
                                                                                                                                                 

 

Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de João Francisco Rodrigues, Aveleda 

" (...) as loas ainda agora..., em Varge chamam-lhe loas, 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 comedias 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 (...) #00:01:48-2#  
 
" (...) a festa é dois dias, 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, terminam quais são (...) o nomearem os mordomos é surpresa (...)" #00:04:19-
6#  
 
"(...) foram buscar a lenha, venderam-na (...) depois, aqueles que foram à lenha, não pagam 
nada. aqueles que não foram e forem a festa pagam 50 euros (...) aqui é só solteiros, só a 
rapaziada nova (...)" #00:05:03-2#  
 
"(...) não é diferente, é quase a mesma maneira o que é que dantes havia muitos rapazes (...) 
e raparigas (...) mas agora... (...)" #00:06:40-5#  
 
"(...) as rondas fazem com o gaiteiro (...) fazem à noite da consoada fazem a ronda aí às 9 ou 
10 da noite e depois de manhã logo cedo, chamam-lhe a alvorada ainda a gentes estão na 
cama e é que vem então dar a volta ao povo (...)" #00:08:23-5#  
 
"(...) a tradição continua até que a Aveleda seja Aveleda (...) mas tem coisas muito diferentes 
de antes para agora (...)" #00:10:22-9#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Ilídio Rito e Teodora Martins, Bruçó 

" Em Bruçó portanto há uma festa solsticial do 25 de Dezembro conhecida como a festa dos 
velhos (...) 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 (...) a festa dos velhos é uma 
festa que acontece no dia 25 de Dezembro, é uma festa de juventude ao fim ao cabo, embora 
lhe chamem a festa dos velhos, porque sem juventude esta festa não se pode realizar, e têm 
que ser quatro rapazes, ficam dois casais, ficam o casal dos velhos e o casal que é formado 
pelo soldado e pela cécia, ela é a mulher ele é o homem (..) e é constituído também por outro 
casal, esse sim, é que lhe chamam o velho e a velha, têm um carapuço na cabeça, tem uma 
máscara (...) ele, ela não, ela traz um lenço, o chapéu é a velha agora a cécia é um lenço (...) 
o velho e a velha trás uma "gajata" grande (1) (...) Antigamente, até iam lá ao fumeiro tiravam 
as chouriças lá do fumeiro, esta festa pronto, tudo era permitido (2) (...) #00:04:44-8#  
 
"(...) 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  (1) (...)" #00:05:46-9#  
 
 
"(...) há mordomos (...) é um juiz, ou uma comissão e há moças ha jovens que (...) é uma 
moça e um moço que são nomeados todos os anos para ser 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). 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 (...) e depois aquilo no fim do dia é rematado para a igreja, para a 
festa (...) aos rapazes que se vestem agora também lhe dão (2). #00:09:47-1#  
 
"(...) 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) (...)"  #00:11:04-6#  
 
"(...) quem pede são os velhos, o soldado e a cécia (1) mas quem anda com os cestos são os 
outros (2), ou neste caso com um saco para meter o dinheiro (1) (...)"  #00:11:33-9#  
 
"(...) 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 meio que na altura não tinham, em máscaras 
em fardamentas, em tudo. Isto ao fim ao cabo os "velhos é um paramento (...) aquilo é uma 
paródia ao fim ao cabo aos paramentos, festa pagã (1) (...)" #00:12:39-4#  
 
"(...) 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 (!) (...) tem que 
andar a dar a volta ao povo a pedir para uma esmolinha para Nossa Senhora (2) (...)" 
#00:14:04-6#  



 
"(...) isto morrer não se pode deixar morrer (2) (...) têm desfilado em Lisboa, já desfilaram na 
Av. da Liberdade por duas vezes (1) e já foram ali a Espanha também, e a Bragança (2) (...)" 
#00:14:25-9#  
 
(1) Ilídio Rito  
 
(2) Teodora Martins 
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Maria Alice, Cidões  

 
" Agora tem 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 (...) iam buscar lenha num carro de bois, primeiro era uma 
fogueirinha pequena (...) agora é muito maior, um tronco de castanheiro, este ano são dois os 
outros anos era só um (...)" #00:01:05-8#  
 
