão. No dia de Pentecostes, são distribuídos à popu‑
lação (antigamente a comida destinava ‑se ao mais pobres) uns pequenos pães 
que se conservam durante muito tempo, até anos, por endurecerem e não apo‑
drecerem. O simbolismo do pão é por demais evidente: o pão sacia e é um dos 
alimentos de base da população. Aliás, nas festas do Espírito Santo, em Tomar 
(Pode considerar ‑se como fazendo parte da zona saloia?), os tabuleiros do tama‑
nho das raparigas que os levam à cabeça servem para transportar pão (cf. as pági‑
nas da Internet da Câmara Municipal de Tomar e a da Organização da Festa dos 
Tabuleiros). Estabelecendo uma relação entre estas jovens nabantinas e as saloias 
madeirenses, verifica ‑se que há algumas semelhanças. Em primeiro lugar, são do 
sexo feminino, e desempenham um papel relevante numa festividade religiosa. 
Depois, têm, nalguns casos, um traje parecido: vestido branco com fitas verme‑
lhas, embora as jovens de Tomar possam usar outras cores. As saloias madeiren‑
ses poderão ter origem nas jovens nabantinas (que, no entanto, não são apelidadas 
de «saloias») da Festa dos Tabuleiros de Tomar. Provavelmente, a existência da 
tradição de ambas poderá ter uma origem comum: a diocese de Tomar, a Ordem 
de Cristo, o rei D. Dinis e a rainha Santa Isabel. 
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Por razões linguísticas, nomeadamente da História da Língua, afigura ‑se como 
lógico que as «saloias madeirenses» provêm das genuínas «saloias» continentais, 
ou seja, das mulheres da zona saloia. Presume ‑se que esta manifestação religiosa 
tenha sido trazida aquando do povoamento do arquipélago, durante o século XV, 
com os franciscanos, entre outras ordens, cuja missão era ajudar a manter a fé 
das populações que vinham povoar este território. Esta ordem religiosa era a de 
predilecção da rainha Santa Isabel, que, de acordo com a tradição popular, era uma 
impulsionadora das festividades do Espírito Santo. Além disso, a diocese do Fun‑
chal foi durante algum tempo a maior diocese do mundo, sendo administrada por 
bispos continentais, devido à Ordem de Cristo estar situada em Tomar (cf. Silva 
e Meneses, 1984, «Diocese»). Ora, estará neste detalhe a explicação para a exis‑
tência de um vocábulo como «saloia» e a sua dimensão religiosa, no Arquipélago 
da Madeira. A Ordem de Cristo foi fundada por D. Dinis (o marido de Isabel), no 
século XIV, para continuar com a Ordem dos Templários em Portugal, depois da 
sua extinção, devido a uma heresia. Defendia o rei que os templários portugue‑
ses não eram hereges e que, portanto, não fazia sentido extinguir a Ordem a que 
pertenciam. Contornando a decisão, renomeou a Ordem dos Templários, que 
passou a ser apenas «de Cristo», parte que constava da designação integral. Por 
esse motivo, o símbolo da Ordem de Cristo (cf. informação em diversas páginas de 
Internet dedicadas à temática) passou a ser uma cruz vermelha (a dos Templários) 
com uma cruz grega branca dentro, remetendo a brancura desta para o facto de os 
monges templários portugueses serem puros e inocentes relativamente à heresia. 
Estas duas cruzes associadas como se fossem apenas uma passaram a ser um sím‑
bolo nacional. Foi ‑o dos Descobrimentos, aparecendo nas caravelas. Surgiu, tam‑
bém, entre várias referências, como a bandeira da Região Autónoma da Madeira. 
Esta cruz dupla, presente em todos os arrais religiosos madeirenses, parece estar 
ligada às saloias madeirenses, inclusive pelo simbolismo que representa. Além 
disso, como se referiu, a Madeira pertenceu à Ordem de Cristo, cuja sede estava 
em Tomar, o que se explica na criação da Diocese do Funchal, pelo Elucidário Madei-
rense (cf. Silva e Meneses, 1984). Por Alenquer se situar na zona saloia e a localidade 
estar associada à rainha Santa Isabel, ainda se pensou que as saloias madeirenses 
pudessem ter tido ali origem. Contudo, a relação parece ser mais evidente com a 
cidade de Tomar, onde se situava a Ordem de Cristo e onde, ainda hoje, se celebra 
o Espírito Santo, na famosa Festa dos Tabuleiros. A proximidade das festividades 
madeirenses e tomarenses parece clara, pesem, embora, as especificidades de 
cada uma. Para ter uma ideia geral do fenómeno cultural, simbólico e religioso, 
associado às saloias e à visita do Espírito Santo na Região Autónoma da Madeira, 
observem ‑se algumas fotografias (da foto 1 à 8).
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FOTO 1: Enfeite com a cruz dupla da Ordem de Cristo, no dia de Pentecostes do Loreto, 2016. 
Fotografia de Helena Rebelo

