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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 (...).
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FONTES ORAIS
Maria Alice, 76 anos, Cidões.
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