PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Arcas está situada na região noroeste do concelho de Macedo de Cavaleiros. Apresenta
uma população de 387 habitantes recenseados. Vive, como aliás a generalidade das aldeias
trasmontanas, com base numa economia que deriva do sector agrícola, destacando-se a produção de
vinho regional.
CALENDÁRIO FESTIVO
Actualmente não existe nenhum tipo de celebração enquadrada nas festividades do ciclo de Inverno.
Segundo a tradição oral, antigamente os caretos saiam à rua, no entanto esta prática caiu em desuso
há mais de 150 anos.
Contudo, podemos situar a ocorrência de festas incluídas no calendário litúrgico, em honra dos
oragos da aldeia – Festa de Santa Catarina, a 25 de Novembro, e o Senhor dos Passos, no segundo
fim-de-semana de Agosto.
FONTES ORAIS
Habitantes de Arcas.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28366/

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 30-10-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Aveleda encontra-se num vale rodeado de colinas em pleno Parque Natural de
Montesinho, nos limites com Espanha, a uma distância de 13 km da sede do concelho. Actualmente
tem perto de 250 residentes, apresentando uma perda de população acentuada nos últimos anos. Do
ponto vista económico, Aveleda assenta numa estrutura de subsistência quer na agricultura, na
pecuária e na caça.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Aveleda celebra-se a Festa dos Rapazes no dia de Santo Estêvão, 26 de Dezembro tendo início
no dia 1 de Novembro com a apanha da lenha.
DESCRIÇÃO
A Festa dos Rapazes constitui-se como uma das festas de emancipação juvenil e entrada na idade
adulta. Nestes dias, o grupo de rapazes realiza um conjunto de actividades por eles definidas, no seio
do sistema de mordomia, e realizam demonstrações à comunidade através de acções performativas
de reajustamento social. “ (...) a festa tem dois mordomos ou três, três mordomos, são os que
organizam a festa. Agora, os que fazem a festa este ano metem outros para o ano. Não são sempre
os mesmos, cada ano seu. A nomeação é eles lá na casa do povo, onde fazem a festa, esses é que
nomeiam, determinam quais são (...) o nomearem os mordomos é surpresa (...) ”.
Os acontecimentos começam com a apanha da lenha, dia 1 de Novembro, no qual os rapazes vão
procurar lenha durante todo o dia para posteriormente ser leiloada em benefício da festa. Nos dias
prévios a Santo Estêvão, estes rapazes reúnem-se para elaborar as chamadas comédias - versos de
crítica social onde se publicam alguns dos acontecimentos do último ano, tendo preferência por
aqueles que dizem respeito a noivados ilícitos.
Na madrugada do dia 26, os Rapazes começam o dia com a alvorada, percorrendo a aldeia com
caixas e tambores desafiando o sono da vizinhança e reclamando os rapazes ausentes punindo-os
com castigos físicos. “ (...) as rondas fazem com o gaiteiro (...) fazem à noite da consoada fazem a
ronda aí às nove ou dez da noite e depois de manhã logo cedo, chamam-lhe a alvorada ainda as
gentes estão na cama e é que vêm então dar a volta ao povo (...) ”.
Posteriormente, saem os caretos, as figuras mascaradas caracterizadas com fatos confeccionados
com tecidos de colchas antigas aos quais são pregadas fitas coloridas. Estes utilizam umas máscaras
geralmente feitas de chapa, um pau de madeira e uma bexiga cheia de ar com a qual batem nos
assistentes.
Depois da sua aparição, tem início o recital das comédias de acordo com um determinado ritual
performativo. “ (...) nós aqui chamamos-lhes comédias (...) fazem uma comédia de qualquer maneira,
começam a falar, aquele fez isto, aquele fez aquilo (...) só ouvido é que tem explicação, nós não
sabemos as comédias que vêm a fazer agora no Natal (...) só no Natal é que se sabe (...) quando as
estão a dizer ali em baixo na estrada, vai lá o povo, ao sair da missa (...).
A Festa dos Rapazes termina com um jantar onde se juntam os rapazes, num contexto claramente de
excessos de comida e álcool.
Vista geral de Aveleda

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; apanha da lenha e arrematação; personagens mascaradas: caretos; crítica social:
comédias; refeição grupal; rondas de alvorada, missa de Santo Estêvão.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Desde há alguns anos, os rapazes têm vindo a integrar as raparigas, convidando-as a estar presentes
no jantar da última noite da festa.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/document/448112/509524.pdf
FONTES ORAIS
João Francisco Rodrigues, 85 anos, Aveleda.

Rua de Aveleda

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 03-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Baçal situa-se a 12 km da sede do concelho. Conta actualmente com 503 residentes e as
suas actividades económicas principais passam pelos sectores da agricultura e da pecuária,
desenvolvendo também actividades na área da construção civil, serralharia, carpintaria e pequeno
comércio. Pode destacar-se a existência de um lar de idosos no centro da aldeia.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Baçal celebra-se a Festa dos Rapazes no primeiro fim-de-semana de Janeiro.
DESCRIÇÃO
A Festa de dos Rapazes em Baçal começa com as rondas dos rapazes ao longo da aldeia,
acompanhados pelos gaiteiros e pelas personagens mascaradas, os caretos. Estas personagens,
rigorosamente trajadas como a generalidade dos caretos da zona brigantina, conservam a
exclusividade masculina e são representados pelos rapazes mais novos. Durante a festa, os rapazes
realizam os colóquios, recitais de versos criados por eles próprios em que se denunciam
publicamente alguns dos acontecimentos sociais mais destacados no último ano.
A festa é organizada por dois mordomos, um rapaz mais novo, que irá ser integrado na mocidade, e
outro mais velho, a quem a experiência lhe possa trazer sentido de responsabilidade para
desenvolver as tarefas da organização festiva. Uma das tarefas do mordomo passa pela organização
dos momentos de convívio da mocidade, materializados em jantares convívio exclusivos aos rapazes.
A festa termina com um baile ao som de um agrupamento musical, dirigido a toda a população.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; personagens mascaradas: caretos; refeições comunitárias; rondas, gaiteiro; baile; crítica
social: colóquios.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
As novas dinâmicas socioculturais têm, de certo modo, actuado como um incitamento para a
ocorrência de uma nova dinâmica festiva. A celebração de uma festa paralela no seio do grupo
feminino, denominada Festa das Raparigas ocorre no final do mês de Dezembro.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?SYS_PAGE_ID=459458
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Baçal.

Vista geral de Baçal

Rua de Baçal
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PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Situada nas proximidades do rio Douro, na região nordeste do concelho de Mogadouro, Bemposta
apresenta-se como a aldeia com maior densidade populacional do seu concelho.
Do ponto de vista económico, de forma semelhante ao que é geral na região, esta aldeia enquadra-se
dentro das actividades do sector primário: a agricultura e a pecuária.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Bemposta, pode dizer-se que a Festa do Chocalheiro acontece em dois momentos,
correspondendo a dois dias distintos. No dia 26 de Dezembro ocorre a Festa do Senhor das Neves ou
do Chocalheiro “manso” e no primeiro de Janeiro a Festa do Menino, em que aparece o Chocalheiro
“Bravo”.
DESCRIÇÃO
Na Festa de Inverno de Bemposta surge apenas uma personagem mascarada designada de
Chocalheiro e envolvida por uma clara noção de sacrifício.
Entre as dez da noite e a meia-noite do dia 25, abrem-se as mandas, ou seja, tem início o processo
de nomeação através do qual a possibilidade de personificar o Chocalheiro é leiloada entre todos os
que se propõem ao cumprimento de uma promessa. Os candidatos confidenciam a sua intenção ao
mordomo e, no momento do leilão, cada um deles conta com o mandante, quem vai fazer as
licitações, enfrente do relógio que vai marcar o tempo. Este momento mágico, através do qual o
candidato passa a poder desempenhar o papel de Chocalheiro, desperta uma grande expectativa na
aldeia; há quem vá presenciar o momento, participando na contagem até à conclusão do leilão.
Já de madrugada, o então Chocalheiro dirige-se à casa do mordomo para vestir a farda e logo pela
manhã dá início à ronda fazendo o peditório na maioria das casas da aldeia. A ronda é feita pelo
Chocalheiro com a presença de alguns familiares seus, do mordomo e de outro moço - o guia do
Chocalheiro que o ajuda a superar a falta de visibilidade provocada pela máscara e o orienta pela
ronda à aldeia.
A esmola recolhida durante a ronda reverte para as despesas da missa de Santo Estêvão, celebrada
de seguida. Para ter acesso à Igreja, o devoto tem necessariamente que tirar as vestes de
Chocalheiro e proceder à “venda” das mesmas, ficando este com o dinheiro. Desta forma, quem
compra tem permissão para vesti-la durante a tarde do dia 26 de Dezembro.
No dia 1 de Janeiro, o Chocalheiro sai novamente, repetindo as rondas de peditório pela periferia da
aldeia e pela aldeia anexa.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; personagem mascarada: Chocalheiro; leilão; promessa; ronda com peditório; missa; noção
de sacrifício.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Segundo os testemunhos orais, a festa de Bemposta continua a obedecer aos princípios da “tradição”.
No entanto, importa fazer alusão à perfeita harmonia entre o sagrado e o profano no cumprimento
deste ritual pagão que, ao longo do tempo tem sofrido uma clara aculturação por parte da Igreja.
Largo de Bemposta

HIPERLIGAÇÕES

http://www.bemposta.net/chocalheiro.htm
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Bemposta.

Rua de Bemposta

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 30-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Bruçó encontra-se a Sueste do Concelho de Mogadouro, a poucos quilómetros da
fronteira espanhola. Segundo os censos de 2001, a aldeia conta 274 habitantes residentes. A
população de Bruçó vive, maioritariamente, das actividades agrícolas, destacando-se a olivicultura, a
ovinicultura, e a produção de castanha. Destaca-se a presença de um lar de idosos no sector dos
serviços.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa dos Velhos de Bruçó celebra-se ao longo do dia de Natal, 25 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
A Festa dos Velhos de Bruçó é protagonizada por quatro personagens mascaradas: o casal formado
pelo Velho e pela Velha, representantes do ano que se deixa, caracterizados com chapéus e uma
gajata; a Cécia, uma mulher “de vida fácil”, caracterizada com um lenço na cabeça, e o Soldado, que
deverá proteger a Cécia do seu descontrole. Estas personagens são desempenhadas por quatro
rapazes que reúnam os requisitos necessários para recrear a sua representação com o máximo de
desempenho e picardia.
A festa começa com a ronda de boas festas na qual se processa o peditório que estas quatro
personagens, juntamente com os gaiteiros, vão realizar ao longo da aldeia, dirigidos pelos mordomos
do ano. “ (...) começa de manhã logo bem cedo, começa a dar a volta, vão pedindo à volta das casas,
vão os apanhando, vão-nas rebentando e a festa não pode acabar sem rebentar as bexigas todas (...)
é uma festa interessante (...) é essencialmente uma festa pagã que a Igreja soube aproveitar, na
impossibilidade de acabar com ela (...) digamos que teve a habilidade, entre aspas, de a transformar
ao serviço da Igreja, deixou-a ficar mas pô-la a pedir para a igreja [1] (...) ”.
A mordomia em Bruçó organiza-se conforme a disposição da mocidade e sempre com o
consentimento do Padre. “ (...) há mordomos (...) é um juiz, ou uma comissão e há moças (...), é uma
moça e um moço que são nomeados todos os anos para serem os mordomos (...) esses moços é que
tem de proporcionar a festa (...) é uma comissão composta por dois, eles é que vão pedir o peditório à
volta, sempre no dia 25 de Dezembro [1] (...) ”.
Também os mordomos devem escolher as duas pessoas que vão assumir a função para o próximo
ano, comunicando a sua eleição ao Padre, que os irá nomear na missa de S. Pedro. “ (...) a
nomeação é no S. Pedro, é que metem os mordomos [2] (...) são escolhidos, dão o nome ao padre, e
o padre nomeia do altar para baixo, os que terminam a função é que também estão interessados em
arranjar outros para os substituir [1] (...) ”.
Estes novos mordomos têm a função de organizar e financiar a festa através da esmola que pedem
todos os segundos domingos de cada mês. “ (...) Os mordomos tem por função manter a festa e pedir
para a igreja (...) uma vez por mês, tem que dar uma volta ao povo, o segundo domingo de cada mês,
todo o ano [1] (...) tem que andar a dar a volta ao povo a pedir para uma esmolinha para Nossa
Senhora [2] (...) ”.

