As Alvíssaras em Benespera
Rebuscando a escrita e o arquivo do saudoso Padre Carreira Amarelo, encontramos e
transcrevemos o texto seguinte:
“Tradições Pascais – As Alvíssaras (Benespera)
A época pascal está repleta de tradições. À meia-noite os sinos das igrejas e
capelas anunciam a ressurreição de Jesus. À mesma hora, a rapaziada, ao tom monótono
dos bombos vai convocando um a um os mais velhos, para cantarem as alvíssaras. De
casa em casa, de rua em rua, o anúncio chega a toda a parte.
Quatro horas da manhã. O adro da igreja está agitado. De joelhos junto à porta
principal, reza-se em favor da sagrada ressurreição. Louvores à Virgem Maria ainda
ontem a Senhora das Lágrimas e hoje a Senhora dos Prazeres.
O canto invoca e recorda, além da Mãe de Jesus, os outros santos também venerados na
igreja: a Santíssima Trindade, o orago da freguesia – Santo Antão, e também os titulares
das capelas: Nossa Senhora dos Anjos e S. Sebastião, durante a procissão.
Virgem, Mãe de Deus, dos Anjos
Onde tendes a morada?
- Lá no cimo do lugar,
Numa capela caiada.

Já lá vem amanhecendo
Já lá vem o claro dia.
Já lá vem Maria Rosa
Já lá Vem Rosa Maria.

Divino Espírito Santo,
Divino Consolador
Consolai a minha alma
Quando deste mundo for.

Virgem, Mãe de Deus, dos Anjos
Onde creis que Vos encontre
- Lá ao cimo do lugar
No carreirinho da fonte.

Caminhando Vai José
Caminhando Vai Maria;
Caminhando vai de noite
Que de dia não podia.

Divino Espírito santo
Sois Pai de Piedade,
Sois a terceira pessoa
Da Santíssima Trindade.

Virgem, Mãe de Deus, dos Anjos,
Alvíssaras vimos pedir,
O vosso bendito filho
Já tornou a ressurgir!

Lá chegando a Belém
Já toda a gente dormia;
O porteiro era ingrato
Abrir as portas não queria.

Milagroso Santo Antão
Que tendes no campanário
Um galo preto romano
Que canta que é um regalo!

Virgem, Mãe de Deus, dos Anjos
Alvíssaras vimos tirar,
O vosso bendito filho
Já tornou a ressuscitar.

São José foi buscar lume
Enquanto amanhecia…
São José veio com o lume
E achou a Virgem parida

Passarinhos que cantais
Na oliveira da esquina,
Cantai uma Avé Maria
À Senhora Santa Sabina.

Vamos ver a casa santa
Onde os anjos têm a morada
Onde está o Cálice bento
E a hóstia consagrada.

Por cima coberta de ouro,
Por baixo de prata fina
De roda cercada de Anjos
Ó que linda companhia.

Passarinhos que cantais
Na oliveira do adro
Cantai uma Ave Maria
À Senhora do Rosário.

Vamos ver a casa santa
Onde os anjos são coroados
Onde está Nosso Senhor
Jesus Sacramentado.

Senhor S. Sebastião
Cavalheiro bom e forte,
Acompanhai-nos na vida
E tão bem na morte.

Passarinhos que cantais
Na oliveira do canto
Cantai uma Ave Maria
Ao Divino Espírito Santo!

Vamos ver a casa santa
Onde os santinhos todos estão
Onde está Nosso Senhor
O milagroso Santo Antão.

Senhor S. Sebastião
Cavalheiro bom e que gesto
Toda a minha vida
Eu hei-de viver convosco.

Passarinhos que cantais
Na oliveira Maior,
Cantai uma Ave Maria
Ao Divino Nosso Senhor!

Já lá vem o Padre Eterno
Do seu divino palácio
Com a pombinha ao peito
È Jesus Cristo nos braços.

Divino Espírito Santo,
A pombinha quer fugir
Se fugir que vá embora
Que ela tornará a vir.

Saia o Sacramento fora
A dar a volta à igreja;
Torne-se a ir a recolher
Onde toda a gente O veja.
Saia o sacramento fora
A dar a volta pelo adr;
Torne-se a ir a recolher
A caixinha do sacrário.

A procissão termina no alto da paróquia contornando a capela dedicada à Senhora dos
Anjos. Quando a aurora rompe no horizonte todos dançavam.
Carreira Amarelo”

Pensamos ser deveras interessante preservar a tradição das
Alvíssaras em Benespera, pelo que lançamos o desafio a toda a
população, no sentido de na próxima quadra pascal, possam ser de
novo cantadas.