FOTO 2: Exemplares dos pães que não se deterioram, endurecendo, e das bandeiras em papel distribuídos 
no dia de Pentecostes (Ponta do Sol, 2014, e Loreto, 2016). Fotografia de Helena Rebelo



AS SALOIAS MADEIRENSES

218 | MODAS, MODOS, MANEIRAS

FOTO 3: Um dos «festeiros» do Caramachão (Machico), com a bandeira, 2017. 
Fotografia de Helena Rebelo

FOTO 4: Com as saloias, «visita do Espírito Santo» a uma casa do Caramachão (Machico), 2017. 
Fotografia de Helena Rebelo
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FOTO 5: Participantes na «visita do Espírito Santo», na Ponta Delgada, 2017. Fotografia de Helena Rebelo

FOTO 6: Com as saloias, «visita do Espírito Santo» em Santa Cruz, 2017. Fotografia de Helena Rebelo
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FOTO 7: Os «festeiros» e as insígnias do Espírito Santo, na Ponta do Sol, 2014. 
Fotografia de Helena Rebelo

FOTO 8: As saloias, o pároco, paroquianos e os «festeiros» da Ponta do Sol, 2014. 
Fotografia de Helena Rebelo
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2. OS DOIS TRAJES PREDOMINANTES DAS SALOIAS MADEIRENSES: 
DUAS MODAS ANTIGAS?

Pela recolha realizada, em todos os concelhos, entre 2014 ‑2018, há sobretudo dois 
tipos de indumentária associados às saloias madeirenses. Levanta ‑se a questão 
de saber se correspondem a duas modas, no sentido de «tendências», diferentes 
ou com alguma motivação particular. Na obra de Carlos Santos (1952) sobre o 
traje tradicional madeirense, não se encontra resposta para esta pergunta. Geral‑
mente, pelo que se observou, quanto às saloias, sobressaem dois trajes. Um deles 
é semelhante ao do folclore porque está marcado pela saia de fundo vermelho 
com riscas coloridas verticais e o outro combina o branco e o vermelho. Algumas 
localidades operam misturas entre eles, ou melhor, um dos trajes parece impor 
ao outro algumas das suas peças e são estas que se vão destacar aqui porque, 
a nível linguístico e de vestuário, representam vestígios linguísticos e de uma 
moda (forma de vestir ou trajar) do passado no presente. 

Quanto ao traje do folclore, ou seja, da camponesa, em certas paróquias arqui‑
pelágicas, as saloias vestem uma blusa branca e uma saia concebida com o padrão 
associado, especificamente, à Região Autónoma da Madeira2: um tecido de fundo 
vermelho com riscas verticais coloridas (sobressaem o azul, o amarelo e o verde). 
Acrescentam ‑lhe uma capa vermelha traçada num dos ombros sobre um corpete/ 
um colete ou vermelho ou preto, muitas vezes, bordado, vestido sobre a blusa. 
Na cabeça, usam uma carapuça e nos pés umas «botas de vilão» (cf. Santos, 
1952, «bota chã»), designadas assim por serem usadas pelo camponês, ou seja, 
o vilão. Reencontra ‑se este traje, como se disse, no folclore regional, o que o leva 
a distinguir ‑se completamente de uma forma de vestir contemporânea. Aliás, 
quando se pensa no bailinho, dança e canto tipicamente madeirenses, e na viloa, a 
camponesa insular, é essa a indumentária que se lhes associa, como se comprova 
numa pintura de Cochicha intitulada «Viloa» (vide foto 9). 