Largo de Bruçó

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; ronda com peditório; personagens mascaradas: Cécia, Soldado, Velha e Velho; bexigas de
porco, gajatas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Há interesse em dar continuidade à festa e em dar a conhecer a sua particularidade fora do seu
contexto de origem. “ (...) isto morrer não se pode deixar morrer (...) têm desfilado em Lisboa, já
desfilaram na Av. da Liberdade por duas vezes e já foram ali a Espanha também, e a Bragança [1]
(...)”.
Pode-se igualmente aludir à redução dos dias dedicados à celebração destas festas: “Antigamente,
como o meu pai dizia, era no Dezembro, no primeiro de Janeiro e no dia de Reis, vestiam os três dias,
mas agora não, agora só já é no dia de Natal [2] (...) ”. Quanto a mudanças, “ (...) é capaz de estar um
pouco mais sofisticada (...) não se trata de gosto, se não gostassem não o faziam, trata-se de que
hoje já tem outros meios que na altura não tinham, em máscaras em fardamentas, em tudo [1] (...) ”.

Rua de Bruçó

HIPERLIGAÇÕES
http://bruco.jfreguesia.com/caracterizacao.php.
FONTES ORAIS
Ilídio Rito, 73 anos [1], Teodora Martins, 74 anos [2].

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 30-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Cidões é uma aldeia anexa à freguesia de Vilar de Peregrinos situada a uns 7 km de Vinhais. Tem
176 habitantes recenseados, trinta dos quais com residência permanente, com base numa economia
de subsistência.
CALENDÁRIO FESTIVO
A festa de Inverno de Cidões concentra-se na noite anterior ao Dia de Todos os Santos, 31 de
Outubro, quando se celebra a Festa da Cabra e o Canhoto.
DESCRIÇÃO
Esta festa tem início com a recolha da lenha, que irá arder na fogueira situada à entrada da aldeia.
Uma vez acesa a fogueira os assistentes festejam com a refeição popular, que consiste em vinho e
carne de cabra. Esta carne, cozinhada só por homens, contém propriedades profilácticas para os
seus comensais durante todo o ano.
Depois da meia-noite, no cimo de um carro de bois puxado pelos rapazes, surge uma personagem
mascarada que simboliza o diabo, vestido com uma capa preta e uma máscara entalhada em madeira
de aspecto macabro. O carro aparece perto da fogueira com as tarrachas apertadas para o fazer
“cantar”, puxado a correr pelas ruas da aldeia seguido pelos assistentes mais novos e uma comitiva
de fotógrafos e outros curiosos estudiosos da matéria. A noite prossegue com bebida, comida e
música oferecida por conjuntos programados e grupos de gaiteiros mais ou menos espontâneos.
Ao fim da noite, os habitantes deparam-se com os actos cometidos pelos rapazes que deslocaram
vários objectos da aldeia, com especial interesse pelos carros colocados em sítios tão inóspitos como
dentro dos tanques ou em cima de varandas, os vasos de flores no meio da calçada que, juntamente
com alguns paus de madeira e telhas tiradas dos telhados velhos, são colocados com a intenção de
impedir a passagem dos transeuntes.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Fogueira; refeição colectiva; gaiteiros; conjunto musical; banca de produtos regionais; carro de bois;
actos de transgressão e deslocação de objectos.

Vista geral de Cidões

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Esta festa constitui um momento de reencontro para aqueles familiares que residem noutras
localidades do país. Há já alguns anos que a festa se está a configurar como um convívio para os
habitantes dos arredores do concelho recebendo, ano após ano, mais público atraído pelos meios de
comunicação social. Como comenta uma habitante da aldeia, “ (…) juntam-se aqui pessoas, vem de
muito lado (...) porque isto já anunciou na televisão (...) há mais de 20 anos que fazem assim mais rija
e que vem gente de fora, primeiro era só gente do povo (...) ”.
Esta concentração de visitantes fez com que grande parte da população feminina da aldeia
aproveitasse a ocasião para organizar um espaço para a mostra e venda de produtos regionais
confeccionados artesanalmente pelas próprias.
Actualmente, a “Festa da Cabra e do Canhoto” é organizada pela comissão de festas gerida a partir
da Associação Raízes, criada com a finalidade de organizar encontros anuais e outros eventos
comunitários que envolvam as famílias nascidas em Cidões. “Agora têm cá, formaram uma comissão
que o nome dela é Raízes, os outros anos era formada por um rapaz, ainda é ainda ele que guia isso
tudo, o tal rapaz, que é o tesoureiro da junta, mas primeiro era o povo todo (...).
HIPERLIGAÇÕES
http://www.brigantia.pt/index.php?option=com_eventlist&Itemid=37&func=details&did=605
FONTES ORAIS
Maria Alice, 76 anos, Cidões.

Rua de Cidões
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PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Constantim situa-se no norte do Concelho de Miranda do Douro, sendo sede de freguesia.
Actualmente, existem cerca de 117 habitantes que residem no local. Como actividades económicas
mais importantes encontramos a agricultura e a pecuária. Cabe também destacar o colectivo
Guaiteiros de la Raia - Associação de Artesanato e Cultura.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festividades de Constantim decorrem ao longo dos dias 27, 28 e 29 de Dezembro, normalmente
prolongadas até ao fim de semana mais próximo. Estas assumem um nome diferente para cada um
dos dias - Festa das morcelas, Festa das chouriças e Festa dos rapazes, respectivamente.
DESCRIÇÃO
A festa dos moços de Constantim possui vários elementos significativos destacando-se em todos eles
a exclusividade masculina no cumprimento das actividades. Os dias festivos estão marcados pela
presença dos pauliteiros e das duas personagens mascaradas: a Velha e o Carocho. Estas duas
personagens, representadas por rapazes, podem aparecer separadas, participando nas danças e
encontros populares ao mesmo tempo que interagem através de um diálogo burlesco. A velha
permanece ao lado das mulheres, enquanto o Carocho investe na sua perseguição com as suas
grandes tenazes.
Segundo os habitantes locais, os pauliteiros representam os filhos do Carocho, a quem pedem
alimentos sem, no entanto, obterem grande sucesso.
As festas começam no dia dos cepos, dia 27 de Dezembro, com a fogueira de Natal. Há um convite
dirigido pelo moço que vai vestir a Velha, em que se oferece tremoços e vinho para todo o povo.
Neste encontro, aparecem os pauliteiros sem a vestimenta específica, e a figura do Carocho.
O dia 28 acorda com a alvorada, em que se realiza um percurso com peditório por todas as casas,
com a presença dos pauliteiros, gaiteiros e do casal, Carocho e Velha. No dia seguinte, celebra-se
uma missa, onde à saída a Velha oferece castanhas às crianças. A festa acaba finalmente com uma
ceia comunitária.
A organização da festa fica por conta dos mordomos eleitos no seio da mocidade. Mantém-se ainda
um sistema ritualizado a partir do qual se reconhece a inclusão de um garoto no grupo de rapazes.
Um rapaz novo, portanto, pode entrar na mocidade quando os quatro moços mais velhos permitem
que ele pague a entrada para o grupo de inclusão, que consiste em oferecer vinho ao resto do grupo
masculino. É neste momento, que o neófito passa a poder ser escolhido para desenvolver a função de
mordomo das festas do Natal.
É pertinente comentar a existência de duas mordomas encarregues de fazer os preparativos
religiosos.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; pauliteiros; personagens mascaradas: a Velha e o Carocho; ronda com peditórios;
gaiteiros; convite comunitário; fogueira; missa; rito de passagem.

Vista geral de Constantim

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Não se trata propriamente de uma alteração, pois a tradição festiva em Constantim ainda se
conserva, contudo importa mencionar que a festa de Constantim esteve parada durante o período
compreendido entre 1950 até 1975. Foi aproximadamente em 1975, que se recuperaram as danças
de pauliteiros até à actualidade, estas têm atingido bastante reconhecimento a nível local e nacional.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-mdouro.pt/constantim/
FONTES ORAIS
Habitantes de Constantim.

Rua em Constantim

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
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PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Deilão, sede de freguesia encontra-se a 22 km da cidade de Bragança no noroeste do concelho.
Actualmente apresenta 219 habitantes residentes na área total da freguesia, da qual constam Vila
Meã e Petisqueira. A aldeia baseia-se numa economia de auto-subsistência, sendo a agricultura e a
pecuária as actividades de maior importância.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa dos Rapazes em Deilão celebra-se nos dias compreendidos entre 24 e 26 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
Em Deilão, é evidente a perda gradual da maioria dos elementos festivos que caracterizam as festas
do ciclo de inverno no entanto, existem e persistem ainda na actualidade algumas expressões festivas
que atestam a exaltação da mocidade. Presididas e organizadas pelos mordomos, designados por
meirinhos, a juventude realiza as rondas de boas festas ao longo da aldeia, acompanhados pelo
gaiteiro.
Note-se que em Deilão tem havido muita tradição respectivamente ao nível da formação de músicos
da cultura popular, pelo que o gaiteiro se assume como figura essencial no decorrer das festas
aldeãs.
Segundo os testemunhos orais, antigamente os rapazes realizavam uma prática conhecida como as
mulas, em que os rapazes se escondiam sob uma manta, exibindo uma cabeça de animal. Os actos
desta figura zoomórfica, dirigida pelos moços, pautavam-se pelo “rapto” das raparigas para baixo da
manta ultrapassando os limites da norma ética da época. Como consequência, estas práticas foram se extinguindo devido ao confronto que se foi instaurando entre os rapazes e as famílias das
respectivas raparigas.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Rondas; gaiteiro; mordomia: meirinhos; baile; transgressão da norma sexual: as mulas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Actualmente, a festa de Deilão, apesar de se registar a sua ocorrência, segundo os discursos
produzidos pelos habitantes locais, afastou-se da ritualização tradicional, assumindo -se apenas como
um momento de convívio juvenil.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/document/448112/504968.pdf
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Deilão.

Vista geral de Deilão

Rua em Deilão

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 04-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia Duas Igrejas está situada a 10 km para ocidente da sede do concelho. Actualmente, a aldeia
apresenta 744 habitantes residentes durante o ano. Tem, como principais fontes económicas a
agricultura e a pecuária, a indústria de mármores e granitos, carpintaria, mecânica, construção civil,
comércio, artesanato, assim como alguns cafés.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de Santo Estêvão em Duas Igrejas decorrem entre os dias 25 e 27 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
As festas têm início no dia 25 com a apanha da lenha, recorrendo actualmente a veículos agrícolas.
Esta lenha é posteriormente leiloada, revertendo os lucros para cobrir os custos da própria festa. Os
dias 26 e 27 de Dezembro são os dias dos Santos protectores da juventude. A cada um dos oragos
dedica-se um grupo masculino. Deste modo, o dia de Santo Estêvão, 26 de Dezembro, está destinado
ao grupo dos casados e o dia 27, dia de S. João Evangelista para o grupo dos solteiros. Cada um dos
grupos tem o seu casal de mordomos os quais devem organizar os preparativos festivos. Ao longo
dos dois dias, solteiros e casados realizam as rondas de alvorada com peditório, acompanhados por
gaiteiros, caixa e bombos de casa em casa. As festas encerram com o baile popular no salão de uma
associação local.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; rondas com peditório; apanha e arrematação da lenha; baile; gaiteiros.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-mdouro.pt/duas-igrejas/
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Duas Igrejas.

Rua em Duas Igrejas

Rua em Duas Igrejas

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 08-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Esta aldeia situa-se no sul do Concelho de Vinhais. Apresenta 184 habitantes, segundo os censos de
2001, e assume como principais actividades económicas o trabalho agrícola e a produção de alguns
produtos como a batata, centeio e castanha, a pecuária, a confecção artesanal de fumeiro e um
reduzido sector de comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas da aldeia de Edrosa estão todas enquadradas dentro das festividades religiosas, portanto
seguem o calendário litúrgico em honra dos padroeiros da vila, tendo desaparecido qualquer
manifestação das antigas festividades pagãs de Inverno.
DESCRIÇÃO
Restam apenas as recordações de algum tipo de manifestações festivas respectivamente à
vestimenta de disfarces em que se invertia o sexo das figuras mascaradas, nos desfiles ao longo da
aldeia no período do Entrudo. Essas personagens denominavam-se de marafonas ou noivas e,
segundo testemunhos orais, deixaram de sair à rua há sensivelmente 30 anos.
HIPERLIGAÇÕES
http://patrimonio-turismo.com/juntas/zoom.php?identif=286&identifx=1490
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Edrosa.

