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PT/AMGDL/MM/6/07 - Retrato de grupo

Description level

D

Reference code

PT/AMGDL/MM/6/07

Title type

Atribuído

Title

Retrato de grupo

Dimension and support

13x18 cm - negativo de gelatina e prata em vidro

Holding entity

Arquivo Municipal de Grândola

Scope and content

Description physical location

Retrato de grupo representando várias dezenas de homens, alguns com instrumentos musicais, em frente
a um pavilhão agrícola, provavelmente na Herdade do Canal. Poderá tratar-se de um encontro do grupo
"Os Bons Amigos".
A actividade deste grupo, formado na década de 1930, consistia, «conforme registou o "Apêndice do
Baixo-Alentejo do Álbum Alentejano", na realização de um alegre e concorrido convívio que teve lugar
durante alguns anos na herdade do Canal, para onde se deslocavam, num vistoso cortejo de 60 ou 70
carros alentejanos, de variados tipos, todos muito bem decorados com festões de verdura e dísticos
alusivos à iniciativa. Alguns deste convívios chegaram a reunir mais de duzentas pessoas. O objectivo era
confarternizar, (...). Regia-se por normas próprias, (...) em que se cominavam severas penalidades para os
faltosos, das quais a mais grave seria a de sujeitar-se a ser amarrado a uma árvore, à vista de todos, e
assim passar o dia sem comer nem beber. Por isso que, para prevenir situações tão drásticas, a direcção
dos "Bons Amigos" repartisse os participantes em grupos de dez, cabendo a cada um destes sub grupos,
por refeição, apenas um garrafão de 5 litros de vinho. (...) No regresso, ao anoitecer, reorganizava-se o
cortejo que percorria animadamente as ruas da vila.»
Almeida, Manuel Gaio Tavares de. A CULTURA E O RECREIO DOS GRANDOLENSES (...). Grândola,
Câmara Municipal de Grândola, 2000.
30, ui2

Previous location

7, ui6, cx290, prat.53, est.2

Language of the material

Português

Type of container

Caixa

Related material

PT/AMGDL/MM/4/11; PT/AMGDL/MM/49/13; PT/AMGDL/MM/52/14; PT/AMGDL/MM/59/06
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