"(...) é para afugentar as bruxas, diz-se que quem dá a volta à fogueira que tem sorte, isto são 
lendas não é. Foi sempre neste dia, o magusto de queimar o canhoto foi sempre 31 de 
Outubro (...)" #00:01:38-5#  
 
"(...) parece que é às 9, não sei é às 8 se é às, acho que é às 9 que deitam fogo à fogueira, 
mas as cabras é o meu irmão que as cozinha, nos potes grandes de ferro. Fazem o lume à 
parte daquele para cozinhar as cabras. só começam a comer a cabra (...) ai para as 11 horas 
é que começa (...)" #00:02:05-3#  
 
"(...) só vai o carro à meia noite (...) vão buscar o carro à Ermida que têm lá, o meu tio tem 
ainda um carro de bois (...) para vir a cantar lá de cima da estrada para a aldeia a baixo. aí pra 
uma da manhã assim quase, fica tudo acabado (...) juntam-se aqui pessoas, vêm 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 (...)" #00:03:47-1#  
 
"(...) à meia noite vem um carro a cantar com uns canhotos, põem uns canhotos em cima e 
trazem lá a bruxa no cimo. Veste-se com um fato preto e trazem lá a bruxa no cimo do carro 
(...)" #00:04:24-3#  
 
"(...) agora é muito diferente, porque foi evoluindo, foi evoluindo, até que chegou aqui, mas 
pode parar não sei, porque isto dá muito trabalho e as pessoas vão ficando velhas, não é. Há 
pouca gente nova (...)" #00:04:46-0#  
 
"(...) até punham depois, à noite, no dia de todos os santos, dia de santos sempre, agente 
levantava-se e via um espantalho assim feito de palha na ponta de um pau. Ficava lá até de 
manhã (...)" #00:05:02-8#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Carlos Vaz, Ousilhão 

" Portanto nós temos aqui a festa, uma festa transmontana (...). A nossa festa do natal é uma 
festa muito tradicional muito antiga (...) tem a parte profânica, aliás, tem a parte religiosa e a 
parte profânica. A parte religiosa é assim: no dia 24 que é a noite da consoada e temos a 
missa do galo, à meia noite, uma missa que é a do 25, a missa do menino. Portanto, vai-se à 
missa tocam-se os sinos, faz-se aquilo tudo que eram as tradições antigamente (...) ao fim da 
missa nós temos, agora, antigamente não havia nada disto, temos um arremate que é o 
arremate dos chocalhos, que é os caretos e o S. Estevão tem um x de chocalhos e arremata 
para os rapazes se vestirem com os chocalhos para o dia 25. pronto, faz-se a festa, 
antigamente cantavam-se as alvoradas (...) de madrugada os gaiteiros iam cantar aqui pelos 
bairros (...) as alvoradas que era que tinha nascido o menino (...)"  #00:02:50-7#  
 
"(...) Para o dia 25 começa a festa do Natal. Vestem-se quatro moços enfeitados com uns 
chapéus, umas castanholas e uns lenços pelos ombros (...) são mesmo voluntários de um 
bairro, a gente conversa...tu é que vais ser o Rei e então ele com toda a livre vontade é que se 
vai sentar (...) normalmente as pessoas é que são voluntárias para ser Reis e têm todo o 
orgulho para ser e organizar a festa..., quer dizer, já não é bem assim porque a festa agora é 
feita pelo povo portanto, há uma comissão e essa comissão é que organiza, os reis tem 
aquela coisa de fazer as coroas, de por os bolos na mesa deles que o resto é o povo. 
Antigamente era para o bairro. Cada bairro é que assumia a despesa, e os moços, os moços 
tem uma coisa. O 25 pedem para o menino, o 26 é para a despesa deles (...) começam a volta 
no bairro onde é que era o rei, agora já não fazemos isso porque a população é pouca. Entram 
em todas as casas a cantar (...) o povo abre a casa aos moços e aos máscaras (...) #00:05:30-
8#  
 
