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Começo por agradecer o simpático convite que me foi endereçado pelo Grupo de 

Amigos de Castelo de Vide para apresentar este livro, e agradecer também à Câmara 

Municipal a cedência do salão nobre para esta ocasião. 

O livro que hoje é lançado, da autoria de 

Ruy Ventura (velho amigo, Mestre em Estudos Portugueses, poeta, investigador em 

literatura tradicional, lendas, conhecedor da História Local desta região) 

Intitula-se 

A Vide e o seu Castelo 

Notas sobre a toponímia a história e a heráldica de Castelo de Vide 

Editora Licorne 

patrocinado pelo Grupo de Amigos de C.V., com o apoio dos Municípios de Castelo 

de Vide e Marvão  

A origem deste livro encontra-se no Portal FontedaVila, num longo texto intitulado “A 

Vide e o seu castelo (e outros topónimos da terra de Cristovam Pavia)”, publicado há 

uns anos, por volta de 2011, quando de certo modo desafiámos o autor a escrever sobre 

este assunto para contribuir para o nosso Portal. Talvez seja esta a razão pela qual me 

atribuíram esta tarefa, que muito me honra, mas para a qual na verdade não tenho 

qualquer qualificação, pois sou como saberão Professor de Matemática no IST, da UL, e 

portanto bem longe dos domínios da Literatura ou da História, especialidades que 

seriam mais naturais e apropriadas para fazer a apreciação cabal de um trabalho desta 

natureza. Por exemplo bem melhor teria sido atribuir a tarefa à Rosário, como 

historiadora (confesso que tal ideia me surgiu imediatamente, quando me convidaram, 

mas fiquei calado apenas porque dado o seu enorme volume de trabalho actual eu muito 

teria que ouvir em casa se lhe passasse mais este). Eu apenas tentarei dizer-vos umas 

breves palavras, de quem tem de há muito interesse na História de Castelo de Vide, 

como curioso e coleccionador. 

O livro que agora surge, em boa hora apoiado e editado pelo Grupo de Amigos de C. de 

Vide, é dedicado a Maria Guadalupe Alexandre (que também escreveu sobre a história 

local, recordo por ex. “Etnografia, linguagem e folclore de Castelo de Vide”) e escrito 

em memória dos judeus e cristãos novos de Castelo de Vide supliciados pela inquisição, 

de Garcia de Orta, Frei Paulino da Estrela, Francisco Bugalho, Cristovam Pavia e 

Salgueiro Maia. Refiro esta dedicatória extensa pois nela surgem nomes maiores das 

gentes da terra, o capitão de Abril que todos conhecem, os poetas e a extraordinária 

figura de Garcia de Orta, um dos primeiros grandes cientistas portugueses e sobre o qual 

muitos trabalhos de História da Ciência têm sido publicados recentemente, alguns 

decisivos para o seu estudo numa perspectiva histórica inovadora e actual, com grande 

http://www.fontedavila.org/textos.aspx?menu=59&modo=det&ide=8
http://www.fontedavila.org/textos.aspx?menu=59&modo=det&ide=8
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rigor, como por exemplo o livro
1
 e os artigos

2
 de Teresa Nobre de Carvalho, que 

recomendo vivamente, sendo o livro resultado da sua brilhante tese de doutoramento 

defendida em 2012, orientada pelo Prof. Henrique Leitão (da FCUL, como sabem 

prémio Pessoa 2014 e o único membro efectivo português da Academia Internacional de 

História das Ciências, instituição tremendamente selectiva e reputada) e co-orientada 

por Rui Manuel Loureiro, outro prestigiado investigador do Centro De História de 

D´Além Mar da UNL. 

