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ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Vila Chã da Braciosa encontra-se no Sueste do Concelho de Miranda do Douro, a 15 km da sede de
Concelho. Actualmente, a aldeia está perto dos 400 habitantes residentes, maioritariamente idosos
devido à migração de jovens que a aldeia tem sofrido ao longo do século XX e XXI. As actividades
económicas em que se baseia a população de Vila Chã estão inseridas no sector primário, sendo o
cultivo de cereal, vinha e oliveira os mais destacados, a par da criação de gado.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa da Velha decorre durante o primeiro dia do ano, 1º de Janeiro. Há ainda outra festa,
celebrada no domingo anterior à Quinta-feira Santa nos meses de Maio ou Junho, consoante o
calendário litúrgico, chamada Festa da Santíssima Trindade. Esta festa, embora seja celebrada fora
do calendário do ciclo de Inverno, apresenta alguns elementos interessantes enquadrados dentro das
festas de rapazes, onde a mocidade exalta, com demonstrações públicas, a sua condição de
juventude.
DESCRIÇÃO
A Festa da Velha é protagonizada por três personagens: a Velha, o Bailador e a Bailadeira.
A Velha é vestida com roupas velhas e leva uma cruz de cortiça pendurada num rosário, um terço
feito de bulhacas de carvalho e um testamento pendurado nas costas. Esta personagem representa o
ano velho que se está a deixar e aparece em público com uma personagem brincalhona - esta tenta
pintar as pessoas que assistem ao ritual com a ponta de uma cruz de cortiça queimada. O Bailador
veste as típicas roupas dos pauliteiros mirandeses e a Bailadeira é caracterizada pelas roupas antigas
femininas.
Os acontecimentos festivos começam com a alvorada anunciada pelos gaiteiros e segue com o
peditório, que os mordomos e as três personagens mascaradas vão realizar por todas as casas da
aldeia, recebendo, como é habitual nestes peditórios rituais, esmola em forma de dinheiro ou produtos
artesanais. “ (...) depois dão a volta os três vestidos, um de velha, outro de bailador que representa o
ano novo, a velha representa o ano velho, e a bailadeira representa qualquer coisa, depois de dar
volta à aldeia pedem a esmola (...) depois de acabarem a volta de pedir a esmola, vão para a Missa
(...) onde a bailadeira vai para a parte das mulheres, vestida de mulher antiga, e a velha fica fora a
angariar esmola ainda para… Apanhar esmola para a festa (...) ”.
Depois de uma Missa, onde somente a bailadeira pode assistir, a festa continua com o baile animado
actualmente por um conjunto e a fogueira do ano novo, em que é queimada a lenha recolhida pela
mocidade no dia de Natal. “ (...) Depois fazem a Missa, tem o menino no andor, depois da parte da
tarde é que é a festa que hoje, antes era também com caixa e gaita, mas hoje já é com conjunto não
é..., e o resto fazem a fogueira no dia de ano novo, sempre de maneira que é essa a tradição.”.
As festas de Vila Chã são organizadas através de um sistema de mordomia aberto, onde o poder é
assumido voluntariamente, sendo sempre um rapaz e duas raparigas, todos solteiros. “ (...) são
voluntários, cada ano os mordomos metem seus não é, portanto este ano sou eu, para o ano o
senhor..., é voluntária [a nomeação], um mordomo e duas mordomas, duas raparigas novas (...) é, é
sempre solteiros (os mordomos) (...).”
Rua em Vila Chã da Braciosa

CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; alvorada; peditório; personagens mascaradas: a Velha, o Bailador e a Bailadeira, fogueira
de Natal.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
A festa da Velha foi deslocada do seu dia original, o dia de reis, para o dia 1 de Janeiro em motivo da
adequação da festividade ao calendário laboral nacional - “ (...) Antigamente não, antigamente era no
dia de reis (...) mas hoje como o dia de reis já se trabalha não se faz a festa, só se faz a festa no dia
de ano novo (...).”
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