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MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Constantim situa-se no norte do Concelho de Miranda do Douro, sendo sede de freguesia.
Actualmente, existem cerca de 117 habitantes que residem no local. Como actividades económicas
mais importantes encontramos a agricultura e a pecuária. Cabe também destacar o colectivo
Guaiteiros de la Raia - Associação de Artesanato e Cultura.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festividades de Constantim decorrem ao longo dos dias 27, 28 e 29 de Dezembro, normalmente
prolongadas até ao fim de semana mais próximo. Estas assumem um nome diferente para cada um
dos dias - Festa das morcelas, Festa das chouriças e Festa dos rapazes, respectivamente.
DESCRIÇÃO
A festa dos moços de Constantim possui vários elementos significativos destacando-se em todos eles
a exclusividade masculina no cumprimento das actividades. Os dias festivos estão marcados pela
presença dos pauliteiros e das duas personagens mascaradas: a Velha e o Carocho. Estas duas
personagens, representadas por rapazes, podem aparecer separadas, participando nas danças e
encontros populares ao mesmo tempo que interagem através de um diálogo burlesco. A velha
permanece ao lado das mulheres, enquanto o Carocho investe na sua perseguição com as suas
grandes tenazes.
Segundo os habitantes locais, os pauliteiros representam os filhos do Carocho, a quem pedem
alimentos sem, no entanto, obterem grande sucesso.
As festas começam no dia dos cepos, dia 27 de Dezembro, com a fogueira de Natal. Há um convite
dirigido pelo moço que vai vestir a Velha, em que se oferece tremoços e vinho para todo o povo.
Neste encontro, aparecem os pauliteiros sem a vestimenta específica, e a figura do Carocho.
O dia 28 acorda com a alvorada, em que se realiza um percurso com peditório por todas as casas,
com a presença dos pauliteiros, gaiteiros e do casal, Carocho e Velha. No dia seguinte, celebra-se
uma missa, onde à saída a Velha oferece castanhas às crianças. A festa acaba finalmente com uma
ceia comunitária.
A organização da festa fica por conta dos mordomos eleitos no seio da mocidade. Mantém-se ainda
um sistema ritualizado a partir do qual se reconhece a inclusão de um garoto no grupo de rapazes.
Um rapaz novo, portanto, pode entrar na mocidade quando os quatro moços mais velhos permitem
que ele pague a entrada para o grupo de inclusão, que consiste em oferecer vinho ao resto do grupo
masculino. É neste momento, que o neófito passa a poder ser escolhido para desenvolver a função de
mordomo das festas do Natal.
É pertinente comentar a existência de duas mordomas encarregues de fazer os preparativos
religiosos.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; pauliteiros; personagens mascaradas: a Velha e o Carocho; ronda com peditórios;
gaiteiros; convite comunitário; fogueira; missa; rito de passagem.

Vista geral de Constantim

ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Não se trata propriamente de uma alteração, pois a tradição festiva em Constantim ainda se
conserva, contudo importa mencionar que a festa de Constantim esteve parada durante o período
compreendido entre 1950 até 1975. Foi aproximadamente em 1975, que se recuperaram as danças
de pauliteiros até à actualidade, estas têm atingido bastante reconhecimento a nível local e nacional.
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