"(...) é considerada a festa dos rapazes e do menino (...) depois entram os máscaras fazem as 
brincadeiras deles, dão as boas festas do menino e depois pedem para o menino que vai 
reverter para igreja. Fazem a brincadeira em toda a aldeia (...) as pessoas são capaz de estar 
até as onze da noite a espera deles. Os moços e os mascaras tem de entrar em casa (...) a 
partir daí, tomam o seu vinho e têm as galhofas. A galhofa é assim: antigamente era num 
curral cheio de palha e folhas, os gaiteiros a tocar e o pessoal a dançar toda a noite (...) agora 
como isto já evolui temos a Casa do Povo e as galhofas são feitas aqui, mas com a mesma 
tradição, só gaita de foles e bombo e acordeão e então  isto dura até de madrugada. Para o 
outro dia, o 26, começa novamente a mesma volta e aí é que é pedir para o S.Estevão que é a 
festa dos Rapazes, e então fazem a mesma volta começam logo cedo (...) até mais ou menos 
ao meio-dia, porque depois é posta uma mesa comunitária em frente à igreja, antigamente era 
no bairro de onde eram os reis (...) mas continuamos de bairro em bairro. de 6 em 6 anos da a 
volta a todos os bairros (...) #00:07:45-3#  
 
"(...) 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 (...) ao fim da cerimonia 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 S. Estevão (...) 
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 S. Estevão (...) após isso, o 26 acabou, galhofa até as 
tantas da manhã, gaita de fole, brincar e isso tudo é a tradição que temos aqui (...)" #00:15:50-
7#  
 
"(...) 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 mascaras (...) 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... (...)" #00:16:46-7#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de José Alberto Santos, Rebordelo 

" A primeira coisa para o inicio da festa de dia 25, de 24 para 25, a temos a alvorada com a 
gaita de fole, começando às 6 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 encambalhada, 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 manha. tem a aparelhagem , tem conjunto. é uma festa muito 
animada. para o dia a seguir, o inicio do dia 26, continua a mesma alvorada. a gaita de fole ao 
povo, depois continua às 11 horas do dia 26 é a missa do S. Estevão, 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 4 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 a te a noite. onde continua a mesma encamisada. É aí que 
termina até as 3, 4 horas da manhã (...)" #00:03:11-2#  
 
"(...) é uma tradição muito bonita porque o povo está tudo na cama , tudo a dormir e acorda 
tudo ao som da gaita de fole. é uma tradição muito linda (...) muita gente ate se levanta as 
varandas e as janelas a ver o gaiteiro (...)" #00:03:36-8#  
 
"(...) têm um encarregado, o próprio mordomo e têm a vara, têm quatro varas e uma vara é do 
Rei, e a vara do Rei é que anda com a saquita para arrecadar o dinheiro para despesa da 
festa do S. Estevão. Passam pelas casa todas a tirar a "manda" (...)"  #00:04:13-5#  
 
"(...) 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 arrumador 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 justam a festa. Justam a festa com o padre, com o 
atirador (...) e o andoreiro... é isso que é a tradição da festa completa é isso (...)" #00:06:04-6#  
 
"(...) aqui não há disso, tem que se mandar vir de fora. Os vestidos, uns vem do Brasil, 
oferecem, outros vão buscá-los a Espanha (...) as pessoas já acabaram pronto, aqui ninguém 
fabrica nada das caretas dos máscaras (...) #00:06:51-6#  
 
"(...) é uma festa com uma tradição bonita. Está para se manter e não se pode perder. 
Acabará qualquer festa, mas esta festa de Dezembro, de 25 e 26 de Dezembro, nunca acaba 
(...)" #00:08:23-0#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de António Preto, Rio de Onor 

"(...) na minha infância idade e a partir dos 18 anos, a aldeia, tinha muita, muita mocidade (...) 
e então todos os anos fazíamos a festa dos Reis. Os moços juntavam-se, comprava-se aí uma 
vitela (...) organizávamos a festa. 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 agente 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. O 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 (...)" #00:02:38-3#  
 
"(...) nos Reis 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 
as coisas vão acabando (...)"#00:03:31-1#  
 