Sobre qualquer uma destas figuras podem encontrar extensa bibliografia no nosso 

portal, e deixem-me referir para já apenas Frei Paulino da Estrela, porventura por vós 

menos conhecido, e que o livro do Dr. Ruy Ventura agora nos traz de novo, 

castelovidense, franciscano e poeta do século XVII, que esteve no Convento de Nossa 

Senhora da Arrábida, e que acompanhou D. Catarina de Bragança em Londres como seu 

confessor. A sua obra tem sido objecto de estudo por académicos portugueses e 

espanhóis. O seu livro, “Flores del Desierto, Cogidas Em El Jardin de La Clausura 

Minoritica de Londres Offrecidas a la Magestad de La Serenissima Reyna de La Gran 

Bretana” datado de 1667 e publicado em Londres, teve uma segunda edição aumentada 

em 1675 por António Craesbeeck de Mello e uma terceira, feita em Madrid em 1953, 

que constitui o Vol. IX da "Colección de joyas bibliográficas". Para quem tiver 

curiosidade, e porque qualquer destes livros são muito raros (ou caros), há uma Edição 

Fac-simile de 2010, da Lightning Source UK Ltd, que se pode comprar por ex. na 

Amazon. 

Feitas estas referências motivadas pela dedicatória do livro que aqui hoje nos reúne, 

deixem começar por felicitar o seu autor, Ruy Ventura, por mais um excelente 

contributo para a bibliografia sobre Castelo de Vide, neste livro muitíssimo interessante 

que contém nomeadamente uma extensa lista actualizada de referências quer de artigos 

quer de livros dedicados a Castelo de Vide, muito útil para quem queira conhecer 

melhor esta terra, a sua história ou alguns dos seus autores. Cito apenas algumas: as 

Memórias Paroquiais, de 1758, o livro de César Videira, Memória Histórica da Muito 

Notável Vila de Castelo de Vide, de 1908 e reeditado em 2008 (um século depois) pelo 

nosso grupo do Portal, numa versão que inclui as notas do próprio autor para uma 2ª 

edição que nunca concretizou, e que ainda hoje considero ser a melhor monografia 

jamais escrita sobre Castelo de Vide, e trabalhos de autores como Possidónio Laranjo 

Coelho, Diamantino Trindade, Maria da Conceição Rodrigues, Baquero Moreno, Jorge 

Oliveira, Pedro Cid, José Augusto de Oliveira, Diogo Cordeiro, Rosário Salema de 

Carvalho, Manuel Conde, Stéphane Boisselier e Ruy Ventura, entre muitos outros. 

Profundo conhecedor de toda esta bibliografia, o Dr. Ruy Ventura usa a sua experiência 

para nos propor uma reflexão actual sobre a toponímia de Castelo de Vide. Começa 

logo no início por citar M. Proust, que afirma a toponímia como uma ciência sem 

                                                           
1
 Os Desafios de Garcia de Orta. Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, Esfera do Caos Editores, 2015 

2
 Por exemplo, o maravilhoso artigo “No rasto da árvore triste (Nycthantes arbor-tristis L.) nos textos 

botânicos do século XVI e XVII", Workshop Plantas Medicinais e Práticas Fitoterapêuticas nos Trópicos, 
IICT 2008, online 
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exactidão e portanto, acrescento eu, perigosa. Parte assim para uma aventura que se sabe 

à partida sem fim, apenas pela validade das ideias e da causa em si, digamos pelo gosto 

e beleza da investigação (poderíamos evocar Cervantes). Eu, como Matemático, 

habituado por dever de ofício à exactidão e rigor, receei o pior: todavia, talvez o melhor 

elogio que posso fazer é que, apesar disso, cheguei ao fim da leitura sem ter qualquer 

motivo para “descompor” o Dr. Ruy Ventura, pois não surgem quaisquer violações ao 

rigor que tanto prezo. Bem pelo contrário o livro termina com um capítulo, 

“Conclusões” equilibrado e realista, que reflecte a consciência de um trabalho sério, 

sem afirmações definitivas ou dogmáticas.  