2 Após a apresentação da comunicação (para que remete este artigo) no I Congresso Ibérico de 
Semiótica, mais precisamente durante o debate, foi evidenciada a semelhança do traje do folclore 
madeirense com o das Canárias. A maior diferença parece residir na cobertura da cabeça. Nas Canárias, 
trata ‑se de um chapéu preto arredondado e, na Região Autónoma da Madeira, é uma carapuça. Que 
se saiba, nada foi feito a nível comparativo no âmbito dos trajes tradicionais e do folclore, impõe‑
‑se, portanto, um estudo para compreender as semelhanças e as diferenças, procurando averiguar se 
houve influências. Se se verificarem, impor ‑se ‑á saber de onde vieram e quais serão.
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FOTO 9: Viloa, pintura de Cochicha. Fotografia de Helena Rebelo

Reconhecendo ‑o como típico, é também apontado, de modo geral e específico, 
por Maria Augusta Correia de Nóbrega (cf. 1999, p. 161), que até refere um «cor‑
pete azul» que não se encontra nas saloias e os pés descalços ou com botas:

O traje regional feminino madeirense, uniforme apenas no seu conjunto 
– camisa, saia, corpete, capa, carapuça e botas – variava de freguesia para 
freguesia na combinação das cores, na posição das riscas e nos adornos.
No Funchal e arredores, a mulher do povo trajou, em geral, de modo 
diversificado ao longo do século XIX.
Saia com riscas verticais de várias cores, corpetes vermelhos ou azuis 
debruados de branco ou com outras fantasias; vestido de algodão estampado 
sem saiote por baixo pelo que o vestido lhes pegava ao corpo, lenço na cabeça 
e pés descalços ou dentro de botas de pele, sem meias.

Assim, verifica ‑se que algumas saloias madeirenses revestem o traje do fol‑
clore, identificando ‑se, por isso, com as camponesas, as viloas, o que, no entanto, 
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se julga não serem. Isso é visível numas quantas freguesias. Pela recolha que se 
desenvolveu, observou ‑se que várias saloias trajam de branco (ou vestido ou saia 
e blusa) com adornos vermelhos: fitas, faixas e laços. Este traje não é associado 
a nada, nem a ninguém, a nível regional, senão às saloias. Em parte por isso, 
defende ‑se que este será a indumentária original, trazida aquando do povoamento 
para a celebração das «festas do Divino», isto é, do Espírito Santo. Não resulta, 
certamente, do acaso que as cores se observem também no traje das moças dos 
tabuleiros na festa de Tomar, como se realçou. Numa comparação sumária, as 
semelhanças a nível da indumentária são evidentes, havendo, por exemplo, laços 
com fitas vermelhas quase idênticos. Defende ‑se, sobretudo por esta razão, que 
essas cores retomam as da cruz dupla da Ordem de Cristo. Consequentemente, 
dos dois tipos de traje divergentes, julga ‑se que este será o original e que o outro 
não passará de uma substituição ocasional que foi ganhando predomínio, a fim 
de assinalar a identidade regional. Pensa ‑se também que a combinação do branco 
e do vermelho representa o domingueiro e o outro corresponderá ao traje sema‑
nal. Na revista Origens, há um testemunho de Conceição Freitas, indicando que, 
outrora, havia visitas pascais aos domingos, mas também durante a semana 
(Freitas, 2005, pp. 45 ‑46). O elevado número de casas a visitar pode explicar esta 
ocorrência, que não estaria generalizada. É provável que, em algumas paróquias, 
mais pequenas, tenha ficado apenas o traje composto pelo branco e pelo ver‑
melho, enquanto noutras passou a predominar o vestuário usado diariamente, 
sendo identitário das jovens insulares: o traje típico do folclore, o da viloa. 

