PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Vale de Salgueiro situa-se a 16 km da sua sede de concelho, apresenta uma população
de 422 habitantes e tem como principais actividades económicas a agricultura e a pecuária, vinicultura
e olivicultura, algumas actividades dentro da serralharia civil e mecânica e um pequeno comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de Vale de Salgueiro são celebradas no dia de Reis, 6 de Janeiro. Eventualmente, poderão
sofrer uma adequação ao calendário sendo deslocadas para o primeiro fim-de-semana de Janeiro.
DESCRIÇÃO
A festa de Vale de Salgueiro integra as ditas festas dos rapazes características do nordeste
trasmontano. Aqui, o protagonista da festa é o mordomo que simultaneamente veste a figura do Rei,
sendo este o responsável pela organização dos diferentes elementos festivos. Não obstante, é
também o responsável por zelar pela segurança da coroa de ouro emprestado pelos habitantes.
Durante os dois dias da festa, vai ter de percorrer, juntamente com os gaiteiros, as ruas da aldeia
distribuindo tremoços e vinho em troca dos donativos, em forma de dinheiro, que cada uma das casas
oferece.
Este dinheiro reverte para as despesas que envolvem a festa. Ao fim do dia, a festa é celebrada com
o baile.
No dia seguinte de madrugada, as rondas começam novamente para pedir a manda. Neste dia
celebra-se a missa, em que se realizará a passagem de mordomo e da coroa do Rei.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; alvorada; ronda com peditório; Rei; Missa; procissão; mesa de reis.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
As festas de Vale de Salgueiro foram conhecidas pelo facto de convidar aos mais novos a fumar
cigarros durante os momentos do convívio festivo. Estes actos de transgressão da norma são
perfeitamente aceites no seio da comunidade de Vale de Salgueiro, porém mais recentemente através
da projecção dos meios de comunicação social, este ritual de passagem tem sido tornado como um
focus de polémica moral.
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http://patrimonio-turismo.com/juntas/zoom.php?identifx=1465
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Habitantes locais de Vale de Salgueiro.
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