Rua em Edrosa

Rua em Edrosa

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 30-10-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Ousilhão encontra-se no planalto do Concelho de Vinhais. Apresenta actualmente uma
densidade populacional na ordem dos 125 habitantes residentes, sendo caracterizada pelo fenómeno
demográfico geral da região, uma população cada vez mais envelhecida. As actividades económicas
com maior relevância são a agricultura e a pecuária, ambas limitadas à auto-subsistência e
distribuídas num sistema de pequenos e médios proprietários.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa dos Rapazes de Ousilhão decorre nos dias de Natal e de Santo Estêvão (26 de Dezembro)
contudo, o ciclo festivo tem início a 1 de Novembro, dia de Todos os Santos, no qual os rapazes vão à
procura da lenha no carro de bois para sua arrematação posterior. Desta forma consegue-se o
dinheiro para cobrir as despesas da festa.
DESCRIÇÃO
No dia 25 de Dezembro fazem a primeira ronda pela aldeia, com peditório para o menino Jesus. Os
moços, acompanhados pela gaita-de-foles, os bombos e os máscaras, dão as boas festas, comem e
bebem em cada uma das casas, e só quando acabam a ronda a todas as casas da aldeia, é que o
povo se pode reunir na galhofa da noite. “ (...) Para o dia 25 começa a festa do Natal. Vestem-se
quatro moços enfeitados com uns chapéus, umas castanholas e uns lenços pelos ombros (...) “. No
dia a seguir, a ronda repete-se, mas desta vez o peditório reverte para os próprios rapazes. “ (...) Para
o outro dia, o 26, começa novamente a mesma volta e aí é que é pedir para o Santo Estêvão que é a
Festa dos Rapazes, e então fazem a mesma volta começam logo cedo (...) até mais ou menos ao
meio-dia (...) ”.
Depois celebra-se a missa de Santo Estêvão e seguidamente sentam-se na Mesa em honra ao
mesmo Santo. Esta é presidida por uma cabeceira onde têm lugar os reis velhos e os novos, o
presidente da Junta de Freguesia e o Padre. A outra parte da mesa é dedicada ao povo, e é
composta por pão e vinho. “ (...) a mesa comunitária é uma mesa assim comprida, aqui na ponta
pomos três pratos (...) e esta é só, tem copos de vinho e pão, um pão que é dado pelo povo que vai
ser na hora da missa vai ser benzido (...) então nesta mesa existe a parte dos reis e a parte do povo
que é para definir o que antigamente eram os ricos e os pobres (...) a figura que fica na cabeceira é o
excelentíssimo padre (...) ele é que dá de comer aos reis, aos novos e aos velhos (...) depois há ali
um minuto de silêncio e vai-se benzer a mesa. O padre levanta-se, o povo que está em volta, tudo se
cala e tudo benze a mesa (...) ”.
Uma vez finalizada a passagem de coroas, a mesa é arrematada, e os novos reis são acompanhados
até ao bairro ao qual pertencem juntamente com os máscaras e o gaiteiro. O dia de Santo Estêvão
termina com a galhofa de participação popular. “ (...) ao fim da cerimónia o padre coroa os reis novos
(...) os máscaras estão de volta porque não tem a ver nada com a parte religiosa, tem que estar
distanciados, só quando rei dá ordem para vir é que os máscaras vêm (...) manter a ordem para não
deixar aos reis, eles é que são os defensores dos reis (...). Depois desta cerimónia há ali outro minuto
de silêncio que é, vai-se arrematar a mesa de Santo Estêvão (...) parte que é dos reis não é
arrematada, só a parte que é do povo (...) vai a leilão (...) arremata-se e esse dinheiro fica a favor do
Santo Estêvão (...) após isso, o 26 acabou, galhofa até às tantas da manhã, gaita-de-foles, brincar e
isso tudo é a tradição que temos aqui (...) ”.
Vista geral de Ousilhão

Rua em Ousilhão

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; ronda com peditório; refeições comunitárias com mesa-de-cabeceira; galhofa; missa;
personagens mascaradas: os máscaras.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Alguns dos elementos que têm sido introduzidos nos últimos anos, como a aceitação da participação
feminina na representação dos máscaras ou o abandono da divisão bairrista da celebração festiva,
explicam-se pela necessidade de adaptar estas festas à situação populacional da perda de gente
nova que dificulta a antiga segmentação social da sua organização. “ (...) isto vai continuar enquanto
houver pessoal, mas cada vez temos menos (...) isto é a Festa dos Rapazes e então é os moços tem
que ser rapazes novos e é os máscaras (...) antigamente só se vestiam homens, as raparigas não e
agora já são raparigas e rapazes, é totalmente já diferente do que quando eu conheci a festa (...) é
uma tradição que acho que se devia conservar mas a falta de população é um dos grandes factores...
(...) ”.
HIPERLIGAÇÕES | www.vinhais.com.pt/paginas/ousilhao/a-aldeia.php
FONTES ORAIS | Carlos Vaz, 60 anos, Ousilhão.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 01-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Parada situa-se a uma distância aproximada de 20 km da sede do concelho. Actualmente,
Parada apresenta 604 residentes, sendo uma das aldeias com maior densidade populacional do
concelho. As actividades económicas mais importantes, como na generalidade da região, são a
agricultura, a pecuária, a olivicultura, construção civil, carpintaria e panificação, assim como algum
comércio e negócio de restauração.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de Parada decorrem nos dias compreendidos entre 24 e 30 de Dezembro, sendo
diferenciadas várias festas ao longo do período natalício: a Festa de Natal, associada à liturgia cristã,
a Festa de Santo Estêvão, dos Rapazes ou do Carro, onde surgem já os elementos profanos
característicos das festas de Inverno. Já no ano novo, realiza-se o Cantar dos Reis e o Entrudo.
DESCRIÇÃO
As festas de Natal e as de Santo Estêvão são organizadas com base no sistema de mordomia
contudo, para cada festa existem mordomos específicos. Nas festas de Natal, onde a presença
feminina é mais notável, decorrem de acordo com as actividades que derivam da liturgia cristã:
preparar o presépio, preparar a missa do galo e ensinar as loas às meninas escolhidas. Por sua vez,
a festa dos Rapazes é organizada por quatro mordomos nomeados livremente quando, por própria
iniciativa, tomam lugar na mesa de Santo Estêvão. No dia 26, dia do santo, num carro de bois puxado
pelos moços, são transportados os quatro novos mordomos, o Presidente da Junta de Freguesia e o
Padre, acompanhados pela rapaziada, percorrendo a aldeia e parando nos cafés. Na frente do carro,
os gaiteiros anunciam a sua chegada, juntamente com um grupo de caretos que realizam o peditório e
vão colocando a esmola oferecida pelas pessoas da aldeia numa maçã.
Cabe destacar que a opção de vestir os chamados caretos é livre, e a sua performance é feita sem
que seja revelada a identidade do rapaz. A vestimenta consiste num fato de fabrico próprio, uma
máscara, geralmente feita de chapa, e uma vara que permita afastar o público.
Também no dia de Santo Estêvão, é celebrado um almoço popular presidido por uma mesa-decabeceira onde têm lugar o Presidente da Junta, os mordomos e o Padre.
A festividade dos rapazes continua no dia 28 de Dezembro, onde tem lugar a corrida à rosca,
competições atléticas entre os habitantes da aldeia, e a galhofa, uma espécie de luta greco-romana
entre dois homens simulando a luta de bois.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; personagens mascaradas: caretos; Missa do Galo; Mesa de Santo Estêvão; carro de bois;
gaiteiro; provas de esforço físico: corrida da rosca e galhofa.

Vista geral de Parada

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
As festas de Parada pautam-se por uma enorme afluência e participação popular. Cabe destacar,
também, a presente influência do Padre respectivamente à eleição da mordomia e no decorrer dos
acontecimentos festivos. Segundo o antigo mordomo da festa de Natal, a festa de Verão do próximo
ano, continua pendente aguardando a aprovação do padre que se mostrou ofendido com falta de
interesse que os rapazes mostraram em lhe pagar as dívidas como, aliás, é costume.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/document/448112/505004.pdf
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Parada.

Rua em Parada

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 06-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Podence situa-se no Município de Macedo de Cavaleiros, a cerca de 9 km da sua sede de
concelho. Segundo os resultados dos Censos de 2001, esta aldeia tem 357 habitantes, tendo sofrido
um decréscimo de 9,4% desde 1991.
As principais actividades económicas em Podence são: a agricultura, algumas actividades comerciais
ligadas à restauração e, até há pouco tempo, a produção de castanha – “Podence era uma das
freguesias com maior produção de castanha da região” [3].
CALENDÁRIO FESTIVO
Actualmente, o Carnaval, em Podence, está compreendido entre o Domingo Gordo e a Terça-Feira de
Carnaval.
Distrito de Bragança
Concelho de Macedo
de Cavaleiros

Freguesia de Podence

DESCRIÇÃO
Os mascarados que dão corpo a esta festa são denominados de caretos, estes coexistem com outras
figuras, as matrafonas, “marafonas ou madames” [1].
Os caretos usam fatos elaborados a partir de colchas de lã aos quais são aplicadas franjas de lã
coloridas, actualmente, amarelas, vermelhas e verdes – “as cores da bandeira nacional foram
escolhidas pelo meu marido há mais ou menos 50 anos” [4]; escondem a sua face com máscaras de
lata, pintadas de vermelho e preto, ou de couro, colocam à cintura uma série de chocalhos e,
cruzando o tronco, duas bandoleiras com campainhas.
As marafonas são, geralmente, mulheres que se apresentam com vestidos ou saias vistosas, por
vezes uma sombrinha aberta e trazem a cara tapada com um véu ou lenço.
Na actualidade os caretos saem à rua no Domingo Gordo e no dia Carnaval percorrendo as ruas da
aldeia e chocalhando os transeuntes, as mulheres são o alvo preferido destes mascarados, à
excepção das marafonas, imunes à sua acção. Na segunda-feira “gorda” à noite são celebrados os
casamentos.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Caretos, matrafonas, casamentos, rondas.

Rua em Podence

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
“Antigamente os caretos começavam a sair à rua três semanas antes do Carnaval. Dantes havia as
contradanças no Domingo Gordo e no dia de Carnaval. Nas contradanças entravam os caretos e
também as marafonas.” [5]. Na década de ’60, uma grande vaga de emigração, provocada pela
guerra colonial e também porque “a França começou a aceitar pessoas”, levou muita gente embora de
Podence; “em 1968 não havia cá ninguém para fazer os caretos, só há uns 18 anos é que voltou a
reanimar os caretos” [1].
Foi em 1985 que o Grupo de Caretos de Podence saiu, pela primeira vez, do contexto de aldeia e se
apresentou publicamente noutro contexto, por essa altura terá ganho mais «força» e a partir dessa
data este grupo começou a ser chamado a participar em iniciativas distintas em diversos pontos da
Europa. Estas “actuações” de animação de rua levaram a algumas modificações na apresentação do
Grupo – nessas saídas os Caretos são acompanhados por uma gaita-de-foles e bombo.
Também na aldeia, devido à turistificação destas manifestações populares, a atitude dos Caretos foi
alterada; segundo habitantes de Podence os Caretos são hoje em dia mais “civilizados”.
A festa de Carnaval é desde 2001, altura em que “surge a ideia da Associação Grupo de Caretos de
Podence” [2], organizada por esta associação com o apoio da Junta de Freguesia e do Município de
Macedo de Cavaleiros. A festa de Carnaval tem um cartaz com uma série de eventos distintos
(concertos, animações de rua, teatro, tasquinhas) e há cerca de dois anos foi introduzido um novo
elemento na festa a “Queima do Entrudo” que ocorre na Terça-Feira de Carnaval à noite.
HIPERLIGAÇÕES
http://caretosdepodence.no.sapo.pt/

Caretos de Podence

FONTES ORAIS
Antónia Jesus da Silva [1]; António Carneiro, Presidente da Associação Grupo de Caretos de Podence
[2]; Manuel Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Podence [3]; Teresa de Jesus [4]; João
Manco [5].

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 02 a 06-03-2011

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Rebordaínhos situa-se a 22 km no sentido sudoeste da sede do concelho. Actualmente
conta pouco mais de 250 residentes apresentando uma população envelhecida. A população activa
vive na sua maioria com base na actividade agrícola e pecuária, mas também, o sector da construção
civil tem alguma relevância na economia local.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Rebordaínhos podem situar-se duas festividades inscritas na matriz das festas de Inverno. Assim,
ocorre o Cantar dos Reis, no dia 6 de Janeiro, e o Serrar das Velhas e Casamento das Novas, na
Quaresma.
DESCRIÇÃO
A festa do Cantar dos Reis, consiste na realização de rondas ao longo da aldeia, porta a porta,
cantando versos e dizeres populares. Nestas rondas, surge a figura do careto, protagonizado por um
só rapaz. Esta personagem mascarada dirige a ronda colocando-se na frente do grupo e anunciando
a chegada do Cantar dos Reis através do som dos chocalhos pendurados no fato. Em simultâneo vai
fazendo o peditório, compilando a esmola numa maçã, que reverte em seu favor.
É hábito que, tanto a função de mordomo como a de careto sejam assumidas de forma voluntária, no
entanto, por vezes é transmitida pelo antecessor, tendo como única condição serem sempre rapazes.
A outra festa, chamada de Serrar das Velhas e Casamentos das Novas, é desempenhada
tradicionalmente pelos rapazes, consiste em anunciar publicamente, através de embudes, os
casamentos fictícios das raparigas solteiras e o cerrar das velhas, o atestar da condição social em
que se encontram. Estes anúncios têm por base uma estrutura fixa, sofrendo apenas a adequação
aos nomes dos indivíduos evocados.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia livre; personagem mascarada: careto; rondas; cantar dos reis; maçã; casamentos e serrar
das velhas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO

Devido à falta de juventude, as festas de Rebordaínhos têm vindo a registar o abandono da
celebração do baile final que integrava o catálogo festivo da festa de Natal.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/files/1/documentos/2009062217395998923.pdf
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Rebordaínhos.