"(...) é cansativo porque têm uma máscara que quase nem deixa respirar, tem o nariz, os 
olhinhos e tal, e a boca depois andam sempre a fugir com um ferro, um espeto como nós lhe 
chamávamos, onde se assavam as chouriças (...). Não quer dizer que um dia mais tarde não 
se venha ainda a fazer (...) só que é a tal conta, a mocidade é pouca (...)" #00:05:45-3#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Manuel José Teixeira, S. Julião de Palacios 

" A 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. Têm ali a casa, ali a diante, 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 (...)  
#00:01:01-1#  
 
"(...) tudo para solteiros essa festa. Compra-se uma vitela, reúne-se a mocidade (...) mata-se a 
vitela, come-se e bebe-se e ao fim paga-se por todos (...)" #00:01:33-8#  
 
"(...) tem mordomos, tem dois, portanto são esses os que mandam organizar a festa e 
compram o que lhe faz falta. O meirinho era um de cada vez, eu fui meirinho e eu meti outro, 
éramos nós os que saíamos - um ano cada um - o que saia escolhia o seu sucessor, depois 
nomeava-se eu saia e ele ficava no meu cargo (...)" #00:01:51-7#  
 
"(...) de ronda de festa depois saem da missa e vêm de ronda outra vez para cá 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 (...)" #00:02:28-9#  
 
"(...) vestem-se à maneira deles, põe uma máscara e depois correm assim a aldeia com um 
caiato, porque aquele que eles encararem com ele, tem que fugir, se não dão-lhe com o 
caiato. É um pau, um pau com uma moca na frente e uma caiata em cima (...)" #00:03:28-4#  
 
"(...) na ponta do povo que há uma capelinha e ali que se faz isso. Todas as pessoas 
ofereciam alguma coisa (...) e depois arrematava-se (...) o resultado era para pagar a missa e 
outras despesas que se faziam lá na própria capelinha onde se faziam as arrematações e se 
celebrava a missa (...)"  #00:04:00-1#  
 
"(...) eu gosto muito que se faça isso, que é para lembrar os tempos antigos (...) o padre 
continua a ir celebrar a missa lá a capelinha no dia de S. Sebastião (...) dia 25 de Dezembro, é 
o dia da festa (...) e é assim que fazemos e ainda se continua a fazer." #00:04:54-1#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Francisco Fidalgo e Leonor Esteves, S. Pedro da Silva 

" A festa de Stª luzia começou em tempos imemoriais e terminou em 1968/69. Voltou a ser 
feita 30 anos depois fez-se 3 anos e voltou a deixar de se fazer. A chamada festa do velho era 
constituída por 5 elementos: o velho, a galdrapa os dois bailadores e o homem dos alforges 
(...) o velho era um jovem (...) levava óculos de cortiça e um santo crucifixo de cortiça 
queimada (...) a galdrapa 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) (...) #00:03:19-7#  
 
"(...) ao fim de dar a volta ao povo, celebrava-se a missa a Stª Luzia e ao fim da missa 
punham-se as chouriças a leilão para fazer dinheiro para pagar as despesas da festa (1) (...)  
#00:04:17-7#  
 
"(...) era um mordomo e uma mordoma, um rapaz e uma rapariga, os mordomos de Stª 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) (...)" #00:05:07-3#  
 
"(...) depois , 30 anos depois (...) eu é que disse assim: vamos outra vez voltar a fazer a festa 
de Stª 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) (...)" 
#00:06:17-2#  
 
"(...) a festa dos reis só o ano passado também deixou de se fazer, porque já não houve 
mordomos (...) portanto a festa dos reis, há volta de 40 anos atrás fazia-se um "ramo" mais 
pequeno que levava à volta de 15 dúzias de ovos e o restante farinha e açúcar (...) depois foi 
crescendo até que chegou a levar 80 dúzias de ovos, 150 kg de farinha, 50 de açúcar, 6 litros 
de leite, 6 kg de manteiga (1)(...) depois isto era levado para a igreja 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 2 raparigas e um rapaz (...) não há 
quem assuma a mordomaria. Isto era festa em homenagem a Nossa Senhora (2) (...)"  
#00:12:20-9#  
 