O livro oferece-nos portanto uma leitura extremamente interessante da história de 

Castelo de Vide, ao longo de 100 páginas que contêm a Introdução, 5 Capítulos e 

Conclusões, com particular enfase, como o título indica, na toponímia da Vila e a sua 

heráldica. Torna também clara a necessidade de mais investigação histórica e 

arqueológica para melhor se poderem fundamentar certas hipóteses agora sugeridas, 

com inteligência, mas que em minha opinião requerem um maior aprofundamento 

sobretudo da História da Cultura e Mentalidades ao longo dos séculos em Castelo de 

Vide. O livro suscita-nos inúmeras questões, o que constitui um dos seus pontos mais 

fortes: genericamente, e não sendo historiador, sente-se que urge conhecer melhor, por 

exemplo, as elites locais e a cultura das populações ao longo dos tempos, bem como o 

impacto das ordens religiosas em C. de Vide, em particular o esclarecimento cabal dos 

“Caminhos de Santiago” (o que está por estudar). Daqui por umas semanas realizar-se-

ão em Castelo de Vide as “Jornadas Internacionais da Idade Média” promovidas pelo 

Instituto de Estudos Medievais da FCSH/NOVA, que resultam de uma parceria com o 

município de Castelo de Vide, sobre o tema “O papel das pequenas cidades na 

construção da Europa Medieval”. Atrever-me-ia a sugerir que tal ocasião seria excelente 

para introduzir na discussão muitas das questões que atrás referi. 

Termino estas considerações gerais com apenas mais duas pequenas notas:  

1) O livro teria beneficiado se ao longo do texto fossem sendo referidas na altura 

própria as fotografias que se incluem no final. Na ausência destas chamadas, o leitor é 

defrontado ao terminar o livro com um bom conjunto de fotografias cujo sentido poderá 

entretanto ter perdido. 

2) Há algumas referências que em minha opinião valeria a pena ter acrescentado no 

livro, pelo menos por uma questão de completude: o texto de Raposo Repenicado, 

“Relação de Sucessos Históricos, Notícias e Acontecimentos Políticos, Administrativos, 

Sociais e outros da Notável Vila de Castelo de Vide”, Separata da Terra Alta de 1965, o 

“O Brasão de Armas, o Selo e a Bandeira do Município de Castelo de Vide, Separata de 

O Castelovidense, 1944”, de P. Laranjo Coelho e o texto de José Pedro Martins Barata, 

“Castelo de Vide–Castell Da Vide–Castelo d’Avid? Topónimo alquímico trazido pelos 

Árabes ou pelos Templários?”, Separata da Revista de Portugal, Série A, Vol. 33, 1968. 

Há também pelo menos duas referências do próprio autor, citadas no 1º Capítulo, que 

não surgem na Bibliografia (entretanto corrigido em Errata). Ou ainda, e este mais num 
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espírito de curiosidade, o artigo de Carvalho Cordeiro “Esboceto Monográfico”, 

publicado no Boletim da Sociedade Propaganda de Portugal, nº 6, Ano 10, 1916 

(precisamente há cem anos): sobre as armas de Castelo de Vide diz (e a primeira frase é 

primorosa, pois demonstra a incomodidade do autor ao abordar a questão): É a fantasia 

poética a falsear a história. Muitos anos antes da monarquia existiam em muitos pontos 

do País e em sítios elevados umas pequenas construções a que davam o nome de Vide, 

que eram outras tantas atalaias, ou vigias donde se podia facilmente aperceber o 

inimigo naquelas lutas constantes…Cercado mais tarde de muralhas, a população 

aumentou tomando foros de vila. Daqui a natural denominação de Castelo da Vila de 

Vide e com o andar dos tempos Castelo de Vide. 

Fica pois o desafio aos presentes para lerem o livro que agora se apresenta e avaliarem 

após a leitura, com conhecimento de causa, o parágrafo anterior. 

Debruçar-me-ei agora, de forma sucinta, sobre o conteúdo do livro: começa com uma 

Introdução onde se encontra um conjunto de propostas metodológicas para o estudo da 

toponímia antiga, seguindo diversos autores, e onde se torna claro que o autor está à 

vontade em diversas áreas da linguística e em particular no estudo da toponímia, e com 

forte preocupação de evitar, como diz, “falsas etimologias”, numa perspectiva de 

procura de racionalidade. Propõe-se seguir o método etnológico (ou dos sistemas), onde 

em essência se reúne a filologia, a história e a geografia. 