Largo em Rebordaínhos

Rua em Rebordaínhos

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 05-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Rebordãos situa-se no Concelho de Bragança e actualmente apresenta sensivelmente 440 habitantes
residentes. Como se verifica em grande parte do Concelho, Rebordãos assume a agricultura e a
pecuária como principais actividades económicas.
CALENDÁRIO FESTIVO
A festa solstícial de Rebordãos celebra-se no dia 26 de Dezembro, dia de Santo Estêvão.
DESCRIÇÃO
Esta festa está centrada na Mesa de Santo Estêvão, a partir da qual se desenvolvem todos os
momentos festivos. Neste dia, prepara-se uma refeição comunitária, no entanto apenas nela se senta
quem, mediante inscrição prévia, tiver pago durante as rondas. Este almoço consta de uma mesa-decabeceira, na qual existem posições definidas, a serem ocupadas pelo Presidente da Junta
Fabriqueira, o Presidente da Junta de Freguesia, os quatro mordomos novos, um mordomo antigo e o
Padre, sendo a restante parte da mesa destinada ao povo.
Os quatro mordomos com vínculo à Junta Fabriqueira são dois homens e duas mulheres, havendo um
casado e um solteiro de cada sexo. Os outros três mordomos, que não se sentam na mesa,
entretanto, organizam e ocupam-se da logística que envolve esta prática.
Em Rebordãos, as figuras mascaradas, denominam-se caretas. Aqui é hábito recorrente ser os
mesmos indivíduos a vestir o fato, geralmente homens casados, sendo estes convidados pelos
mordomos. Os caretas surgem no dia 26 durante o dia, brincando com os assistentes e
simultaneamente assumindo a função de mediadores entre mordomos velhos e novos. Estas figuras
são responsáveis pela notificação dos novos mordomos. Assim, ao serem informados sobre quem vai
substituir os mordomos velhos, vão ter de ir procurar as pessoas candidatas para assumir o poder
para o novo ano e sentá-los na mesa-de-cabeceira. Uma vez todos os protagonistas reunidos e
ocupando o seu respectivo lugar, faz-se a bênção do pão, que passa a ter fins profilácticos para os
animais.
Nesta mesa outro elemento marca também a sua presença, o vinho fino. Talvez devido à sua
proveniência de origem e qualidade, representava um elemento susceptível de ser roubado pelo povo,
pelo que havia a necessidade de ser protegido pelos caretas e suas respectivas varas.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; Junta Fabriqueira; personagens mascaradas: os caretas; Mesa de Santo Estêvão com
cabeceira; pão bento; refeição comunitária; vinho fino.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Alude-se aqui à inclusão, mais ou menos recente, da Comissão da Junta Fabriqueira quer na
organização da festa, quer como na forte representação ao longo dos momentos festivos.
Em relação à protecção simbólica do vinho fino pelos caretas, devido a razões cuja origem se
desconhece, esta prática tem caído em desuso.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?WMCM_Pag-inaId=7216

Vista geral de Rebordãos

FONTES ORAIS
Habitantes locais de Rebordãos.

Rua em Rebordãos

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 05-03-2011

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Rebordelo encontra-se no concelho de Vinhais, no limite com Mirandela, nas
proximidades do rio Rabaçal. Apresenta aproximadamente um número de 650 residentes e tem como
principais actividades económicas a pecuária e a agricultura, nomeadamente o cultivo de
castanheiros, olivais e vinhas.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de Rebordelo estão compreendidas entre o dia de Natal e o dia de Santo Estêvão (26 de
Dezembro).
DESCRIÇÃO
No dia de Natal, os rapazes acordam cedo para fazer a alvorada, umas rondas de boas festas
acompanhadas pelos gaiteiros, e, durante a tarde, os mordomos fazem as chamadas mandas, ou seja
rondas de peditórios pela aldeia em que o dinheiro reverte a favor das despesas da festa e da Missa
de Santo Estêvão. À noite há a encamisada, momentos de encontro dos assistentes onde é
importante aparecer com a indumentária que se achar mais cómica para a ocasião. “A primeira coisa
para o início da festa de dia 25, de 24 para 25, a temos a alvorada com a gaita-de-foles, começando
às seis da manhã até por volta das oito, oito e meia, depois têm uma aldeiazinha anexa que é a aldeia
de Vale de Armeiro, vai-se lá também com as varas e com a gaita e regressam a tirar a manda, a tirar
o dinheiro à povoação em Rebordelo, até ao fim do dia. A partir daí, começa a encamabanhada, que é
a encamisada (...) a mocidade, pessoas idosas, chegam a porta das pessoas e: viva fulano, viva
sicrano, pronto é tudo parte da encamisada, até as tantas da manhã. Têm a aparelhagem, têm
conjunto. É uma festa muito animada (...) ”.
O dia de Santo Estêvão começa novamente com a alvorada, se segue com a procissão e a missa a
Santo Estêvão. Depois da missa há a entrega das varas do mordomo velho ao novo, realizada na
Mesa, preparada pela mordoma, na qual se oferece comida e bebida para o povo. “ (...) é uma
passagem que fazem da vara do mordomo velho, do mordomo de 2010 para o de 2011 e depois as
varas são guardadas na casa do armador até para o ano, estão sempre limpinhas, não as deixam
sujar, estão sempre em ordem. Próximo à festa de 2011 o mordomo vai levantar as varas ao
arrumador e ajustam a festa. Ajustam a festa com o padre, com o atirador (...) e o andoreiro... é isso
que é a tradição da festa completa é isso (...) ”.
Ao fim deste ritual, aparecem os caretas ao ritmo das gaitas e tambores, animando a reunião com as
suas tropelias características. A festa acaba com outra encamisada, agora com a participação dos
caretas. “ (...) Para o dia a seguir, o início do dia 26, continua a mesma alvorada. A gaita de fole ao
povo, depois continua às onze horas do dia 26 é a missa do Santo Estêvão, têm a procissão, vai à
capela, chega à capela fica lá o Santo na capela que lá está, e volta para trás de regresso à igreja
matriz (...) depois do almoço a partir das quatro horas para cima é a entrega das varas no largo da
capela. Entregam-se as varas, há ali um festejo, depois da passagem das varas dos mordomos
velhos para os novos de 2011, as varas vão continuar a fazer nova visita de casa em casa a correr as
casas todas até à noite. Onde continua a mesma encamisada. É aí que termina até às três, quatro
horas da manhã (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; alvorada com gaita-de-foles; ronda com varas; camabanhada ou encamisada; procissão;
andureiro; caretas.
Vista geral de Rebordelo

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Das mudanças verificadas destacamos a necessidade da aquisição dos fatos das figuras mascaradas
no estrangeiro “ (...) aqui não há disso, tem que se mandar vir de fora. Os vestidos, uns vêm do Brasil,
oferecem, outros vão buscá-los a Espanha (...) as pessoas já acabaram pronto, aqui ninguém fabrica
nada das caretas dos máscaras (...) ”.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.vinhais.com.pt/paginas/rebordelo/a-aldeia.php
FONTES ORAIS
José Alberto dos Santos, 68 anos, Rebordelo.

Rua em Rebordelo

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 29-10-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Rio de Onor situa-se na zona Norte do concelho, no parque Natural de Montesinho, delimitando o seu
território com Espanha. A aldeia, apresenta uma população de cerca de 160 habitantes, enquadra a
sua economia dentro do sector primário com alguma actividade no pequeno comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa dos Reis em Rio de Onor tinha lugar no dia de Reis, 6 de Janeiro, tendo sido abandonada há
já alguns anos, ocorrendo esporadicamente recriações.
DESCRIÇÃO
A Festa dos Reis em Rio de Onor constituía-se como uma festa claramente de ritos de passagem em
que a mocidade assumia o controlo aldeão por uns dias ao estilo das festas de rapazes realizadas na
generalidade da zona brigantina. O sistema organizativo partia da cedência de poder que o conselho,
organizado mediante um sistema de assembleia, cedia aos mordomos. Estes mordomos, então,
reuniam a mocidade aceitando a integração dos rapazes mais novos nas diferentes actividades: a
apanha dos cepos, os jantares grupais e a caracterização das personagens mascaradas chamadas
caretos. Segundo um testemunho oral: “ (...) na minha infância idade e a partir dos 18 anos, na aldeia
havia muita mocidade (...) e então todos os anos fazíamos a Festa dos Reis. Os moços juntavam-se,
comprava-se aí uma vitela (...) organizávamos a festa (...) também íamos buscar um tractor de cepas,
para depois queimarmos fazermos para aí uma festarola, agora a rapaziada já não a há, a mocidade,
a juventude já não temos e os poucos que há não se governam na aldeia, têm que sair para fora (...) e
as coisas vão acabando (...) ”.
Nestes dias, paralelamente, celebrava-se também o Ramo de Reis, organizado por quatro mordomas,
todas mulheres, elaborado a partir das esmolas em géneros para posteriormente ser leiloado.
“ (...) no dia de Reis vestiam-se dois rapazes, com máscaras (...) davam a volta a aldeia eles, mais
outros rapazes que levavam um saco para meter as chouriças e o que o pessoal lhes dava (...) agora
a rapaziada já é pouca, e os poucos que há não se governam na aldeia, têm que sair para fora (...) ”.
Observamos, também, como a mudança dos hábitos da vida quotidiana podem determinar a evolução
das suas celebrações festivas: “ (...) então na Missa dos Reis as raparigas, as mordomas, são sempre
nomeadas quatro mordomas da igreja, faziam um ramo, através de chouriças de salpicões faziam um
raminho que depois de sair da igreja arrematava-se “ (...) agora já há dois ou três anos que não fazem
o ramo (...) porque é assim, o tal ramo pediam à volta do povo e chegou a uma certa altura que a
gente já não matava o porco, então optaram por não fazer o dito ramo e já não se faz. Na altura toda
a gente dá uma esmola para o Santo, já não se faz o ramo, é assim”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; personagens mascaradas: caretos; apanha da lenha; refeição de grupo; ramo; rondas com
peditório.

Vista geral de Rio de Onor

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
A festa dos Reis em Rio de Onor encontra-se estagnada há já muitos anos, tendo sido recriada em
algumas ocasiões, como por exemplo, no momento em que realizadora Noémia Delgado apresentou
o filme Máscaras, ou no ano 2003, quando o Professor António Pinelo Tiza incentivou a população da
aldeia a “vestir” os caretos novamente. No passado ano 2009, os moços já casados também
decidiram fazer uma imitação, tal e como eles próprios indicam, com o objectivo de reactivar esses
momentos de convívio revivendo, desta forma, aquilo que os seus antepassados faziam. No entanto,
(...) não quer dizer que um dia mais tarde não se venha ainda a fazer (...) só que é a tal conta, a
mocidade é pouca (...) ”.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?WMCM_Pag-inaId=7283
FONTES ORAIS
António Preto, 72 anos, Rio de Onor.

Rua em Rio de Onor

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 04-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Rio Frio situa-se na zona Este do concelho de Bragança, a 25 km de distância da sede concelhia. A
freguesia tem actualmente aproximadamente 350 habitantes repartidos entre Rio Frio e a anexa,
Paçô. Como principais actividades económicas, os habitantes de Rio Frio dedicam-se sobretudo ao
sector primário assente numa agricultura e pecuária de subsistência. Rio Frio regista ainda alguma
ocupação em carpintaria, construção civil e o pequeno comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Rio Frio celebram-se as festas de Santo Estêvão no dia 26 de Dezembro e realiza-se a
arrematação do charolo no dia 1 de Janeiro.
DESCRIÇÃO
A festa organiza-se a partir da nomeação dos mordomos. O sistema de mordomia é formado por dois
rapazes, duas raparigas e um juiz. Estes distinguem-se por ostentarem uma rosca pequena colocada
na lapela do casaco. A nomeada dos mordomos é feita através de um convite endossado
pessoalmente aos possíveis candidatos, sendo o resultado anunciado pelo Padre durante a
celebração da Missa de Santo Estêvão. Depois da Missa, realiza-se uma ronda ao longo da aldeia,
acompanhada pelos bombos, em que se faz o peditório para as despesas da festa. Como forma de
gratidão é oferecido vinho e bolos aos vizinhos que participaram na doação.
Outra ronda, a ronda de boas festas, destina-se à colecta de géneros para enfeitar o charolo do ano
novo. No primeiro de Janeiro, o charolo é arrematado e posteriormente realiza-se um almoço convívio
para os quatro mordomos velhos e os quatro mordomos novos.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; Missa de Santo Estêvão; charolo; rondas com peditório.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Devido à falta de juventude, as festas de Rio Frio têm vindo a registar o abandono da celebração do
baile final que integrava o catálogo festivo da festa de Natal.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/files/1/documen-tos/20090622174153817547.pdf
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Rio Frio.