Em várias paróquias, contrariamente às já indicadas, verifica ‑se haver uma 
fusão entre os dois trajes (ou melhor, a influência de um no outro) porque as 
saloias de branco e fitas vermelhas têm, num dos ombros, capa vermelha – como 
a do folclore – e também corpete/colete, além de carapuça e botas de vilão. Con‑
tudo, esta vertente associa ‑se à composta pelas duas cores: branco e vermelho. 
Parece, então, que a saloia é uma viloa, mas crê ‑se que esta (con)fusão se foi insta‑
lando com o passar do tempo, alterando a tradição original. Hoje, subsistem estas 
duas tendências no vestuário das saloias (vide foto 10). 

Além dos dois tipos de traje predominantes e da fusão entre eles, registam ‑se 
variações de que não importa agora dar aqui conta. No entanto, é frequente que 
uma peça de vestuário com um nome numa paróquia ganhe outro numa outra. 
Acontece, a título exemplificativo, com a capa que se torna xaile, quando é usada 
como este. Há, assim, muito a tratar neste domínio. Para ficar, aqui, no essencial 
da temática proposta, é indispensável realçar que em todas as localidades obser‑
vadas, num ano, as saloias vestiam do mesmo modo. No entanto, verificou ‑se, 
por exemplo, na Boaventura, que, no ano de 2015, a saloia observada foi vestida 
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com o traje regional e, passados dois anos, quando se voltou ao local, as várias 
que acompanharam as visitas às casas trajaram de branco e vermelho. Portanto, 
se a variação existe, ela manifesta ‑se de ano para ano. Esta é, pelo menos, uma 
conclusão da recolha realizada in loco. 

FOTO 10: As saias das saloias da Camacha, de acordo com os dois tipos de traje. Fotografia de Helena Rebelo

Há, por outro lado, uma paróquia em que as saloias combinam os dois tipos de 
traje considerados distintos, num mesmo ano. Trata ‑se da freguesia da Camacha, 
que é conhecida a nível regional por manter muito viva a tradição ligada às festi‑
vidades do Espírito Santo. É, aliás, por aquilo que se verificou, a única que procede 
à escolha do «Imperador» (o festeiro que vai organizar a festa do ano seguinte), 
na «segunda ‑feira da Camacha» que, por ser dia festivo, era um feriado local. Esta 
situação das saloias da Camacha é única, pelo que se comprovou, já que, por norma, 
as saloias ou vestem um traje ou o outro, se não se considerarem as variações. É pre‑
ciso voltar a realçar que o traje do folclore está associado às viloas, mas que o branco 
e o vermelho se ligam, em exclusivo às saloias. De modo que isso também com‑
prova que este é realmente o genuíno traje das saloias, que não se devem confundir 
com as viloas. Frequentemente, ouve dizer ‑se a uma jovem que já foi «de saloia» 
(sendo a expressão «ir de saloia»), mas nunca diz que «foi de viloa». Portanto, as 
saloias (especificamente ligadas ao Espírito Santo) não são viloas (camponesas).
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Retomando a reflexão sobre o genuíno traje da saloia, influenciado, como se 
julga, pelas cores da cruz Ordem de Cristo, a cor branca simboliza a pureza e, por 
isso, é associada à inocência das crianças que se vestem de branco em certas cerimó‑
nias católicas, como no baptismo e na primeira comunhão. Além disso, o branco 
dos vestidos de noiva do século XX português que tende a manter ‑se, mesmo numa 
sociedade em que a virgindade feminina tende a ser desvalorizada antes do casa‑
mento e, por isso, o branco é substituído, nessa ocasião, pelo bege ou outras cores. 
O branco das roupas é evidentemente simbólico como o é a brancura da pomba que 
representa o Espírito Santo, apontando para a divindade e a paz. A luz, a claridade, 
é tida como branca, opondo ‑se à negrura das trevas e da noite. Não é por acaso que 
as vestimentas dos sacerdotes, mas nem todos os paramentos, quando celebram 
missa, são alvas, assim como as toalhas do altar. A brancura mantém ‑se, ainda hoje, 
como símbolo da inocência, da pureza e, por certo, da roupa dominical. Nos meios 
rurais portugueses, ainda hoje, normalmente, as roupas da semana são coloridas e 
as do domingo alvas porque é dia de repouso e não se desenvolverá nenhum tra‑
balho que manche a roupa. Nas classes abastadas do século XIX e até meados do 
século XX, muitas mulheres afortunadas também se vestiam de branco durante a 
semana, mas, que se saiba, isso não era comum nas mulheres do povo3. Ressalva ‑se, 
contudo, que a roupa interior é que era quase sempre branca, como sucede com os 
saiotes (peças interiores femininas caídas em desuso) e as ceroulas (peças interiores 
masculinas que apenas alguns idosos ainda usam). Com o tempo e as modas, tanto 
a roupa interior como a exterior foram mudando. Hoje, as colecções da Alta Costura 
optam por cores, padrões e tecidos diferentes em cada estação, estando pela «produ‑
ção em série», também no domínio do vestuário, a moda acessível às classes média 
e baixa. Todavia, no passado, não era assim. Tanto o traje da viloa (o do folclore), 
como o típico da saloia (vestido branco com fitas vermelhas) são exemplos disso. 