"(...) isto rendia muito dinheiro ( a venda dos "roscos") (1). Era uma maneira de angariar 
dinheiro para fazer face às despesas e normalmente até sobrava dinheiro depois era entregue 
à Comissão Fabriqueira para despesas que aparecem para a manutenção da igreja (2) (...) era 
dia 6 de Janeiro, nos últimos anos depois por uma questão de estudante mudou-se para o 
Domingo mais próximo, porque o dia 6 nem sempre é Domingo (..)" #00:13:57-7#  
 
"(...) isto era uma despesa tremenda, era à custa dos mordomos (...) agora eles é que já tiram 
à conta da Santa mas naquele tempo era tudo por conta dos mordomos (...)  #00:17:08-7#  
 
(1) Leonor Esteves  
 
(2) Francisco Fidalgo 
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Filipe Caldas, Salsas 

" (...) 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. À 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. Penso que devia 
haver mais rigor na maneira como representam esses actores (...) as pessoas que fazem parte 
no fundo deste grupo, deviam ter pelo menos alguma formação nessa área para representar-
mos bem e não representar-mos mal (...) acho que devíamos representar as nossas tradições 
mais genuinamente (...)" #00:04:28-4#  
 
"(...) 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 nao reagiam bem quando se 
batia com os chocalhos (...) então foi devido às saídas que se fez essa alteração, há 15 anos 
talvez (...)"#00:08:32-3#  
 
"(...) 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. 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 (...)" #00:11:07-0#  
 
"(...) actualmente são os caretos, o grupo da associação (que organiza a festa) (...), fazem os 
peditórios, fazem e depois entregam o dinheiro, é natural que ficam com algum para as 
despesas dos fatos, isso é normal, agora também já é diferente. Antigamente cada um tinha o 
seu fato, agora não (...)" #00:12:51-1#  
 
"(...) havia o cantar dos reis já não o fazem..., já não o fazem, havia os casamentos, ainda se 
fazem, e o cerrar das velhas, que era tudo o mesmo período que vai desde os Reis até à 
Páscoa porque o cerrar das velhas é no meio da quaresma (...)" #00:14:19-0#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Eduardo Padrão, Santulhão 

" Olhe os casamentos era 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 por os embudes, eu vinha por 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 a porta das pessoas e casávamos ali á 
vontade. Depois mais tarde a Guarda começou-nos a proibir (...) começou a andar a atrás de 
nós (...) teve que se acabar essa tradição (...)" #00:05:07-5#  
 
"(...) vinham uns rapazes, dois ou três rapazes faziam um toiro, oh era muito divertido, nem 
queira saber! Foi bom e nunca mais fizeram... aquilo era por demais (...) púnhamos-lhes 
cornos e tudo, mas era uma manta e iam lá dois ou três rapazes (...) tinha rabo e tinha tudo 
(...) ao fim os gajos molhavam o rabo do toiro no barro, regavam as pessoas, primeiro 
botávamos farinha e quem não tinha farinha por vezes peneirava cinza e botava às raparigas 
e aos rapazes e às velhas e às novas... era aquela tradição (...)" #00:08:05-3#  
 
"(...) Agora actualmente não sei, mas agora já não há...., vem pouca gente. Fazem quase tudo, 
ainda uma espantalhadica, mas já não é nada. O que era mais divertido até era isto, o 
julgamento do entrudo. É à tarde, quando se mata, para o matarem fazem  um julgamento, 
vem um padre, a ler os ofícios, depois de julgados logo atiram com eles por ali a baixo (...) eu 
gostava muito, agora (...) foi mudando, foi-se acabando, e nós também. Gente nova há cá 
pouca e não pode cá parar." #00:09:55-0#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Manuel António Preto, Tó  

 
" Sobre a festa do menino, portanto como eu estava a dizer isto é uma rotina de quatro 
rapazes, na qual entra só um por ano, e ao primeiro ano vai fazer o moço, ao segundo faz a 
cécia, ao terceiro é que é o mordomo e ao quarto é que é o farândulo, que é o ano da 
despedida. Portanto, como digo... e 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 dia 
primeiro 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 (...)".  #00:00:53-6#  
 