Seguem-se 5 capítulos: 

Capítulo I: De Vide a C. de Vide 

Antecede-o uma citação de César Videira, que aqui reproduzo: 

“Se as trevas espessas do passado não permitem ver clara a origem de Castelo de Vide, 

afigura-se-me que outro tanto sucede relativamente à do seu nome. Donde veio ele? A 

resposta não é fácil. […]” 

Sabe-se que na Baixa Idade Média já era usado o topónimo Vide, como se pode ler num 

documento de D. Sancho I datado de 1194. O mesmo termo designava também uma 

ribeira, Aquam de Vide, (como consta de um documento de 1214) o que ainda hoje se 

mantém. Em 1273, na doação feita por D. Afonso III a seu filho D. Afonso, a povoação 

surge também designada por Vide. Seguindo interessantes dados revelados por Pedro 

Cid no seu livro “Fortificações Medievais de C. de Vide”, IPPAR, 2005, o autor conclui 

que o termo Castelo se juntou ao substantivo Vide com o passar do tempo, sendo de 

facto este último topónimo, aliás comum no País, o que efectivamente designava a 

população. A leitura deste capítulo será seguramente enriquecida se o leitor previamente 

conhecer os textos de Pedro Cid. 
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Capítulo II: Tradições explicativas de Vide 

“São três as explicações tradicionais do topónimo Vide” (cito a primeira frase do 

capítulo). Na verdade pelo menos quatro. A mais consagrada, e até por fazer parte do 

“brasão falante” da Vila, e que surge por ex. nas Memórias Paroquiais, aponta para o 

significado videira, derivado do latim vite. Uma segunda hipótese é que termo fosse 

parte da forma verbal divide, apontando para a posição raiana do povoado. Uma terceira 

explicação remete para um Capitão Bide, romano, ligado à destruição da Ammaia, que 

surge num documento do séc. XVIII revelado por J. Oliveira. Finalmente, surge uma 

hipótese avançada por César Videira, com a sua argúcia, ligando Vide ao verbo ver, 

pois (e cito) “Castelo de Vide situa-se num local elevado, de onde se descobrem vastos 

horizontes”.  

São discutidas ao longo do texto estas hipóteses, de forma muito interessante, histórica e 

linguisticamente contextualizadas, fazendo ainda apelo à heráldica castelovidense. O 

autor transcreve também alguns dos textos antigos que apresentam as diversas 

explicações, e fornece um conjunto enriquecedor de referências cuja leitura recomendo 

sem hesitação para quem estiver interessado na História Local. De frisar, apenas pela 

curiosidade, a inclusão de uma lenda que eu desconhecia, de Gentil Marques, 

romanceada, e que reputo de disparatada e sem qualquer credibilidade, o que aliás o Dr. 

Ruy Ventura nos confirma numa forma muito mais elegante que esta! 

Capítulo III: Outras etimologias do topónimo Vide 

Esquecendo no início deste capítulo as explicações tradicionais, o autor começa por 

chamar a atenção para inúmeras designações de lugares ou povoações que parecem 

pertencer à família do nome Vide (sendo mais de 17 as que contêm Vide), propondo 

uma origem comum fenícia, que mostra ter tido influência quer em línguas semitas quer 

no latim como também no árabe clássico. Bit ou bt, passar a noite ou casa. Como na 

Vila e seus arredores há inúmeros topónimos derivados de termos árabes (por ex. 

Arçário, Arrochela, Aluáca, Aldeia, Mascarro) e seguindo um historiador espanhol, 

Vide poderia ser um sinónimo de Villa Romana, entre os séc. VIII e XII, período a que 

corresponde o maior esplendor da Cidade de Ammaia, bem próxima. Reforça-se a ideia 

usando o topónimo Aldeia, com significado semelhante. Voltando ao termo bit, passar a 

noite, sugere o autor uma possível ligação a albergaria, que como se sabe existiam em 

