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.
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