Largo de Rio Frio

Rua em Rio Frio

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 07-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Sacóias está situada a 10 km a ocidente da sede do concelho. Actualmente, a aldeia apresenta 744
habitantes residentes durante o ano. Tem, como principais fontes económicas a agricultura e a
pecuária, a indústria de mármores e granitos, carpintaria, mecânica, construção civil, comércio,
artesanato, assim como alguns serviços de restauração.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Sacóias celebra-se a Festa dos Rapazes no dia de Natal e de Santo Estêvão no dia 26 de
Dezembro, começando os preparativos no dia 24.
DESCRIÇÃO
A festa de Sacóias oferece diversas actividades relacionadas com a passagem dos garotos à
condição de rapaz: a celebração e momentos convívio masculino. No dia 24 procede-se à apanha da
lenha para a fogueira da Consoada. Nos dias 25 e 26 de Dezembro os rapazes realizam as rondas de
boas festas, cobrindo metade da aldeia em cada um dos dias festivos. Estas rondas são
acompanhadas pelos gaiteiros e apresentam sistemas de punição para os rapazes ausentes. No dia
26 de Dezembro, a ronda é concluída na igreja, onde tem lugar a celebração da Missa dos Rapazes
com a presença do gaiteiro.
A festa é organizada pelos mordomos, em torno dos quais se concentram as atenções. Os
mordomos, distinguidos pelo trajar de chapéus com fitas vermelhas, podem ser indivíduos solteiros ou
casados. A nomeação dos mordomos realiza-se no momento de convívio entre rapazes e apenas é
divulgada ao povo durante o baile onde os mordomos velhos colocam os chapéus aos mordomos
novos. É através deste ritual que é revelada a identidade dos novos mordomos. Por sua vez, os
mordomos velhos vestem uns capotes, em representação da passagem do dever de mordomo.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; refeições comunitárias; apanha da lenha; rondas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Antigamente eram representadas as loas, recitais de versos de crítica social onde eram narrados
alguns dos acontecimentos mais destacados do ano. A escassez de população jovem residente na
aldeia provocou a falta de contacto com a quotidianidade aldeã e o consequente abandono da prática.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?SYS_PAGE_ID=459458
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Sacóias.

Vista geral de Sacóias

Rua em Sacóias

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 03-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Salsas situa-se no concelho de Bragança e dista sensivelmente a 27km a sul da sede do
mesmo. Actualmente tem cerca de 600 habitantes residentes e vive maioritariamente da agricultura e
pecuária, sendo o comércio de material para construção civil como principal actividade económica, a
par da cultura da castanha.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa dos Rapazes de Salsas está compreendida entre os dias 1 de Janeiro e o dia de Reis.
DESCRIÇÃO
Os mascarados protagonistas da festa de Salsas são os chamados Caretos. Vestem fatos feitos a
partir de colchas antigas e caretas de madeira. Os Caretos começam as saídas no primeiro dia de
Janeiro e durante todos os dias, até o dia de Reis. “ (...) os rapazes saem à noite nos dias 1, 2, 3, 4, e
5, saem sempre à noite. Depois de escurecer, anoitece, vestem-se e então andam de casa em casa
(...) ”.
Nesse dia fazem o peditório para as almas. Os caretos percorrem então todas as casas da aldeia a
pedir esmola e fumeiro para as almas, a qual vai ser leiloada no fim do dia. “ (...) Depois há o dia da
recolha do fumeiro, que é no dia 6; ah! Visitam as casas e por vezes roubam também fumeiro. No dia
6 fazem então a recolha. É o peditório das almas. Eles, os mordomos tiram as máscaras, há respeito
tiram as máscaras, trazem um espeto, e então vem fazer o peditório e tudo o que dão metem nesse
espeto que é um ferro comprido, metem os chouriços e depois à tarde ou à noite fazem um baile e
arrematavam e esse dinheiro dão à Igreja para as almas (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; ronda com peditório; roubo ritual; baile; caretos.

Rua em Salsas

Rua em Salsas

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Há cerca de 40 anos atrás, as festas deixaram de se celebrar devido em grande parte aos
movimentos migratórios, sendo de carácter esporádico através da iniciativa de algum rapaz. “ (...) a
festa dos rapazes, portanto aqui em Salsas vai do dia 1 ao dia 6 (Janeiro) (...) houve, aqui há 30, 40
anos, 50 anos, isto perdeu-se um pouco, por causa da emigração (...) portanto, à falta de
intervenientes para no fundo continuar a fazer esses eventos. Esporadicamente havia um jovem ou
outro que ficou na aldeia, e eles isoladamente faziam esses rituais (...) ”.
No entanto, desde há 10 anos que a festa tem sido retomada por um grupo associativo que tem
grande interesse em dar-lhe continuidade, com a intenção de “a representar da forma mais genuína”,
segundo as palavras do Presidente da Junta. “ (...) Há uns 10, 15, 20 anos, começamos a acarinhar
esses eventos e, actualmente há grupos já organizados que representam e bem esses usos e
costumes e tradições.
Estes caretos tem como peculiaridade uma mudança instaurada no momento em que estes
começaram a se deslocar para alguns eventos sobre cultura popular, seja desfiles de mascarados ou
feiras promocionais de produtos regionais, para se adaptar às necessidades da nova realidade que os
acolhe. Actualmente, os caretos trocaram os chocalhos com os quais “chocalhavam” tradicionalmente
o público, pela colocação de perfume no rabo que por sua vez dão a cheirar à audiência, sobretudo
feminina. Esta alteração traduz uma mudança na postura do careto, no seu comportamento outrora
grotesco e violento do qual o público forasteiro se tinha sentido ofendido. “ (...) quanto às alterações
que se fizeram, é normal (...) quando começaram a sair havia necessidade de fazer alguma alteração,
porque algumas pessoas reagiam mal, porque um chocalho aleijava, fazia um hematoma e então
alguém disse: (...) então olha, temos o rabo comprido, vamos arranjar perfumes muito fortes, deitamos
o perfume ao rabo e deitamos o rabo a cheirar (...) portanto foi esta alteração porque as pessoas não
reagiam bem quando se batia com os chocalhos (...) então foi devido às saídas que se fez essa
alteração, há 15 anos talvez (...) ”.
Actualmente, a organização da festa dos rapazes em Salsas é da responsabilidade da Associação
dos Caretos e seus simpatizantes. Esta associação responsabiliza-se também pela gestão dos
contactos com as administrações do distrito ou outras instituições de carácter turístico e cultural para
eventuais exibições no exterior.
HIPERLIGAÇÕES | http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?WMCM_Pag-inaId=144
FONTES ORAIS | Filipe Caldas, 53 anos, Salsas.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 05-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Samil encontra-se nas proximidades da sede do concelho, pelo que apresenta uma
população aproximada de 1000 habitantes.
Em termos económicos, Samil concentra a actividade no sector primário, complementada com alguma
actividade industrial, destacando o sector da construção civil.
CALENDÁRIO FESTIVO
Na aldeia de Samil, celebra-se a Mesa de Santo Estêvão no último fim-de-semana do mês de
Dezembro.
DESCRIÇÃO
A Mesa de Santo Estêvão é organizada a partir de um sistema sofisticado de mordomia, constituído
por um grupo de oito figuras com que representam funções distintas. Nesta Mesa promove-se uma
refeição popular para os indivíduos que tenham previamente pago ou colaborado nos preparativos da
cerimónia.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; Mesa de Santo Estêvão; refeição comunitária; Missa de Santo Estêvão.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/document/448112/505004.pdf
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Samil.

Rua em Samil

Rua em Samil

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 06-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Santulhão situa-se no conselho de Vimioso, entre os rios Sabor e Maçãs, distando cerca
de 17 quilómetros da sede do concelho. Segundo os censos de 2001, Santulhão possui 508
habitantes. A freguesia tem como principais actividades económicas a agricultura e pecuária, a
olivicultura, construção civil, restauração e pequeno comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas na aldeia de Santulhão inseridas no ciclo de Inverno são o Julgamento e Cortejo Fúnebre do
Entrudo, celebradas na véspera e no dia de Carnaval.

Distrito de Bragnça
Concelho de Vimioso

Freguesia de Santulhão

Rua em Santulhão

DESCRIÇÃO
As festas de Entrudo são festas historicamente ligadas às Saturnais romanas e que, assimilando os
mais diversos elementos culturais ao longo da história, têm ficado associadas à cosmologia cristã, à
exaltação dos excessos e permissividade concedida aos dias anteriores à Quaresma, o período
reflexivo em que se inicia o ciclo anual cristão. Em Santulhão, a chamada tradição do Entrudo
consiste na elaboração de um boneco antropomórfico feito a partir de uma estrutura de madeira
coberta com roupas velhas e enchida de palha. Este boneco, chamado Entrudo, pode estar vestido
segundo o livre critério dos seus criadores, mas respeitando sempre a presença de membros genitais
masculinos ou femininos exageradamente representados.
Na vigília de Carnaval os habitantes da aldeia realizam um cortejo fúnebre em que se percorrem
várias ruas da aldeia, acompanhados, nos últimos dois anos, pelo grupo de Latos de Bagueixe, o qual
proporciona um ritmo solene ao cortejo que contrasta com os gritos lançados pelos transeuntes em
luto: “Oh! Minha avô, minha avó!”. O cortejo percorre algumas das ruas principais da aldeia realizando
várias rondas em que se visitam os cafés principais da povoação, finalizando a performance num dos
cafés para dar início ao baile.
No dia seguinte, a meio da tarde, os habitantes de Santulhão reencontram-se para percorrer
novamente as ruas da aldeia, mas desta vez disfarçados na sua maioria com máscaras grotescas e
vestimentas feitas de roupas velhas, e acompanhados pelos diferentes bonecos transportados em
tractores agrícolas. A maioria dos participantes está provida de grandes quantidades de farinha que
vai ser lançada uns aos outros, criando um ambiente de divertimento e algazarra geral. É ao acabar
as rondas que se procede ao julgamento do Entrudo num largo do centro da aldeia: um juiz lê os
ofícios (em que se fala sobre alguns temas da actualidade, com elementos de sátira social) e
seguidamente deitam-se os bonecos para o meio do largo onde são espancados, queimados e
arrastados, dando fim ao encontro ritual.
Existem versões contraditórias acerca da organização da construção dos bonecos; segundo alguns
habitantes da aldeia, antigamente cada bairro da aldeia teria de construir um boneco próprio que
depois iria ser julgado juntamente aos bonecos restantes. Outras vozes contam como em tempos
mais antigos, era costume construir um só boneco representante do Entrudo para toda a aldeia, o que
pode ser explicado pela desarticulação dos bairros devido aos fluxos migratórios que têm afectado a
aldeia de Santulhão da mesma forma que se caracteriza a demografia trasmontana geral.
Actualmente os bonecos são construídos por grupos de amigos e familiares, não havendo um critério
aparentemente definido.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Bonecos; mascarados; rondas rituais; consumo de álcool; irreverência social; casamentos; discurso
de crítica social.

Rua em Samil

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Há algum tempo foi introduzida uma alteração respectivamente às datas da celebração do Entrudo,
nomeadamente do cortejo fúnebre. Grande parte dos participantes encontram-se actualmente
migrados, nos centros urbanos dentro do país, ou no estrangeiro, razão pela qual se viram obrigados
a abandonar a aldeia durante as celebrações. Com a finalidade de manter o maior número de
assistentes possível, optou-se por transladar o cortejo fúnebre para a véspera, deixando assim
alterado o sentido cronológico do ritual simbólico.
Destacamos a colaboração activa da Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino
(AEPGA) nas festividades carnavalescas de Santulhão, participando nas rondas realizadas pela
aldeia, integrando-se dentro da cerimónia do Entrudo.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 07 e 08-03-2011

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA

Cabe-nos também mencionar o abandono de uma das práticas mais habituais nas festividades da
zona trasmontana: os casamentos. Como comentou um habitante de Santulhão: "Olhe, os
casamentos eram um dia muito divertido, o dia de Entrudo, pois claro havia muitos rapazes, assim
com esse funil (...) e dizíamos assim: bem vamos a casar à noite (...), aí pelas dez horas vínhamos
comer e vínhamos pôr os embudes, eu vinha pôr o meu o senhor levava o seu, cada um levava um,
mas éramos sempre só dois rapazes. Dizíamos: temos aqui um casamento a realizar. Se a rapariga
ficava contente, ou gostava do rapaz, íamos para dentro comer e beber (...) e era assim os
casamentos. Íamos à porta das pessoas e casávamos ali à vontade. Depois mais tarde a Guarda
começou-nos a proibir (...) começou a andar a atrás de nós (...) teve que se acabar essa tradição (...)
". Certamente os casamentos deixaram de ser celebrados, mas as gerações mais novas ainda se
lembram, culpando a falta de juventude suficiente de ser a razão principal do abandono.
Poder-se-ia comentar também a possível existência de algum tipo de celebração exaltação da
juventude, abandonada no tempo das grandes emigrações, chamadas festa de Santo Estêvão ou da
Rosca, nas datas próximas ao dia do Santo, 26 de Dezembro. Segundo testemunhas da aldeia, os
rapazes da aldeia realizavam provas de destreza física, os ganhadores tinham os componentes da
rosca como prémio.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.santulhao.net/
FONTES ORAIS
Eduardo Padrão, reformado, Santulhão.