3. UMA MODA DO PASSADO NO PRESENTE: VESTÍGIOS CULTURAIS 
E LEXICAIS 

Com base nos dois tipos de traje definidos e na fusão de ambos, a observação 
detalhada da indumentária das saloias permite identificar peças de roupa que já 
não se usam hoje, assim como o léxico para o qual remetem: a função referencial 

3 Estranha ‑se, por isso mesmo, a seguinte referência de Maria Augusta Correia de Nóbrega (1999, 
p. 193), numa fotografia de cima a preto e branco, sem data e com a seguinte descrição, em forma de 
legenda: «Caminho da Choupana: mulher com cadeiras à cabeça e outra com trouxa de roupa lavada, 
encontrando ‑se diversas pessoas trajadas de diferentes maneiras com destaque para a cor branca.»
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da linguagem evidencia a plena relação do signo com o seu referente. As desig‑
nações das peças de roupa são claras manifestações de uma moda do passado no 
presente. São exemplo disso a carapuça, a capa, o corpete (ou colete) e as botas de 
vilão. Estas quatro peças (de roupa ou de calçado) não fariam parte da indumen‑
tária original das saloias. Seriam do traje popular diário da viloa, que, por os usar 
quotidianamente, os transporta para o traje da saloia. Resulta daí, por isso, uma 
fusão das duas (saloia e viloa), passando as saloias a ter uma marca popular do fol‑
clore madeirense, sendo, para alguns autóctones, difícil distingui ‑las. Retoma ‑se 
cada uma destas peças de vestuário ou calçado, que sendo peças das viloas foram, 
e ainda são, usadas pelas saloias. São, todas elas, marcas do passado porque ine‑
xistentes no vestuário feminino do século XXI.

3.1. A carapuça

A carapuça (vide fotos 11 e 12) já foi alvo de um estudo por parte de Maria Augusta 
(Nóbrega, 2004), que lhe dedicou um livro com muitas fotografias. Com ele, a 
autora procura demonstrar que se trata de uma cobertura bastante antiga para 
a cabeça. Muitas das associações que faz (por exemplo, a um «chapéu» egípcio) 
deixam algumas dúvidas. Todavia, o livro remete para uma reflexão sobre a cara‑
puça e contém uma citação que interliga a carapuça com as saloias continentais: 
o que é fulcral neste caso, como se lê no seguinte excerto de Maria Augusta Cor‑
reia de Nóbrega (1999, 162), citando na nota de rodapé 189: 

Diário da Visita que o Bispo de Meliapôr [sic], Vigário Apostólico do Funchal, 
fez nas Igrejas da Costa de Cima, na Ilha a [sic] Madeira em 1813. Anexo da 
carta n.º 12458, in Castro e Almeida, Arquivo da Marinha e Ultramar, p. 335.»: 
«Na Camacha: ‘(...) o seu vestuário consiste em uma saia de baeta ou algodão, 
uma pequena capa até à cintura, uma carapuça na cabeça como as saloias de 
Lisboa, mas sem meias nem sapatos’. (189)».

