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ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Vilarinho de Agrochão encontra-se no concelho de Macedo de Cavaleiros, tendo como limites o
concelho de Vinhais e Mirandela. A sua população residente não supera os 256 habitantes, estando a
sua maioria compreendida nas idades não activas. As actividades económicas mais importantes
encontram-se no sector primário, destacando a vinicultura e olivicultura, a obtenção de cortiça e a
criação de gado bovino e caprino. Não obstante, a aldeia está dotada de uma escola que lecciona até
ao primeiro Ciclo do Ensino Básico.
CALENDÁRIO FESTIVO
Tendo perdido já quase todos os elementos pagãos característicos das festas de Inverno, pode
considerar-se que o ciclo festivo começa no dia 1 de Novembro, quando se nomeia o novo mordomo.
No Natal existem as festas comuns à liturgia católica.
DESCRIÇÃO
As festas de Natal de Vilarinho têm mantido apenas a componente religiosa, abandonando as práticas
profanas – estas verificam-se pontualmente durante a Quaresma. Poderíamos dizer que o ciclo festivo
começa no dia 1 de Novembro, dia em que se nomeiam os novos mordomos, celebrando este acto
com castanhas e carne para o povo.
Já no dia de Consoada, fazem a fogueira do Galo, que pode durar até ao primeiro de Janeiro. Para
esta fogueira, antigamente os moços iam à procura da lenha com os carros de bois puxados pelos
próprios rapazes. Ultimamente a lenha é transportada em tractores e oferecida pelo povo.
Na actualidade, a festa é organizada pela comissão de festas, constituída por quatro mordomos: dois
solteiros e dois casados. Estes devem coordenar a produção da rosca, que será posteriormente
arrematada, e comprar o ramo dividindo os custos entre todos aqueles que quiserem participar. Esta
festa era celebrada em honra de Santo Estêvão, no dia 26 de Dezembro.
Como em outras aldeias que compõem o catálogo do ciclo de inverno, em Vilarinho continuam a
fazer-se os roubos rituais de alguns objectos específicos como por exemplo os vasos das varandas
das casas, contudo, esta prática ocorre agora no período da Páscoa.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; rosca e ramo; roubos rituais; fogueira de Consoada; carro de bois.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
As festas de Vilarinho foram adaptadas ao calendário laboral, deslocando-se para o dia anterior, e
deste modo permitiram às famílias que trabalham fora da aldeia assistir à festa sem faltar às
respectivas ocupações. Por outro lado, devido à falta de gente para assumir a mordomia, tem vindo a
introduzir-se um sistema que apela à repartição da responsabilidade festiva ficando essa função
alternadamente a cargo de um casal de solteiros e de casados.
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