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
São Julião de Palácios é uma aldeia que se encontra no concelho de Bragança, a 15 quilómetros da
mesma. Apresenta uma população de 283 habitantes residentes e tem como principais actividades
económicas a agricultura e a pecuária assim como pequena indústria de cimento e tijoleira e de
madeira.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de São Julião de Palácios denominam-se de Festas de Santo Estêvão e estão
compreendidas entre os dias 24 e 26 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
A festa de Santo Estêvão em São Julião de Palácios é uma festa de exaltação da mocidade.
“Na festa dos rapazes junta-se toda a rapaziada menos aqueles que andam de luto, depois compram
uma vitela e comem-na, fazem a festa junta. Tem ali a casa, ali adiante, que é a casa própria onde
fazem isso (...) e passam assim o tempo com as colectas que nós lhes damos, pedem-nos a nós e
nós todos lhes damos. Cada um dá lhe o que tem na devoção (...) ”.
A organização da festa fica à conta de dois mordomos, um rapaz e uma rapariga, e dois meirinhos
representados também por um rapaz e uma rapariga. No dia 26, já de madrugada, começam as
rondas com peditórios, onde os rapazes percorrem a aldeia, juntamente com o gaiteiro e o bombo, e
uma bandeira hasteada pelos mordomos e/ou pelos meirinhos.
Neste momento festivo, os rapazes que não comparecem no percurso são sujeitos a uma multa,
normalmente paga em géneros, habitualmente vinho.
Estas rondas são interrompidas para celebrar a Missa dos Rapazes e realizar a arrematação dos
produtos conseguidos. “ (...) eu gosto muito que se faça isso, que é para lembrar os tempos antigos
(...) o padre continua a ir celebrar a missa lá à capelinha no dia 25 de Dezembro, é o dia da festa (...)
e é assim que fazemos e ainda se continua a fazer.”
No final do dia, existe um cortejo popular. “ (...) depois saem da missa e vêm de ronda outra vez e vão
para a casa do povo lá adiante, e depois ali andam até as tantas da madrugada (...) é assim que se
faz e assim se continua a fazer (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomos e meirinhos; rondas com peditório; elementos particulares na indumentária (boné); missa;
arrematação; sistema de multas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Pode-se destacar a introdução de uma mudança ao nível da participação feminina na função da
mordomia, assim como a integração de indivíduos casados. Estas mudanças têm sido motivadas pela
falta de mocidade e pela necessidade da existência de jovens solteiros para desempenhar o cargo.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=12735

Vista geral de São Julião de Palácios

FONTES ORAIS
Manuel Teixeira, 79 anos e outros habitantes locais de São Julião de Palácios.

Rua em São Julião de Palácios

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 04-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Aldeia de São Pedro da Silva encontra-se situada a 20 km da sede de concelho – Miranda do Douro,
na zona oeste. Apresenta aproximadamente 310 residentes e desenvolve as actividades económicas
habituais da zona mirandesa: o trabalho agrícola, com destaque para a olivicultura, a pecuária, a
recolecção de cortiça, assim como a extracção de granitos.
CALENDÁRIO FESTIVO
São Pedro da Silva apresentava duas festas no catálogo festivo do ciclo de Inverno: a Festa de Santa
Luzia, no 13 de Dezembro e a Festa dos Reis, no dia 6 de Janeiro. Abandonadas e reinventadas por
várias ocasiões, estas práticas assumem um carácter esporádico sendo que, actualmente, há dois
anos que o Natal decorre sem festas solstíciais.
DESCRIÇÃO
A festa de Santa Luzia ou Festa do Belho, possuía quatro figuras mascaradas: o Belho, a Galdrapa e
dois bailadores. “ (...) o belho era um jovem (...) levava óculos de cortiça e um santo crucifixo de
cortiça queimada (...) a gualdrapa era outro jovem vestido de mulher, era a que andava com uma
estaca de pau, entrava nas casa sem pedir autorização e roubava as chouriças, corria e levava ao
homem que andava com os alforges para as guardar. Também trazia um pau com bexigas de porco
cheias de vento para as rebentar ao bater na cabeça das pessoas (...) e também trazia um rosário de
bulhacas ao pescoço. Esta festa era feita no dia 13 de Dezembro, no final do ano (...) e era quando o
ano acabava porque o velho significava o ano velho, o par de bailadores e a música significava o ano
novo [1] (...) ”. Estas personagens davam a volta ao povo e depois celebrava-se a missa de Santa
Luzia, no fim da qual se leiloava as chouriças e cujo dinheiro revertia para cobrir as despesas da
festa.
A organização da festa passava pelo sistema de mordomia formado por um rapaz e uma rapariga. “
(...) era um mordomo e uma mordoma, um rapaz e uma rapariga, os mordomos de Santa Luzia, e
então houve um ano que parece que os pais não se entendiam bem (...) não se falavam (...) e
deixaram de fazer a festa e depois os outros mordomos nunca quiseram dar continuação [1] (...) sim
mas acho que neste momento a falta da festa, de não se fazer a festa é porque não há gente [2] (...) ”.
A segunda festa em São Pedro da Silva é a Festa dos reis. Esta festa encontra-se igualmente
estagnada devido à escassez de candidatos à mordomia. “ (...) a festa dos reis só o ano passado
também deixou de se fazer, porque já não houve mordomos [1] (...) ”. Nesta festividade, os
mordomos, duas raparigas e um rapaz, todos solteiros, tinham de organizar os preparativos da festa:
coordenar as cozinheiras dos roscos, para a construção do ramo; colectar dinheiro para as despesas;
e organizar o baile final. “ (...) depois, isto era levado para a igreja e era leiloado, vendido ao público, e
depois fazia-se dinheiro para ajudar às despesas da festa (...) toda a gente colaborava (...) depois
havia baile, lá no largo lá em baixo, punham lá umas mesas e iam comprando os roscos, bebendo uns
copos de vinho porque os mordomos punham lá vinho, punham lá tremoços, era assim até à noite.
Portanto uma das razões também que esta festa terminou era porque isto os mordomos eram jovens,
eram duas raparigas e um rapaz (...) não há quem assuma a mordomaria. [2] (...) ”.

Largo de São Pedro da Silva

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; personagens mascaradas: belho, galdrapa; bailadores; roubos rituais; rosco, ramo;
convívio colectivo.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Podemos destacar a intenção em não deixar perder estas práticas festivas e a vontade de retomar
aquelas que já foram abandonadas. “ (...) depois, 30 anos depois (...) eu é que disse assim: vamos
outra vez voltar a fazer a festa de Santa Luzia, e eu voltei a arranjar os trajes todos (...) quis voltar a
fazer a festa para não deixar perder as tradições da nossa aldeia. Essencialmente é a falta de gente
nova, jovens que é para fazer isto porque não há quem o faça já... [1] (...) hoje não, a juventude que
temos agora eles não se agarram a estas tradições como nós agarrávamos antigamente [2] (...) ”. É
por estas razões que actualmente a festa é inexistente.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-mdouro.pt/s-pedro-da-silva/

Rua em São Pedro da Silva

FONTES ORAIS
Leonor Esteves, 59 anos [1]; Francisco Fidalgo, 65 anos [2]; Habitantes locais de S. Pedro da Silva.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 08-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de São Pedro de Serracenos localiza-se a poucos quilómetros da cidade de Bragança.
Apresenta cerca de 350 habitantes residentes, adquirindo uma população mais numerosa e menos
envelhecida durante a ocorrência dos momentos festivos.
CALENDÁRIO FESTIVO
Nas festas de São Pedro dos Serracenos surge a Mesa de Santo Estêvão como elemento central. A
sua celebração ocorre no dia 26 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
A Mesa de Santo Estêvão ou Mesa do Bacalhau constitui um momento de convívio onde, através de
uma refeição comunitária são constatadas algumas das personalidades ilustres da comunidade. A
Mesa de Santo Estêvão é organizada através do sistema de Mordomia, sendo quatro mordomos a
desempenhar essa função, com base num sistema de alternância anual tendo em conta a sua
pertença ao bairro. Estes mordomos têm a função de organizar os preparativos adequados para a
ocasião, como são a angariação de fundos mediante o dinheiro reunido nas rondas realizadas em
dias anteriores; compra e matança de animais para o almoço; decoração e preparação da igreja para
a Missa de Santo Estêvão, etc.
Pode destacar-se a presença do Pároco na Mesa, que procede à bênção da refeição comunitária.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mesa de Santo Estêvão; mordomia; Missa; bênção da mesa; rondas com peditório.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Uma das alterações evidentes nesta festa acontece ao nível da sua deslocação para o último fim-desemana do ano, para desta forma adequar-se ao calendário laboral nacional e poder receber o maior
número possível de habitantes que desenvolvem actividade profissional fora da localidade.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.bragancanet.pt/braganca/spedro/index.html
FONTES ORAIS
Habitantes locais de São Pedro de Serracenos.

Vista geral de São Pedro de
Serracenos

Rua em São Pedro de Serracenos

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 06-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Tó encontra-se a 12 km para leste da vila de Mogadouro e conta actualmente com 210
habitantes. Em termos de economia local, a aldeia de Tó organiza a sua base em torno das
actividades agrícolas e pecuárias. Não obstante, embora num plano reduzido, apresenta um sector de
comércio e indústria de construção civil local.
CALENDÁRIO FESTIVO
A chamada Festa do Menino é celebrada em Tó no dia 1 de Janeiro.

Freguesia de Tó

DESCRIÇÃO
A festa do Menino tem como protagonistas três personagens, o Moço, a Cécia e o Farândulo,
representados por três dos quatro rapazes envolvidos no desempenho deste rito de passagem.
Todos os invernos, um novo moço tem entrada no ciclo quadrienal.
Desempenhando ordenadamente cada personagem, o primeiro ano irá caracterizar o Moço, depois a
Cécia, seguidamente vai adoptar o cargo de Mordomo da festa, acabando o ciclo com a
representação do Farândulo. A performance compõe um jogo de papéis em que o Moço terá de
defender a Cécia das tropelias do Farândulo que tem intenção de a tisnar com a cruz de cortiça
queimada, e lhe roubar o ramo que esta leva. “ (...) o Farândulo é mascarado, todo tisnado, quer
dizer, não tem máscara mas é só tisnado (...) e depois com os trajos antigos, com um casaco vestido
ao contrário, uma saia rota de uma senhora velha, o Farândulo tenta unicamente tisnar a Cécia ou
então tirar-lhe um doce... qualquer coisa que leve no ramo (...) ”.
Este “jogo” ritualizado é uma constante nas rondas ao longo da povoação ao mesmo tempo que
pedem esmola, acompanhados pela música dos gaiteiros.
A seguir às rondas começa a missa, na qual o Farândulo tem entrada interdita, ficando à porta da
igreja, à espera de alguma rapariga que possa surgir para tentar tisná-la.
A festa acaba com o arraial, animado pelos gaiteiros e um agrupamento musical contratado, no qual
ocorre a passagem do cargo dos mordomos para o próximo ano. “ (...) há sempre um conjuntozinho, o
organista ou o conjunto depois para a noite para animar o arraial, mas de qualquer maneira, os
gaiteiros continuam sempre até mais ou menos à entrega depois da festa, porque depois no fim da
tarde (...) a festa é entregue ao outro mordomo que fica para o ano seguinte (...) e esse dia de festa é
mesmo a entrega ao novo mordomo (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Personagens mascaradas: Cécia, Moço, Farândulo; rondas com peditório; gaiteiros; arraial; sistema
de mordomia; rosca; Missa.

Vista geral de Tó

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Da mesma maneira que em muitas outras aldeias, as festas de Tó têm sofrido uma deslocação dos
dias festivos, adaptando a festividade ao calendário laboral. Os comentários do Presidente da Junta
confirmam: “antigamente a festa era feita no dia seis de Janeiro, dia de Reis, mas depois os miúdos
andavam por fora a estudar, acabaram por mudar para o primeiro dia, para a altura de férias. O dia
primeiro de Janeiro, nós temos feito sempre a festa no primeiro de Janeiro que é a festa do Santo
Menino ou Festa do Farândulo, como lhe queiramos chamar (...) ”.
Relativamente aos aspectos que enfatizam a continuidade da festa também têm ocorrido processos
significativos (...) aqui estes anos atrás até tem havido muito rapaz mesmo a oferecer-se até para ser
(...) houve aqui dificuldades aqui há uns anos, já estávamos a ver até, já havia malta que já tinha sido,
já estavam casados pronto, em último caso faziam eles, mas começou outra vez e tem havido
bastante... até filhos de emigrantes têm vindo a aderir... é tudo rapazes solteiros pronto, dá outro ser à
festa não é (...) ”.
Há já alguns anos que se deixou de praticar a corrida à rosca, restando somente a sua confecção e
venda com o fim de conseguir fundos para pagar as despesas da festa.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.mogadouro.pt/juntas-de-freguesia

Rua em Tó

FONTES ORAIS
Manuel António Preto, Tó.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 06-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A vila de Torre de Dona Chama localiza-se no centro do Concelho de Mirandela, a 22 km da sede do
Concelho. Actualmente tem perto de 1400 habitantes e tem como principais actividades económicas a
agricultura e a pecuária. Contudo, existe também uma crescente indústria, assim como actividades
relacionadas com o comércio de produtos locais e outros serviços sociais como é o ensino, que
abrange o nível secundário.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Torre de Dona Chama o calendário festivo decorre nos dias 25 e 26 de Dezembro.