Não deixa de ser interessante lembrar que a carapuça, etimologicamente, 
se liga à capa, uma vez que era a parte superior desta, servindo para proteger 
a cabeça, enquanto capuz. Assim a partir de uma peça única formaram ‑se duas 
com fins distintos: a da cabeça (carapuça) e a do tronco (capa). A representação em 
ilustrações da figura literária o Capuchinho Vermelho evidencia bem isso: a capa 
vermelha tem capuz, sendo apenas uma peça de vestuário que servia para não ter 
frio, cobrindo, em particular, a cabeça.
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O facto de, por hábito, se tapar a cabeça, ou parte dela, pode ter várias signi‑
ficações. A primeira prender ‑se ‑á com a protecção do frio (como o gorro) ou do 
calor (chapéu de abas largas). A segunda poderá ter uma motivação religiosa. Em 
praticamente todas as religiões, cobre ‑se a cabeça em sinal de respeito e isso é 
bem visível na judaica, mas também na muçulmana, para não falar da católica, 
como sucede com o Papa ou os bispos. Olhando para a carapuça madeirense, que 
subsiste sob vários formatos, tecidos e cores, a sua razão de ser parece explicar ‑se 
pelo primeiro motivo invocado, mas, se se meditar um pouco na sua funcionali‑
dade, deduz ‑se que ela não resguarda nem do frio, nem do calor. Sem deixar de 
ser uma protecção, parece ter a função de tapar a cabeça. Até que ponto poderá 
ter alguma função religiosa? Fica a questão. Dizem, as vendedoras de lembran‑
ças de Câmara de Lobos, que, quando o apêndice, no topo, está direito, quem 
leva a carapuça é solteiro e, quando está retorcido (como o rabo de um porco), é 
casado. Se isso é verdade ou mentira, não se sabe, o que será certo é que a cara‑
puça madeirense é «como a das saloias de Lisboa». É provável que seja por isso 
que as saloias de várias paróquias usam carapuça de diversos formatos e feitios. 
Algumas envolvem ‑na em cadeias douradas para assinalar riqueza. Ao cobrirem 
a cabeça com a carapuça revelam haver ligação ao elemento celeste, o que pode 
explicar as penas que várias colocam no topo, como se fossem aves (a  pomba do 
Espírito Santo?). 

FOTO 11: Saloia com penteado recoberto por carapuça de fio dourado e com uma pluma no topo, 
a fazer lembrar uma ave, como a pomba que simboliza o Espírito Santo, Ponta do Sol, 2014, 

Fotografia de Helena Rebelo 
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FOTO 12: Carapuça colorida das saloias da Ponta Delgada a remeter para a vitalidade da natureza 
com uma coroa de flores, 2017, Fotografia de Helena Rebelo

3.2. A capa

No século XXI, as peças de roupa ocidentais são numerosas e versáteis. Para 
vestir sobre outras, usam ‑se casacos e sobretudos de todos os géneros. O xaile, 
uma peça de roupa feminina caída em desuso, também cobria essa função, assim 
como a capa, que não é uma peça especificamente feminina. As figuras literárias, 
bastante simbólicas, de Drácula e de Zorro usam capa, sendo, em ambos os casos, 
preta. Por oposição de cor, as enfermeiras que intervieram durante a II Guerra 
Mundial são representadas com capa curta branca. O tamanho desta é, porém, 
mais comprida do que as das saloias que a usam traçada num dos ombros4. Não 
deixa de ser curioso verificar que muitas capas de saloias são apenas pequenas 
tiras de tecido que em quase nada fazem lembrar uma capa, enquanto peça de 
vestuário. Outra curiosidade é que ela nunca serve realmente de capa, isto é, não 
tem a função de proteger do frio, revelando ‑se mais como uma peça de adorno, 
embelezando a figura, do que com utilidade prática. É, todavia, evidente que serve 
para tapar, escondendo da vista alheia o peito, dando colorido por cima da blusa, 
do vestido e do corpete/ colete, quando existente. 