"(...) eles vão fazendo as suas figuras, um vai vestido de cécia, outro de moço, que é quem vai 
defender a cécia, e há o farândulo, a tentar atraiçoar, a tentar tigená-la e tirar-lhe o ramo, só 
que portanto o moço está sempre a par dos acontecimentos e tenta evitar não é, e vão 
fazendo estes rituais pela povoação. De manha vão tirar a esmola e depois dar a volta então 
ao povo ao toque da música portanto, seja dos gaiteiros tradicionais (...)" #00:01:31-9#  
 
"(...) portanto, vejo isto até mais como as quatro estações do ano, portanto o farândulo será o 
inverno (...), a cécia, a primavera que está toda florida, toda bem composta, e o moço a tentar 
defendê-la (...) isto é tipo quase das quatro estações do ano (...)"  #00:02:09-6#  
 
"(...) depois há a missa, sai portanto (...), à entrada para a missa o farândulo está sempre ali, 
se alguma rapariga não se deixou tigenar durante o ir a casa, à cama tigená-la.., ele tenta ali 
tigená-la ou então não a deixa ir à missa (...) ao fim da missa vem-se mudar para ir pegar ao 
andor, ao santinho, vão os quatro pegar ao andor. Entra também na igreja, mas só depois de 
estar mudado (...)"  #00:02:39-0#  
 
"(...) dantes até se corria à rosca, hoje não se corre à rosca, mas ainda se vende a rosca de 
volta do povo, que é para angariar fundos, o sorteio do galo..., é para dar dinheiro para fazer a 
festa (...)" #00:03:03-3#  
 
"(...) aqui estes anos trás até tem havido muito rapaz mesmo a oferecer-se até para ser (...) 
houve aqui dificuldades aqui 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 (..)" #00:04:26-0#  
 
"(...) 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 (...)" 
#00:05:02-1#  
 



"(...) o farândulo é mascarado, todo tigenado, quer dizer, não tem máscara mas é só tigenado 
(...) e depois com os trajos antigos, com um casaco vestido ao contrário, uma saia rota de uma 
senhora velha, o farândulo tenta unicamente tigenar a cécia ou então tirar-lhe um doce... 
qualquer coisa que leve no ramo (...)" #00:05:38-5#  
 
"(...) não, não vai sentir transformações, continua a mesma tradição". 
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Adelaide Martinho, Torre de Dona Chama 

"(...) dia 25 é o dia da ciganada, da rouba dos burros, é a noite da ciganada (...)" #00:01:28-7#  
 
"(...) a festa da mourama, é isto: havia no monte de S. Brás, diz a lenda (...) havia lá uma 
mourama que era muito bonita e diziam que tinha pernas de cabra e a cara de senhora, e 
então como ela não queria ser descoberta todos os caleiros, os soldados, os caçadores, não 
#00:06:00-2#  
 
"(...) ora há uns rapazes que vão, os mouros vão como uma faixa branca - que agora não se 
faz nada do era a festa - , com uma fita em cima da faixa e um lenço atado feito um gorro, 
depois vão os caçadores, estes são os mouros, e vão os caçadores que são os cristãos (...) e 
os caretos são os soldados, não deixam avançar, vão com uns paus vestidos com os factos 
que tem já, e então eles tentam não deixar passar nem o caçador nem o outro (...) umas vezes 
ganham os mouros outras vezes ganham os cristãos (...)" #00:07:16-7#  
 
"(...) por volta das duas há missa em honra de Stº Estevão, e há um símbolo que na elevação 
do cálice e na elevação da hóstia dão uns tiros , que é a simbolizar que está ali o povo cristão, 
dentro da igreja (...) depois acaba a missa é a bênção do pão, e toda a gente leva o pão para 
comer mos todos um bocadinho e para dar aos animais para serem bentos com o pão. Depois 
do pão bento, segue-se então a procissão daqui lá a cima até ao castelo e depois, aí é que é o 
tal percurso das cruzadas entre os cristãos e os mouros (...)" #00:09:14-3#  
 
