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Serviços de Guia, apoio e 
acompanhamento e/ou  Reservas de 
programas relacionados com as Festas 
de Inverno contacte os nossos parceiros

Área de Bragança e Vinhais 
Anda d’I
Tlm: +351 935 355 633
andadi.geral@gmail.com

Área de Miranda do Douro, 
Mogadouro e Vimioso
Douro Pula Canhada
Tlm: +351 961 561 119
info@douropulacanhada.com

w
id

ea
-c

a.
co

m

WWW.ROTATERRAFRIA.COM

2022/23

FESTAS 
DE INVERNO
NA ROTA DA TERRA 
FRIA TRANSMONTANA

AGENDA



CHOCALHAR, DO NATAL 
AO CARNAVAL!
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Festa dos rapazes de Varge
Bragança

Entrudo dos Máscaros de
Vila Boa - Vinhais

Entrudo de Santulhão

Festa do Velho, Careto e Chocalheiro
de Vale de Porco – Mogadouro

2022/23
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Festa da Cabra e do Canhoto
Cidões - ���������
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Festa do Velho e da Galdrapa
São Pedro da Silva -�����������������
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Fogueira do Galo
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Festa dos Velhos de Bruçó
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Careto e Velha de Valverde
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Chocalheiro de Bemposta
Bemposta - ��	���
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Festa de Santo Estêvão
Travanca ����������
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Enterro do ano velho 
Miranda do Douro - ������������
��
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Festa dos Reis de Salsas (Caretos)
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Festa dos Reis e dos Roscos
São Pedro da Silva - ������������
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Entrudo de Santulhão
Santulhão - ������� 
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A Morte e os Diabos
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+ detalhes sobre estas e outras festas em
www.rotaterrafria.com
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Festa dos rapazes de Varge
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Festa dos rapazes de Aveleda
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Festa de Santo Estêvão
Ousilhão - ��������
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Festa de Santo Estêvão
Rebordãos - ��	����
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Festa de Santo Estêvão
Grijó da Parada - ��	����
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Festa de Santo Estêvão
(Festa das Varas) Rebordelo - �������
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Festa do Santo Estêvão e
da Mocidade Póvoa - ������������
�

�������������
Festa do “Velho, Careto e
Chocalheiro” Vale de Porco -���	���
�
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Festa de Santo Estêvão  
Parada de Infanções - ��	����
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Festa de Santo Estêvão e São João
Evangelista Duas Igrejas - ������������
�
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Festa de São João Evangelista
“Festa dos Moços” 
Constantim-�������������
�
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Encamisada de Vale das Fontes 
Vale das Fontes - ��������
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Festa da Velha e do Menino 
Vila Chã de Braciosa ��������������
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Festa do Menino e do 
Farandulo de Tó Tó - ��	���
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Carnaval dos Caretos
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Entrudo dos Máscaros de 
Vila Boa Vila Boa - �������
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Festa dos Reis de Baçal (Caretos)
��	�����
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Festa dos Reis de Rebordainhos
(Caretos) ��	�����
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Mascarão e Mascarinha
Vilarinho dos Galegos - ��	���
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Chocalhada em Brunhosinho
��	���
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Morte, Diabo e Censura
��������
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Mil Diabos à Solta em Vinhais
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FESTAS 
DE INVERNO

NA ROTA DA TERRA 
FRIA TRANSMONTANA

®

Com início em meados do Outono, mas com predominância no Inverno, 
acontecem na Terra Fria Transmontana as “Festas de Inverno”, época 
festiva que vai até ao Carnaval, cheias de momentos de diversão que 
agitam as ruas das cidades e aldeias. É um tempo de celebração que 
simboliza o rejuvenescimento e o recomeço de um novo ciclo, tanto na 
natureza como na vida social.

A Festa dos Rapazes, a que se chama também Festa de Santo Estêvão, 
é provavelmente a mais importante. É uma tradição com origem em 
antiquíssimos rituais de passagem da adolescência para a vida adulta. 
Logo pela manhã, a rapaziada des�la pelas ruas com os típicos fatos 
coloridos e os caretos, provocando, chocalhando e interagindo com as 
populações, em grande folia. Também a Festa dos Reis (ou da Epifania), 
apesar de associada ao nascimento de Jesus Cristo, continua, em muitas 
aldeias, a ser festejada com a presença destes rapazes mascarados. 

O entrudo Chocalheiro é o auge das manifestações de irreverência que 
nesta época, não só são permitidas, como constituem uma atração e 
fazem notícia. Em algumas zonas da região, é neste dia que saem à rua 
as �guras mascaradas da Morte, do Diabo e a da Censura, cometendo as 
mais diversas tropelias.

Um pouco por toda a Terra Fria Transmontana, este é um tempo de 
festa anunciado pelo som das gaitas-de-foles das rondas, é o tempo dos 
cortejos, das loas, das refeições comunitárias e dos peditórios.

Festa do Velho e da Galdrapa de
S. Pedro da Silva – Miranda do Douro