Por vezes, a capa das saloias (vide fotos 13 e 14), assim como a parte de baixo do 
vestido ou da saia branca, é enfeitada com folhas de alegra ‑campo, colhidas frescas 
(costume que, por requerer tempo e dedicação, se poderá estar a perder) e que, por 
isso, ostentam um verde viçoso. Revelam ser um símbolo da Natureza e de renovo 

4 Foi sugerido, depois da apresentação da comunicação, que a capa traçada num ombro usada pelas 
saloias fazia lembrar a que os cavaleiros medievais revestiam. Associando ‑se as saloias à Ordem de 
Cristo, poderá haver alguma ligação com os cavaleiros que participavam nas Cruzadas. É uma hipótese.
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que a Primavera e a Páscoa trazem, a que se liga o ciclo da vida. É, portanto, um 
claro sinal de vida como o é, por exemplo, na Ponta do Sol, a perpétua, que, igual‑
mente colhida no campo, simboliza a eternidade da vida que não passa, visto que 
é uma florzinha amarela que, tendo a aparência de seca, não murcha. Há outros 
enfeites na capa, como medalhas e cruzes. Contudo, os elementos naturais pare‑
cem ser mais importantes e espalham ‑se por outras peças do vestuário. Convém, 
também, não esquecer que as saloias transportam com elas, num cesto, pétalas de 
flores (usualmente rosas) que vão largando na igreja, em momento oportuno e defi‑
nido, ou pelas casas por onde passam as insígnias do Espírito Santo. Esta ligação 
das saloias à Natureza é sinal de vida como o é o Espírito Santo. Logo, as saloias 
representam ‑n’O: pela sua inocência, enquanto crianças, pela sua feminilidade 
(símbolo de fertilidade), pela sua indumentária branca e vermelha. 

FOTO 13: As saloias da Ponta do Sol têm as capas muito enfeitadas, as perpétuas 
figuram a par de bijutaria, enquanto as folhas de alegra ‑campo se encontram na orla do vestido 

e no cesto, 2014. Fotografia de Helena Rebelo

FOTO 14: A capa das saloias da Camacha é bastante larga, sendo uma das maiores. 
Vai decorada com algumas folhas de alegra ‑campo, 2017. Fotografia de Helena Rebelo
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3.3. O corpete (ou colete)

Algumas saloias usam uma peça de roupa feminina que deixou de estar na moda 
no século XXI, mas que se vestiu bastante no passado. Com o desuso da peça, 
foi ‑se perdendo, na linguagem comum, também o termo. Trata ‑se do corpete 
(vide fotos 15 e 16), que, enquanto peça de roupa interior, servia para sustentar o 
peito, apertando ‑o. Por essa razão, é comparado a um espartilho, comprimindo o 
corpo para o formatar a medidas convencionadas. O sutiã substituiu o corpete, 
enquanto peça de roupa interior. Ora, acontece que, por vezes, não era junto à 
pele que se vestia, mas sobre outra peça de roupa, como uma blusa. Deste modo, 
foi ‑se assemelhando ao colete, que sempre se usou sobre a camisa, como peça 
de vestuário masculino, que é, e continua a ser, no século XXI, mas que também 
pode ser feminino, tornando ‑se unissexo. Isso explicará, provavelmente, por‑
que muitos falantes, quando se referem a essa peça de roupa usada por algumas 
saloias digam, «corpete» e outros «colete». É de realçar que, nas saloias, esta peça 
parece um colete, mas como tem laços, à frente, para o apertar, tem a função do 
corpete. Porém, as saloias são ainda crianças e o corpete não faz sentido na fun‑
ção de apertar ou segurar o peito, não deixando, no entanto, de o esconder. Nor‑
malmente, é vermelho, mas em algumas paróquias também é preto. Não se regis‑
tou nenhum azul, como indicou Nóbrega (1999) para o traje feminino tradicional. 
Nos que se viram, detectou ‑se um bordado colorido feito de flores (já se viram 
estes elementos naturais na carapuça, na capa, no vestido ou na saia e no cesto).