"(...) 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 (...)" 
#00:11:30-8#  
 
"(...) no fim da festa quando chegam lá, depois ou ganha os caçadores ou ganham os 
mouros(...) e no fim de cada combate (...) então é que saia uma pessoa ou duas mascarada e 
deitava às pessoas todas, depois os caçadores iam pelas ruas fora e davam um tiro ao ar em 
casa que simbolizava que a guerra estava ganha, que isso já não fazem... já para aí 10 anos." 
#00:12:28-8#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Nuno Nogueira, Torre de Dona Chama 

"Vamos por tópicos: a festa portanto eu sei antigamente como é que se fazia e agora como se 
faz, há uma pequena diferença. A festa, antigamente era preparada por quatro mordomos, 
portanto dois deles preparavam a parte religiosa e dois deles que eram os caretos que era a 
parte profana, ou seja eles dia de, Nossa Sr.ª de..., agora não me recorda o nome , acho que 
é 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 vamos de café em café pedir de peditório (...), 
portanto isto é o preparativo da festa. A festa  começa dia 25 de Dezembro pelas 8 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 (...) acabam por 
volta da uma da manhã e terminam à volta da fogueira (...) de manhã sai o cortejo onde estão 
os burros já todos - sempre aos som dos bombos (...). A seguir saem as madames que são 
homens disfarçados de mulheres, uns levam farinha, antigamente levavam nabos e água, dão 
a volta à vila a enfarinhar as pessoas (...), no dia 26 de manhã. De seguida, agora já não se 
faz há muitos anos, era logo a missa, portanto isto aqui tudo parte profana, depois era a missa 
em honra de Stº Estevão (...) agora faz-se à tarde, antigamente fazia -se de manhã. Então o 
que é que consta a missa, onde vão os reis, vai o rei cristão e o rei mouro, levam um espeto, 
tem a coroa o rei cristão e o outro leva uma maçã (...) o rei mouro vai acompanhado, ia, agora 
não, por duas mouriscas (...) e na rua estão os cristão, os homens com as caçadeiras (...). 
Acaba a missa faz-se a procissão à volta da igreja em honra de Stº Estevão. Findo isto, faz-se 
a bênção do pão (...) o padre benze o pão e esse pão leva-se para casa e todos membros da 
família comem um bocadinho do que é o pão bento e dão inclusive aos animais. Findo isso 
vai-se fazer então 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 (...)" #00:15:51-6#  
 
"(...) portanto é nesse dia que se faz tudo o que normalmente não se faz, nada é proibido (...) e 
os jovens começam-se a interessar se calhar fogem um pouco ao que é a festa, fazem as 
coisas e não sabem o que estão a saber (...) mas tem continuidade (...) mantém-se sempre 
porque os jovens interessam-se (...)" #00:17:29-7#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Dulcínio Rodrigues, Vale de Porco 

" Ao falarmos sobre as alterações da, desta tradição, aliás está associada também à alteração 
que a sociedade sofreu nos últimos 50 anos principalmente, 30, 40 anos em especial, em que 
as nossas pequenas aldeias não foram insensíveis ao aparecimento daquilo que se chama 
hoje "aldeia global" (...)" #00:02:06-5#  
 
"(...) a nossa aldeia não tem juventude (...) e portanto, estas festividades eram 
fundamentalmente feitas pela juventude, (...) era esta comunidade que que se divertia com 
estas festividades, portanto o facto destas tradições estarem em queda e muitas vezes nós 
sermos obrigados a fazer adaptações tem fundamentalmente a ver com isto, isto é a razão 
fundamental pela qual as tradições estão assim. Isto está assim mas vai ter tendência a 
agravar-se e a desaparecer, porque de facto eu neste momento tenho muita dificuldade em 
mobilizar os poucos jovens que há a participar nestas coisas..., porque os valores culturais 
foram alterados (...)" #00:04:41-4#  
 
"(...) 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 (...) e 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 (...)" #00:10:53-8#  
 