Castelo de Vide na Baixa Idade Média, porventura como lugar de acolhimento de 

peregrinos no caminho de Santiago. A este propósito é citado o documento publicado 

por Baquero Moreno da chancelaria de D. Afonso V, onde se relata o assalto a 

presumíveis peregrinos alemães que iam de Castelo de Vide para Nisa, e a ideia é ainda 

reforçada com a discussão do topónimo Pouso. Como bem refere o autor, está por fazer 

a história dos caminhos de Santiago no nordeste alentejano, e é particularmente 

sugestivo o facto de uma das mais antigas igrejas de Castelo de Vide ser dedicada a 

Santiago e haver o culto da Senhora do Pilar na Igreja do Salvador do Mundo. Fica pois 

implícito o convite para um estudo aprofundado e sério desta matéria, de extrema 
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importância para poder eventualmente esclarecer muitas das questões que permanecem 

em aberto na História de Castelo de Vide.  

Usando a metodologia descrita no primeiro capítulo conclui-se este capítulo com um 

quadro onde se verifica que as explicações mais prováveis (de entre todas) para o nome 

de Vide serem  

1) quinta/villa habitada entre o séc. VIII e o séc. XII. 

2) Lugar de vigilância militar 

3) nome de um acidente natural (de natureza geográfica, montanha, ribeira) que 

separaria territórios ancestrais. 

Faz-se ainda notar que não sendo incompatíveis entre si, não é necessário escolher uma 

delas, podem-se aceitar conjuntamente. 

Capítulo IV: O Castelo, o Monte e os seus habitantes 

Neste capítulo, com forte conteúdo histórico e fazendo uso de múltiplas e recentes 

referências, o autor reafirma que a designação Castelo só se patenteia no séc. XIII, 

consolidando-se no século seguinte, e discute a história da vila neste período. Muito 

sumariamente, direi que durante o domínio muçulmano há indícios de Castelo de Vide 

ter sido uma pequena povoação protegida por uma torre e uma muralha de refúgio, e 

que uma vez afirmada e consolidada a Reconquista cristã essa fortaleza rural, refúgio de 

pessoas e bens, terá sido substituída por um castelo. A existência de uma designação 

árabe para o poço que ainda hoje conhecemos, Aluáca, segundo o autor derivada de 

Albacar, e investigação recente (2011) sobre a arqueologia da paisagem no vale do Rio 

Sever parecem vir confirmar a ideia de que Castelo de Vide terá sido durante o domínio 

muçulmano de facto uma pequena povoação, porventura defendida por uma torre e uma 

muralha. 

Poderá datar do primeiro quartel do séc. XIII a reorganização urbanística do bairro ou 

arrabalde da Aldeia, com origem anterior, porventura transformada em mouraria, ao 

mesmo tempo que o espaço no interior do castelo se configuraria como vila nova.  

Enfim, apresentam-se várias hipóteses sobre a evolução e transformação da vila e seu 

povoamento nos séc. XIII e XIV (no qual já aparecem referências documentais a judeus 

em Castelo de Vide), mais uma vez em ligação com as ordens militares, pelo que 

gostava de salientar mais este desafio implícito para um aprofundamento do papel 

destas Ordens na região. 

Este capítulo confesso que me agradou particularmente, está cheio de novidade e 

fazendo apelo aos conhecimentos historiográficos mais recentes sobre este período, a 

síntese apresentada mostra o que muito há ainda a fazer para consolidar os mesmos. É 

uma espécie de maná para os historiadores, cheio de pistas. A título de exemplo, alguém 

sabia que a parede sul da Igreja de Santiago está quase perfeitamente orientado para 
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Meca? Será uma antiga mesquita? Como interpretar a pluralidade de igrejas com 

funções paroquiais ou estatuto relevante (5 em Castelo de Vide no primeiro quartel do 

séc. XIV), quando o número da sua população não parece justificá-lo? E Salvador do 

Mundo seria o local de culto dos cristãos moçárabes de Vide durante o domínio 

muçulmano? Será do séc. XIII ou anterior? Como justificar a localização de algumas 

das igrejas que parecem surgir afastadas do centro da povoação? 