FOTO 15: Corpete vermelho das saloias da Camacha, 2017. Fotografia de Helena Rebelo 
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FOTO 16: Corpete preto das saloias da Camacha, 2017. Fotografia de Helena Rebelo

3.4. As botas de vilão

Em Português, faz ‑se a diferença entre o vestuário (para o corpo) e o calçado 
(unicamente para os pés). Cobre ‑se a cabeça e o corpo, mas protegem ‑se os pés. 
O calçado tem um papel fundamental na civilização, embora os mais indigentes 
tenham, um pouco por todo o mundo, andado descalços durante muito tempo. 
Isso no século XXI, no Ocidente, já não é uma realidade, mas, no século passado, 
ainda sucedia em algumas localidades, sobretudo rurais, onde os tamancos foram 
uma forma de salvaguardar os pés. 

Na Região Autónoma da Madeira, não se fala em tamancos porque predomi‑
nam as botas, conhecidas como «bota(s) de vilão» ou «bota chã» (vide foto 17). 
São usadas, hoje, no folclore, mas é um calçado do passado e isso é visível em 
ilustrações do século XIX. Algumas saloias calçam estas botas, usando diferen‑
tes tipos de meia, embora Maria Augusta Correia de Nóbrega refira (cf. citação 
anterior) que, no passado, se usavam as botas, sem meias. Julga ‑se que este não 
será o calçado típico das saloias (as sabrinas predominaram na recolha reali‑
zada). É, contudo, sinal da influência do traje típico. Portanto, mesmo vestindo de 
branco e vermelho, há saloias que andam com as botas de vilão.
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FOTO 17: Botas das saloias do Caramachão (Machico), 2017. Fotografia de Helena Rebelo

Em suma, de tudo o que ficou explanado, é possível concluir que a tradição 
das saloias foi evoluindo, tendo havido, ao longos dos séculos, uma quase fusão 
das saloias com as viloas. Contudo, ela foi apenas parcial, manifestando ‑se, sobre‑
tudo, no traje tradicional através de várias peças, que, com o tempo, deixaram de 
ser usadas. Acompanhando o processo, os vocábulos que as designam são apenas 
mantidos vivos pelo folclore. Deste modo, é possível concluir que o signo linguís‑
tico «saloia» transporta uma carga simbólica (a nível semiótico) muito grande 
por diversas razões, nomeadamente as seguintes: 1) É, na origem, um elemento 
linguístico circunscrito a uma área geográfica do Continente Português, situada 
no Ribatejo, a zona saloia, derivando daí as saloias madeirenses. 2) O traje branco 
e vermelho representa a Ordem de Cristo, situada em Tomar, assemelhando ‑se, 
pelo vestuário original, as saloias madeirenses às jovens nabantinas que partici‑
pam na Festa dos Tabuleiros, naquela cidade ribatejana. 3) Considerando os diver‑
sos concelhos, no essencial, as saloias do Espírito Santo usam dois trajes diferen‑
tes: o genuíno (branco e vermelho) e o vilão (o colorido do folclore). 4) Passaram, 
algumas saloias, a usar o traje do folclore, o da viloa, e, por essa razão, modifica‑
ram o traje típico, adicionando ‑lhe peças de roupa. 5) A carapuça, a capa, o corpete 
(ou colete) e as botas de vilão, como marcas de uma forma de vestir do passado, 
com palavras caídas em desuso, são elementos do traje tradicional madeirense 
que se foram juntando ao traje típico das saloias. Assim sendo, o signo linguístico 
«saloia», de um etnónimo, passou a símbolo religioso, em que o traje é essencial 
para a sua identificação como fenómeno cultural ligado ao Património Imaterial 
das Festas do Espírito Santo. Indubitavelmente, as saloias madeirenses repre‑
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sentam, hoje, no século XXI, vestígios de uma moda do passado, no presente, 
enquanto tradição perpetuada nas comunidades paroquiais.
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