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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

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