Vista geral de Torre de Dona Chama

DESCRIÇÃO
A Festa do Natal compõe-se de uma mistura de elementos de diversas origens. Em comemoração ao
triunfo da reconquista cristã, os habitantes de Torre de Dona Chama realizam a teatralização da luta
entre mouros e cristãos proveniente da lenda da Dona Chama, tendo como defensores do reinado
mouro, os caretos, personagens mascaradas, protagonistas das festas do ciclo de Inverno. “ (...) a
mourisca, portanto é a luta entre os cristãos e os mouros (...) onde a finalidade do mouro que tem a
faixa é não deixar passar o cristão que tem a pistola, eles simulam a luta (...) no largo onde está um
castelo, costuma ser de esferovite (...), dá-se a batalha final e os cristãos incendeiam o castelo e
vencem (...) ” [1].
No seio deste complexo catálogo festivo, são também celebrados outros elementos festivos de
carácter profano, como é o caso do ritual do deitar os jogos à praça, as burricadas, e religiosos, como
a Missa de Santo Estêvão e as refeições comunitárias. “ (...) A festa começa dia 25 de Dezembro
pelas oito da noite, antes, dia 24 é ir buscar lenha, antigamente roubavam-na, agora já são as
pessoas que a dão (...), dia 25 à noite acendem a fogueira (...) começam-se a juntar os mordomos (...)
os bombos, e as pessoas levam uns funis que nós chamamos embudes, e vão de casa em casa ao
som dos bombos anunciar a festa e dizem: “ manda el rei meu senhor...” e os outros repetem, sempre
com o funil “...amanhã...” e os outros repetem “...vamos deitar os jogos à praça...” (...) paralelamente a
isto, andam os rapazes por outro lado a roubar os burros [2] (...) ”.
As diversas actividades colectivas envolvidas por um contexto de excessos, fazem com que a aldeia
se concentre num grande encontro e convívio grupal.
A organização da festa é feita através do sistema de mordomia. Segundo um testemunho oral, a
nomeação dos mordomos decorre da seguinte forma: “ (...) durante a celebração da missa está um
menino, filho de cada mordomo vestido com uma coroa de rei, feita em cartão dourado e com uma
faixazinha, e um leva na ponta de uma cana uma laranja e o outro leva uma maça que era o símbolo
das trocas das coroas, depois são nomeados os mordomos para o ano seguinte, e há outros dois
meninos que já sabem mais ou menos quem são os mordomos já estão vestidos também, então no
fim da missa é trocada a coroa de um menino para o outro e a maçã e a laranja para os futuros
mordomos [1] (...) ”.
São os mordomos que organizam e se ocupam, entre outras coisas, da colecta de dinheiro para as
despesas festivas, através dos peditórios iniciados a 24 de Novembro. Ou seja, através das rondas
que os mordomos, acompanhados pelos caretos, realizam todos os domingos até ao dia de Natal. “
(...) acho que no dia 24 de Novembro saiam à rua para fazer o peditório, portanto vão os quatro, dois
deles vestidos de careto, e outros dois a pedir e vão com pessoal acompanhado sempre ao som dos
bombos (...) depois, todos os domingos até ao dia da festa vão dar a sua ronda. Antigamente iam de
casa em casa, agora juntamo-nos mais e vamos de café em café pedir de peditório (...), portanto isto
é o preparativo da festa [2] (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; alvorada; ronda com peditório; personagens mascaradas: a Mourama, os Caçadores, os
caretos, Rei mouro e Rei cristão e as madames; mourisca; deitar os jogos à praça; burricada; Missa;
procissão; pão bento.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
De um modo geral, na tradição festiva em Torre de Dona Chama, existe apenas uma alteração
significativa a registar: “ (...) agora já não se faz há muitos anos, era logo a Missa em honra de Santo
Estêvão (...) agora faz-se à tarde, antigamente fazia -se de manhã [1] (...) ”.

Rua em Torre de Dona Chama

HIPERLIGAÇÕES | http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=352
FONTES ORAIS | Adelaide Martinho, 67 anos [1]; Nuno Nogueira, 29 anos [2], Torre de Dona Chama.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 28-10-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Vale de Porco está situada no concelho de Mogadouro, no planalto, entre os rios Sabor e Douro.
Actualmente, e segundo os dados sugeridos pelo Presidente da Junta, apresenta 130 habitantes
residentes, traduzidos numa população muito envelhecida. A aldeia de Vale de Porco vive sobretudo
das actividades agro-pastoris, destacando os cultivos da oliveira e da vinha, paralelamente à criação
de gado bovino e suíno.
CALENDÁRIO FESTIVO
A festa do Velho de Vale de Porco é celebrada no dia de Natal, com aparições dos mascarados na
noite de consoada, e no dia 1 de Janeiro.

Vista geral de Vale de Porco

DESCRIÇÃO
O Velho de Vale de Porco é uma personagem de aparência diabólica, vestido com um fato de
serapilheira e uma máscara de madeira de tons vermelhos e pretos, que ostenta a figura de uma
salamandra e uma serpente brancas nos costados. O Velho enverga ainda uns barulhentos chocalhos
pendurados no cinto e um pau com o qual afugenta o povo que assiste.
Até há aproximadamente dez anos, a festividade tinha início no dia de 8 de Dezembro, dia em que os
moços iam procurar a lenha para a fogueira de Consoada, celebrando o fim da jornada com
castanhas e vinho oferecido pelos rapazes noviços. À volta da fogueira e ao redor da aldeia, o Velho
fazia algumas aparições aterrorizando os seus habitantes. No dia 25 saía novamente, desta feita para
realizar as devidas rondas a pedir esmola para o Menino Jesus. Este ritual repetia-se no dia 1 de
Janeiro e no dia de Reis. “ (...) isto começava no dia 8 de Dezembro, com a nomeação dos novos
mordomos. Os mordomos, do ano anterior, faziam a nomeação dos mordomos que iam servir este
ano, entregavam-lhes a máscara porque o resto, a farda, cada um tinha que fazer a sua própria farda
(...) dia 8 de Dezembro, era o dia da pandorca, dia de beber o vinho da pandorca, depois no dia 24 à
noite na recolha dos paus para a fogueira (...) e portanto dava-se a volta ao povo com um carro de
bois puxado pelos rapazes sempre (...) levavam à fogueira (...) isto no dia 24 (...) Ah, depois de
recolher os paus vinha o velho chocalheiro a dar os vivas, uma espécie de agradecimento (...) ”
depois no dia 25 de manhã fazia-se o peditório onde se entregavam depois os produtos à igreja, e
depois no dia 1 de Janeiro voltava-se a repetir o peditório e no dia 6 de Janeiro, dia de Reis voltavamse a fazer, portanto eram as três - agora só se fazem duas - eram precisamente as três actividades
principais do velho chocalheiro (...) ”.
No entanto, há já alguns anos que foram introduzidas algumas alterações no desempenho destas
aparições respondendo às necessidades da realidade social actual: “ (...) a alteração que nós fizemos,
em vez de ser uma figura só, passámos agora a ter uma meia dúzia de figuras, e isto permitiu-me
fazer um pequeno grupo... Digamos que também foi adulterado o verdadeiro espírito do velho
chocalheiro (...) ”. Desta forma, actualmente podemos ver quatro ou cinco velhos, de idades
compreendidas entre os 10 anos até aos 20, a percorrer a aldeia e batendo em cada porta para pedir
esmola. Geralmente os habitantes respondem positivamente, oferecendo dinheiro, fumeiro ou
laranjas, ao qual os Velhos respondem com saltos fazendo soar os seus chocalhos. Uma vez as
rondas finalizadas, os Velhos levam a esmola recolhida à porta da igreja.
O sistema de organização através do qual se organizava a festividade também tem vindo a sofrer
alterações: “ (...) todos os anos eram dois rapazes que realizavam isto que eram os mordomos que
isso eu próprio tive de acabar com isso, porque eu não tinha rapazes... Isto cada um só servia uma
vez de velho na vida, depois nos últimos anos começou a entrar, a repetir-se, e ultimamente eu já não
tinha ninguém para ser, então tivemos que mexer nisto, tivemos de fazer assim (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Personagens mascaradas: os Velhos; fogueira de consoada; rondas com peditório; Casa do Velho;
apanha da lenha.

Rua em Vale de Porco

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Com intenção de revitalizar a prática do velho evitando o seu abandono, várias são as mudanças
realizadas nos últimos cinco anos, muitas delas introduzidas conscientemente pelo Presidente da
Junta, ajustando a tradição a novas demandas sociais: (...) agora tivemos que o moldar um
bocadinho, vai lá para Zamora, para Lisboa (...) digamos que a maneira de agir da própria figura teve
de ser readaptada à realidade não é, porque hoje em dia não fazia sentido actuar da forma que
actuava quando eu era pequeno (...) ”.
Pode destacar-se a conversão da antiga escola da aldeia em Casa do Velho, assim como a colocação
de uma imagem alusiva ao Velho pintada numa lousa na entrada da aldeia.
HIPERLIGAÇÕES | http://valedeporco.com/
FONTES ORAIS | Dulcínio Rodrigues, 53 anos, Vale de Porco.

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 10-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Vale de Salgueiro situa-se a 16 km da sua sede de concelho, apresenta uma população
de 422 habitantes e tem como principais actividades económicas a agricultura e a pecuária, vinicultura
e olivicultura, algumas actividades dentro da serralharia civil e mecânica e um pequeno comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de Vale de Salgueiro são celebradas no dia de Reis, 6 de Janeiro. Eventualmente, poderão
sofrer uma adequação ao calendário sendo deslocadas para o primeiro fim-de-semana de Janeiro.
DESCRIÇÃO
A festa de Vale de Salgueiro integra as ditas festas dos rapazes características do nordeste
trasmontano. Aqui, o protagonista da festa é o mordomo que simultaneamente veste a figura do Rei,
sendo este o responsável pela organização dos diferentes elementos festivos. Não obstante, é
também o responsável por zelar pela segurança da coroa de ouro emprestado pelos habitantes.
Durante os dois dias da festa, vai ter de percorrer, juntamente com os gaiteiros, as ruas da aldeia
distribuindo tremoços e vinho em troca dos donativos, em forma de dinheiro, que cada uma das casas
oferece.
Este dinheiro reverte para as despesas que envolvem a festa. Ao fim do dia, a festa é celebrada com
o baile.
No dia seguinte de madrugada, as rondas começam novamente para pedir a manda. Neste dia
celebra-se a missa, em que se realizará a passagem de mordomo e da coroa do Rei.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; alvorada; ronda com peditório; Rei; Missa; procissão; mesa de reis.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
As festas de Vale de Salgueiro foram conhecidas pelo facto de convidar aos mais novos a fumar
cigarros durante os momentos do convívio festivo. Estes actos de transgressão da norma são
perfeitamente aceites no seio da comunidade de Vale de Salgueiro, porém mais recentemente através
da projecção dos meios de comunicação social, este ritual de passagem tem sido tornado como um
focus de polémica moral.
HIPERLIGAÇÕES
http://patrimonio-turismo.com/juntas/zoom.php?identifx=1465
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Vale de Salgueiro.