O capítulo termina como uma possível justificação para a existência de moçárabes na 

vila, através de alguns topónimos de Castelo de Vide. Refiro apenas o “Arçário”, 

(esquecendo agora Arrochela) que após uma análise detalhada o autor conclui com o 

significado possível de cimo do outeiro, cabeço do outeiro ou cabeço baixo. Queria aqui 

apenas acrescentar que em documentos do séc. XVIII e do séc. XIX (estes militares), 

que eu tenho na minha colecção mas que infelizmente não consegui encontrar para os 

trazer aqui hoje, em vez de Arçário aparece a designação Arreçário para o mesmo 

espaço, com precisamente o mesmo significado segundo o Dicionário de Arabismos da 

Língua Portuguesa publicado pela INCM, de Adalberto Alves. Também é curioso, e não 

resisto a fazer esta referência, que o Cónego Albano Vaz Pinto no seu texto “Crónicas 

da Vida Religiosa de Castelo de Vide” que recentemente transcrevi e está disponível no 

Portal Fonte da Vila, escreve Arreçário em vez de Arçário. Talvez porque o mesmo 

topónimo surge também em Castelo Branco (e já agora ainda em Sintra). 

Capítulo V: Voltando à Vide, sem esquecer o Castelo 

Trata-se do último capítulo em que se regressa à palavra Vide entendida como haste ou 

vara da planta das uvas. O primeiro documento conhecido relacionado com Castelo de 

Vide que assegura este significado já no séc. XIII, refere uma pedra com as armas de D. 

Dinis cercadas por uma vide colocada na porta principal do Castelo. O autor desafia-nos 

logo no início com a seguinte afirmação: o brasão de Castelo de Vide (tanto na sua 

forma dionisina quanto na actual) pode considerar-se um dos melhores exemplos 

nacionais de uma simbólica sincrética, judaico-cristã. 

Em seguida apresenta uma análise muito interessante da lenda da Senhora da Penha, em 

que usa um seu artigo anterior publicado na Invenire, refere a autorização eclesiástica 

para a construção do altar datada de 1570, e recorre a Laranjo Coelho (O Santo Ofício 

no Alto Alentejo) para nos chamar a atenção que os cristãos novos iam à Senhora da 

Penha em romaria, logo a seguir à sua edificação. 

Neste ponto introduz um texto do Santuário Mariano publicado em 1711 (são 3 

volumes) por Frei Agostinho de Santa Maria, relativo a Castelo de Vide, do qual eu 

próprio lhe dei conhecimento há pouco tempo e que julgo hoje pouco conhecido aqui 

(foi o Prof. António Ventura que por sua vez para ele me tinha chamado a atenção) e 

que nos diz que, em Castelo de Vide, de há muito era venerada uma imagem da Senhora 

da Livração que estaria numa ermida muito antiga dedicada a S. Sebastião, a qual terá 

sido colocada numa nova ermida (na Serra) mandada construir por um tal Diogo 

Rodrigues em resultado de uma sua promessa se fosse salvo da inquisição, já que teria 

uns parentes que tinham sido perseguidos e presos pelo crime de judaísmo. 
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Não é hoje conhecido rasto destas ermidas (apenas de São Paulo, São Miguel e São 

Gens), sendo todavia mencionado nas Memórias Paroquiais que na capela-mor da Igreja 

de Santiago se prestava culto, num retábulo antigo, a Nossa Senhora do Livramento, 

identificada com a Senhora da Livração por Laranjo Coelho, que conhecia o texto de 

Frei Agostinho, numa conferência aqui proferida em 1954 (referência?). Todavia, já na 

altura existia a Igreja de S. Sebastião das Carreiras. 

Não sendo historiador, desconheço qual a credibilidade que se pode atribuir ao 

Santuário Mariano, se é que alguma vez tal foi estudado exaustivamente. Deixo 

suspensa esta questão. 

O autor coloca-nos a hipótese de a Senhora da Livração ser a Senhora da Penha ou a 

Senhora da Luz, enquanto que a propósito de S. Sebastião nos recorda alguns versos do 

poema de Frei Paulino da Estrela, que o apresenta como o protector de Portugal. 