"(...) todos os anos eram dois rapazes que realizavam isto que eram os mordomos que isso 
próprio eu 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 (...)"  
#00:17:42-5#  
 
"(...) 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, 
entregava-lhe a mascara 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 voltavam-se a fazer, portanto eram as três - agora só se fazem 
duas - , eram precisamente as três actividades principais do velho chocalheiro (...)" #00:22:00-
0#  
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de António Santos Vaz e António Alberto Vaz, Varge 

 
"(...) a tradição continua na mesma o que é é que há aí uma pequena diferença em certos 
sentidos (1), atrás de nós os nossos pais ou  avós já faziam essa festa não é, é uma festa 
pagã que já vem de há muitos anos. O que acontece é que antigamente havia um bocadinho 
de respeito agora é diferente, a confiança, a liberdade é demais, e então já não obedecem ao 
que era antigamente (2) (..." #00:01:20-8#  
 
"(...) ao sair da missa temos aí um largo, o largo do Quartel, ninguém fugia que os caretos 
cancelavam aí as entradas todas!!, e então o pessoal juntava-se ali todo. Subiam para um 
carro de madeira, desses antigos como usavam os lavradores, com um bocado de palha e lá 
ia um que subia para o carro e dava então as boas festas a toda a gente (2) (...)" #00:02:07-9#  
 
"(...) chamam-lhe as comédias, não é, ou as loas (2) (...) há aí até um moinho aí em cima (...) 
mas até às vésperas do natal ninguém sabia o que tinha para dizer, iam para o o tal moinho 
que há ali no rio e ele lá subia para as pedras do moinho é que dizias ali, e depois a malta 
dizia: estão bem ou estão mal. depois dali, acabavam de dizer as comédias, andavam então 
dois mordomos com duas varas enfeitadas ao redor da aldeia de vizinho em vizinho a dar as 
boas festas, agora já só dão dinheiro, mas naquele tempo davam-lhes uma chouriça, 
enfeitavam a vara até à tardinha. À tardinha iam a correr, traziam lá uma rosca muito grande e 
iam correr à rosca ali para , agora é a estrada que vai para Rio de Onor (...) e depois no outro 
dia continuava a festa no dia 26 (...)" #00:05:06-9#  
 
"(...) 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. Só rapazes solteiros (...) 
agora não, agora quer dizer (...) se aproveitam só os solteiros não era ninguém já (2) 
(...)"#00:06:20-1#  
 
"(...) naquele tempo éramos nós que a pagávamos (a festa) não havia peditórios, hoje tem 
ajudas, a Câmara dá uma ajuda, o INATEL dá uma ajuda, o Governo Civil também dá, e 
pronto arranjam umas verbazitas (2) (...)" #00:07:50-3#  
 
"(...) 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) (...)"  #00:07:51-0#  
 
"(...) 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 ai, 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 (2) (...)" #00:08:48-2#  



 
(1) António Santos Vaz  
 
(2) António Alberto Vaz 
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Projecto “Festas do Ciclo de inverno em Trás-os-Montes” 

Transcrições parciais de Adérito Martins, Vila Chã da Braciosa 

"(...) no dia de ano novo mesmo, de madrugada saem outra vez, os gaiteiros já deram a volta, 
e depois é que vão pedir a esmola porta a porta a todas as pessoas da aldeia. Um vestido de 
velha já, antiga que é o careto não é?, todo tigenado, com a ..., queimam a cortiça, desta dos 
sobreiros e queimam a cortiça..." #00:01:53-9#  
 
 #00:01:54-0#  
"...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 a 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 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." #00:03:46-1#  
 
"...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) ..." #00:04:30-5#  
 
 #00:04:30-5#  
"...os mordomos não vestem nada, só os três elementos que fazem a festa é que são, que é o 
careto não é, que é a tal velha que nós chamamos, trás uma cruz de cortiça pendurada num 
rosário, num terço feito de bulhacas dos carvalhos e trás o testamento pendurado nas costas 
(...)" #00:05:15-0#  
 
"...fazem o leilão (...), à noite na festa costumam fazer aquele leilão. 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 ovo ..." #00:05:48-9#  
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