Rua em Vale de Salgueiro

Rua em Vale de Salgueiro

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 29-10-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Varge encontra-se na freguesia de Aveleda, situada em pleno Parque Natural de
Montesinho, dista 13 quilómetros da sua sede de concelho. Do ponto de vista económico, predomina
a agricultura de subsistência e assinala-se também, na pecuária, a existência de um rebanho de
ovelhas. A caça e a pesca são duas actividades de grande ocorrência. Na aldeia encontram-se
sediadas duas unidades de restauração.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Varge, as festividades de ciclo de Inverno começam com a ida à lenha, no dia de Todos os
Santos, e acabam no dia 26 de Dezembro à noite.
DESCRIÇÃO
No dia de Todos os Santos, os rapazes começam o ciclo com a apanha da lenha que mais tarde será
arrematada para pagar as missas das almas. Na ida à lenha, os rapazes costumam realizar um
almoço no campo, que consiste normalmente numa ovelha, por eles comprada. Como recorda um
habitante da aldeia: " (...) naquele tempo íamos buscar um carro de cepas, desses da urze, e era os
rapazes que levavam o carro e traziam-no em braços, agora não, vão com os tractores, já é um
bocadinho diferente. Depois chega aí, é rematado e aquele dinheiro é revertido algum a favor da
igreja, que é para mandar fazer os ofícios às almas e o resto gastam-no eles... e duas missas é o que
pertence, tem que pagar isso ao padre (...) ” [1].
Durante o mês de Dezembro, os rapazes fazem diversas rondas pelas diversas aldeias, anunciando o
iminente protagonismo do Natal.
Tanto no dia do Natal como de Santo Estêvão, são celebradas duas missas em que os rapazes têm
uma presença especial. Depois da Missa de Natal, os moços vão vestir os fatos e colocar as caretas
que caracterizam os ritos mascarados desta localidade: os caretos. Os caretos, acompanhados pelos
mordomos (vestidos com boas roupas e chapéus com fitas coloridas), realizam a ronda de Boas
Festas, acompanhados pelo gaiteiro, pedindo em cada uma das casas visitadas alguns produtos que
beneficiarão os mordomos da festa.
No dia 25 à tarde, todos os habitantes que quiserem, realizam as provas de destreza e resistência
física chamadas de corrida da Rosca, sempre com rivais do mesmo grupo geracional e de género.
Na madrugada do dia de Santo Estêvão, os rapazes saem às ruas outra vez para realizar a ronda de
alvorada com as caixas, bombos e gaita-de-foles. Nestas rondas matinais, os moços ausentes são
multados com pena de mergulho na fonte ou no rio da aldeia.
No dia 26, os caretos voltam a aparecer depois da missa para recitar as loas, versos de crítica social
dedicados aos acontecimentos embaraçosos mais destacados durante o ano.
Durante estes dois dias, são várias as refeições festivas que os rapazes celebram, a do dia 25 só com
os rapazes e a do dia 26 com a presença das raparigas.
No do dia 26, são escolhidos os dois rapazes que vão tomar posse como mordomos para o ano que
se começa: " (...) naquele tempo (...) no fim de jantar no dia 26 à noite, os mordomos velhos traziam
um chapéu enfeitado com umas fitas, e depois a malta estava toda sentada ao redor, a este serve
aquele não serve, chegava a um certo ponto era aquele que era, era eleito por todos, quer dizer, os
mais velhos às escondidas combinavam quem havia de ser, não é, mas depois quem estava na mesa
era uma surpresa, ninguém sabia que lhe ia a tocar”.
Vista geral de Varge

Rua em Varge

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; ida à lenha e arrematação; personagens mascaradas: caretos; crítica social: loas;
refeições grupais; rondas de Boas Festas, alvorada (com e sem peditório e com multas), missas de
Natal e de Santo Estêvão.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
O Natal era uma festa em que os rapazes apareciam como o centro das atenções, actuando nestes
diversos ritos de passagem readaptando-os às exigências dum contexto social em que a
desertificação populacional é a característica mais relevante, tal como explicam os mais velhos desta
aldeia: " (...) dezoito, vinte anos é que se ia à festa, agora não [1], vinte, vinte cinco, trinta, to uma
malta já de... pronto, agora não, agora são todos de quinze para baixo [2] (...) " e “ (...) Só rapazes
solteiros (...) agora não, agora quer dizer (...) se aproveitam só os solteiros não era ninguém já (...) "
[1].
HIPERLIGAÇÕES | http://www.cm-braganca.pt/document/448112/509524.pdf
FONTES ORAIS | António Santos Vaz [1]; António Alberto Vaz [2].

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 29-10-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Vila Boa de Ousilhão fica situada a 13km da sede do Concelho de Vinhais e a cerca de 18
km da cidade de Bragança. Actualmente há aproximadamente 200 habitantes residentes na aldeia. A
agricultura e a pecuária são os sectores económicos que assumem maior relevância, sendo a
economia de auto-subsistência a mais importante, com alguma pequena indústria doméstica de
produtos têxteis e uma fábrica de enchidos.
CALENDÁRIO FESTIVO
Actualmente, as festas de caretos celebradas em Vila Boa de Ousilhão ocorrem no Carnaval.
DESCRIÇÃO
Nestas festas são várias as personagens mascaradas que aparecem no seio de uma dinâmica mais
adaptada aos desfiles carnavalescos. Os máscaras, também conhecidos como caretos, vestem os
seus fatos feitos com tecidos velhos manufacturados e uma máscara de madeira. As outras
personagens são as madamas e os marafonos, caracterizados por vestir de forma extravagante,
normalmente roupas do sexo oposto e levar a cara tapada para esconder a identidade.
Em Vila Boa, celebravam-se também os casamentos fictícios de jovens rapazes e raparigas solteiras,
improvisados pelo moço solteiro mais velho, e cantado através da amplificação de um embude por
outro rapaz, aos ouvidos da toda a população. Depois de cantados os casamentos, os rapazes
podiam visitar a “noiva” para receber o abraço, o que permitia ter um contacto consentido entre
rapazes e raparigas num tempo em que a relação entre os dois sexos era fortemente controlada.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Caretos; madamas; marafonos.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Em Vila Boa de Ousilhão, as festas do ciclo de Inverno faziam parte das festas de rapazes celebradas
em honra de Santo Estêvão, no dia 26 de Dezembro. Apareciam os máscaras com a função de zelar
pela mesa de Santo Estêvão que os mordomos tinham preparado para as devidas cerimónias. No
final da década de 40, devido à falta de desempenho de um dos bairros da aldeia, a festa da Mesa
deixou de se fazer, e os máscaras passaram a vestir-se apenas nas festas de Entrudo.
Os mascarados de Vila Boa, aliás como tem acontecido com outros grupos de mascarados
trasmontanos, têm já viajado pelo mundo em várias ocasiões como festivais e desfiles de máscaras e
encontros de folclore regional, motivados pela vontade de projectar no exterior o seu património
cultural, e troca de experiências com outros grupos do estrangeiro.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.vinhais.com.pt/paginas/vila-boa-de-ousilhao/a-aldeia.php
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
Associação Desportiva e Cultural de Vila Boa, 1998, Máscaras, Vila Boa de Ousilhão.

Rua em Vila Boa de Ousilhão

Rua em Vila Boa de Ousilhão

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 01-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Vila Chã da Braciosa encontra-se no Sueste do Concelho de Miranda do Douro, a 15 km da sede de
Concelho. Actualmente, a aldeia está perto dos 400 habitantes residentes, maioritariamente idosos
devido à migração de jovens que a aldeia tem sofrido ao longo do século XX e XXI. As actividades
económicas em que se baseia a população de Vila Chã estão inseridas no sector primário, sendo o
cultivo de cereal, vinha e oliveira os mais destacados, a par da criação de gado.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa da Velha decorre durante o primeiro dia do ano, 1º de Janeiro. Há ainda outra festa,
celebrada no domingo anterior à Quinta-feira Santa nos meses de Maio ou Junho, consoante o
calendário litúrgico, chamada Festa da Santíssima Trindade. Esta festa, embora seja celebrada fora
do calendário do ciclo de Inverno, apresenta alguns elementos interessantes enquadrados dentro das
festas de rapazes, onde a mocidade exalta, com demonstrações públicas, a sua condição de
juventude.
DESCRIÇÃO
A Festa da Velha é protagonizada por três personagens: a Velha, o Bailador e a Bailadeira.
A Velha é vestida com roupas velhas e leva uma cruz de cortiça pendurada num rosário, um terço
feito de bulhacas de carvalho e um testamento pendurado nas costas. Esta personagem representa o
ano velho que se está a deixar e aparece em público com uma personagem brincalhona - esta tenta
pintar as pessoas que assistem ao ritual com a ponta de uma cruz de cortiça queimada. O Bailador
veste as típicas roupas dos pauliteiros mirandeses e a Bailadeira é caracterizada pelas roupas antigas
femininas.
Os acontecimentos festivos começam com a alvorada anunciada pelos gaiteiros e segue com o
peditório, que os mordomos e as três personagens mascaradas vão realizar por todas as casas da
aldeia, recebendo, como é habitual nestes peditórios rituais, esmola em forma de dinheiro ou produtos
artesanais. “ (...) depois dão a volta os três vestidos, um de velha, outro de bailador que representa o
ano novo, a velha representa o ano velho, e a bailadeira representa qualquer coisa, depois de dar
volta à aldeia pedem a esmola (...) depois de acabarem a volta de pedir a esmola, vão para a Missa
(...) onde a bailadeira vai para a parte das mulheres, vestida de mulher antiga, e a velha fica fora a
angariar esmola ainda para… Apanhar esmola para a festa (...) ”.
Depois de uma Missa, onde somente a bailadeira pode assistir, a festa continua com o baile animado
actualmente por um conjunto e a fogueira do ano novo, em que é queimada a lenha recolhida pela
mocidade no dia de Natal. “ (...) Depois fazem a Missa, tem o menino no andor, depois da parte da
tarde é que é a festa que hoje, antes era também com caixa e gaita, mas hoje já é com conjunto não
é..., e o resto fazem a fogueira no dia de ano novo, sempre de maneira que é essa a tradição.”.
As festas de Vila Chã são organizadas através de um sistema de mordomia aberto, onde o poder é
assumido voluntariamente, sendo sempre um rapaz e duas raparigas, todos solteiros. “ (...) são
voluntários, cada ano os mordomos metem seus não é, portanto este ano sou eu, para o ano o
senhor..., é voluntária [a nomeação], um mordomo e duas mordomas, duas raparigas novas (...) é, é
sempre solteiros (os mordomos) (...).”
Rua em Vila Chã da Braciosa

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; alvorada; peditório; personagens mascaradas: a Velha, o Bailador e a Bailadeira, fogueira
de Natal.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
A festa da Velha foi deslocada do seu dia original, o dia de reis, para o dia 1 de Janeiro em motivo da
adequação da festividade ao calendário laboral nacional - “ (...) Antigamente não, antigamente era no
dia de reis (...) mas hoje como o dia de reis já se trabalha não se faz a festa, só se faz a festa no dia
de ano novo (...).”
HIPERLIGAÇÕES
http://vcbraciosa.jfreguesia.com/index.php?option=comfrontpage&Itemid=1

Rua em Vila Chã da Braciosa

FONTES ORAIS
Adérito Martins, 63 anos, Vila Chã da Braciosa

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 09-11-2010

PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Vilarinho de Agrochão encontra-se no concelho de Macedo de Cavaleiros, tendo como limites o
concelho de Vinhais e Mirandela. A sua população residente não supera os 256 habitantes, estando a
sua maioria compreendida nas idades não activas. As actividades económicas mais importantes
encontram-se no sector primário, destacando a vinicultura e olivicultura, a obtenção de cortiça e a
criação de gado bovino e caprino. Não obstante, a aldeia está dotada de uma escola que lecciona até
ao primeiro Ciclo do Ensino Básico.
CALENDÁRIO FESTIVO
Tendo perdido já quase todos os elementos pagãos característicos das festas de Inverno, pode
considerar-se que o ciclo festivo começa no dia 1 de Novembro, quando se nomeia o novo mordomo.
No Natal existem as festas comuns à liturgia católica.
DESCRIÇÃO
As festas de Natal de Vilarinho têm mantido apenas a componente religiosa, abandonando as práticas
profanas – estas verificam-se pontualmente durante a Quaresma. Poderíamos dizer que o ciclo festivo
começa no dia 1 de Novembro, dia em que se nomeiam os novos mordomos, celebrando este acto
com castanhas e carne para o povo.
Já no dia de Consoada, fazem a fogueira do Galo, que pode durar até ao primeiro de Janeiro. Para
esta fogueira, antigamente os moços iam à procura da lenha com os carros de bois puxados pelos
próprios rapazes. Ultimamente a lenha é transportada em tractores e oferecida pelo povo.
Na actualidade, a festa é organizada pela comissão de festas, constituída por quatro mordomos: dois
solteiros e dois casados. Estes devem coordenar a produção da rosca, que será posteriormente
arrematada, e comprar o ramo dividindo os custos entre todos aqueles que quiserem participar. Esta
festa era celebrada em honra de Santo Estêvão, no dia 26 de Dezembro.
Como em outras aldeias que compõem o catálogo do ciclo de inverno, em Vilarinho continuam a
fazer-se os roubos rituais de alguns objectos específicos como por exemplo os vasos das varandas
das casas, contudo, esta prática ocorre agora no período da Páscoa.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; rosca e ramo; roubos rituais; fogueira de Consoada; carro de bois.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
As festas de Vilarinho foram adaptadas ao calendário laboral, deslocando-se para o dia anterior, e
deste modo permitiram às famílias que trabalham fora da aldeia assistir à festa sem faltar às
respectivas ocupações. Por outro lado, devido à falta de gente para assumir a mordomia, tem vindo a
introduzir-se um sistema que apela à repartição da responsabilidade festiva ficando essa função
alternadamente a cargo de um casal de solteiros e de casados.
HIPERLIGAÇÕES
http://vilarinhoagrochao.jfreguesia.com/
Vista geral de Vilarinho de Agrochão

FONTES ORAIS
Habitantes locais de Vilarinho de Agrochão.

Rua em Vilarinho de Agrochão

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 30-10-2010