Relata e discute em seguida a devoção Mariana das gentes de Castelo de Vide e Marvão 

(Senhora da Luz, Senhora da Alegria, Senhora dos Prazeres, Santa Maria da Devesa, 

Senhora da Estrela, etc.), as suas festas, associando a Virgem com a face feminina do 

Deus de Israel e o culto judaico. Não entrarei aqui em pormenores, convidando-os a 

uma leitura atenta.  

Volta-se então à toponímia, sublinhando-se e justificando a grande importância da 

vinha, da videira e da vide como símbolos tanto para judeus como para cristãos, e o 

autor admite então, justificando, uma reelaboração semântica do nome da localidade, 

que se espelha na heráldica antiga e moderna. É longa a apresentação de diversos 

argumentos de natureza judaica e cristã, densos, que envolvem também o Castelo e 

culmina numa interpretação detalhada do “brasão enigmático e místico” (cito) que coroa 

a Fonte da Mealhada. 

Não quero antecipar nada mais, caso contrário perderiam o interesse em ler o livro, 

precisamente o contrário do que pretendi com esta apresentação. 

Apenas uns comentários pessoais a este capítulo: é um texto muito rico, escrito com 

grande perspicácia e onde se constrói uma teia de argumentos cuja veracidade não se 

pode nem negar nem afirmar (em minha opinião). Penso todavia que neles perpassa um 

pouco excessivamente a convicção religiosa do autor e a sua forma (de hoje, séc. XXI) 

de ver o mundo, sem atender ou contextualizar na época algumas das arrojadas 

interpretações que apresenta, tornadas possíveis pela cultura actual. Daí eu ter referido 

no início a necessidade de estudar as elites locais ao longo dos tempos, no âmbito do 

que se pode designar por história da cultura ou das mentalidades. Seriam as elites locais 

capazes de construírem tais discursos, e para serem entendidos por quem? 

Seja como for: estamos perante um texto que pode ser seminal para discussões futuras, 

que merece a nossa melhor atenção e o aprofundamento das muitas simbologias 
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propostas, ou como diria o Prof. Vítor Serrão, dos muitos símbolos hierofânicos
3
 que 

nos rodeiam em Castelo de Vide. 

Conclusões 

Cito parcialmente o autor: Termino este trabalho convicto de que a Vide do Castelo foi, 

na sua origem, apenas um termo que designava um lugar de morada (bt), embora 

associado a outros que designariam uma separação (bd) e um local de onde se poderia 

exercer vigilância (p’sqd). Na época romana, esta última função levou à 

reinterpretação da raiz bt, dada a sua semelhança com o verbo latino videre 

(observar). Na Alta Idade Média terá havido nova reinterpretação pelos falantes 

árabes ou moçárabes, a qual foi, afinal, regresso às origens: bit ou bayt (derivados do 

fenício bt) seria um sinónimo da villa luso-romana. Já no período da Reconquista 

Cristã ou um pouco mais tarde, sendo tudo isto já obscuro procedeu-se a nova 

metamorfose do topónimo, consagrada na heráldica municipal desde data muito 

recuada. Nesse momento, em que o nome do lugar passou a ser Castelo de Vide, foi 

dado um carácter sagrado à designação da localidade, sublinhado pelas referências 

bíblicas à vide, à videira e à vinha como símbolos da divindade e das comunidades que 

lhe prestava culto. 

Vem agora a propósito a maravilhosa frase italiana, “se non è vero, è ben trovato”. 

Felicito convictamente o Dr. Ruy Ventura por nos ter oferecido mais um livro, e espero 

ter conseguido, pelo menos, convencer a audiência que é de leitura obrigatória por quem 

se interessa por Castelo de Vide. Lanço-lhe ainda um desafio: porque não estudar a 

toponímia de todos os lugares em Portugal que incluem “vide” no seu nome? Intersectar 

cuidadosamente os diversos conjuntos de resultados então obtidos seria seguramente um 

exercício decisivo para clarificar o topónimo. 

Termino agradecendo toda a vossa paciência, pedindo desculpa por me ter 

eventualmente alongado demasiado (mas é certo que não me colocaram quaisquer 

restrições!).   

 

  

                                                           
3
 De hierofania, aparição ou revelação do sagrado. 


