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Entrudo do Pai Velho

O Entrudo do Pai Velho, na freguesia fronteiriça do Lindoso, é uma tradição única em Portugal,

mas assemelha-se a alguns carnavais vizinhos do lado galego. Esta é uma cerimónia antiga que

marca o início do ano agrícola para as gentes das montanhas, que se despedem do inverno e

celebram a chegada da primavera. As festas começam quase ao pé dos espigueiros, com o

Castelo de Lindoso em frente, ao som de tambores, concertinas, castanholas e vários cantos. O

“Enterro do Pai Velho” começa na terça-feira de Carnaval com um des�le de dois carros de bois,

um com busto de madeira (“o pai velho”, inverno) e outro “das Ervas” (primavera) Atrás vão

músicos e vizinhos, a cantar músicas tradicionais.  Entre eles, uma dúzia de �guras em branco,

cada uma com uma vela acesa e uma cruz na frente, com gemidos e gritos: “Adeus Velho Pai –

você foi um bom Pai”.

Já à noite, a �gura é queimada no centro da aldeia, com a leitura paralela de forma satírica de

anedotas locais (muito ao estilo da “vontade do burro” de Laza, em Ourense) O busto, claro, está

guardado para a festa do ano a seguir. