
Festa dos Tabuleiros



O que é a Festa dos Tabuleiros?

A festa dos tabuleiros é uma festa popular muito antiga, 
que celebra o Espírito Santo. Antes de ganhar este significado 
religioso, no século 14, ou seja, há 700 anos, simbolizava 
a época das colheitas e a Deusa Ceres. Em Portugal o culto 
ao Espírito Santo foi iniciado pelo rei D. Dinis e a sua mulher, 
a Rainha Santa Isabel.

A Festa dos Tabuleiros

A Festa dos Tabuleiros é composta por vários eventos que 
acontecem ao longo de vários meses, entre abril e julho. 
O momento mais importante é o desfile dos tabuleiros.

Vamos conhecer o calendário da Festa.

A Festa começa no Domingo de Páscoa, com a saída em 
procissão das coroas e pendões das 11 freguesias que formam 
o Concelho. Esta procissão vai sair à rua sete vezes, ao longo 
de dois meses, mostrando as bandeiras com os símbolos 
que identificam cada freguesia.

No último domingo antes da procissão dos tabuleiros dá-se 
o Cortejo dos Rapazes. Como não podem participar no Grande 
Cortejo, nesta procissão só participam crianças.



Chegada a data da festa, são 3 dias de animação:

1. Na sexta-feira é o Cortejo do Mordomo, que antigamente 
se chamava Cortejo dos Bois do Espírito Santo. 
À frente do cortejo vão três conjuntos de bois aos pares 
(a esta organização chama-se “junta de bois”), seguidos por 
entidades oficiais da cidade e os organizadores da Festa. 
Atrás deles seguem várias carruagens e cavaleiros. 

2. No sábado chegam à cidade os tabuleiros que vão desfilar. 
Os tabuleiros vão sendo concentrados até que, são levados 
num pequeno cortejo para a Mata dos Sete Montes, e ficam 
em exposição até ao dia seguinte. 

Este momento é chamado de Cortejos Parciais. 

Ainda neste dia, à tarde, têm lugar os jogos populares 
tradicionais entre as várias freguesias, como a corrida de 
bilhas e pipas, o jogo da corda, o chinquilho, entre outros.

3. No Domingo acontece o tão esperado Cortejo dos 
Tabuleiros, com início pelas 16 horas. 

Antes deste, é o Cortejo de Coroas e Pendões do Espírito 
Santo.



À tarde, o Mordomo abre então os portões da Mata dos 
Sete Montes e depois do sinal dos bombos, das gaitas 
e do lançamento dos foguetes, dá-se a partida do cortejo. 

A população de Tomar e muitos visitantes vêm assistir. 
Os participantes no Cortejo dos Tabuleiros percorrem a pé 
a ruas de Tomar por 5 km, ao longo de quatro horas.



Na segunda feira seguinte, encerram-se as celebrações, 
e acontece a Pêza, isto é, a distribuição às organizações sociais 
carenciadas, da carne, pão e vinho, benzidos no dia anterior. 
Antigamente, a carne distribuída pela população era a dos bois 
que tinha desfilado no cortejo. 

Durante este período, as ruas do centro histórico da cidade, 
ficam sem trânsito e ganham muita cor. As ruas são decoradas 
com flores feitas em papel e nas varandas das casas os 
moradores penduram colchas.

À noite há arraiais populares e muitos espetáculos.



Como acontece a Festa

A Festa dos Tabuleiros realiza-se de 4 em 4 anos, no início 
do mês de julho, na cidade de Tomar.

A Comissão de Festas define responsáveis para todas 
as tarefas, desde os cortejos e decorações, à programação 
cultural e aos jogos populares.

Além dos membros desta Comissão, a Festa dos Tabuleiros 
inclui cerca de 2 mil participantes:  as pessoas que desfilam, 
os músicos e outros personagens de cada evento, 
os aguadeiros, escuteiros e outros operacionais. 

A população local, com muita antecedência e durante muito 
tempo, junta-se todas as noites para fazer as flores de papel 
que decoram as ruas.



Os Tabuleiros

O elemento mais importante da Festa é aquele que lhe 
deu o nome - o tabuleiro. Não é um tabuleiro igual aos 
que transportamos na mão, redondo ou retangular, 
mas antes uma torre muito alta que é transportada 
sobre a cabeça.

O tabuleiro é composto por colunas verticais - as canas, 
decoradas com flores de papel colorido, espigas de trigo 
e 30 pães. Estes elementos são também os símbolos 
do Espírito Santo. 

As canas saem de um cesto de palhinha – o vime, tapado 
por um pano branco com rendas. No topo das canas é 
colocada uma coroa com a Cruz de Cristo ou com a Pomba 
do Espírito Santo.



Tradicionalmente, o tabuleiro é transportado por uma rapari-
ga vestida de branco, com uma faixa da cor dominante do 
tabuleiro que transporta. O rapaz que a acompanha, pai, 
irmão, namorado ou marido, vai usar essa cor na gravata e na 
cinta que enfeitam o seu fato. O tabuleiro deve ter a mesma 
altura da sua dona.




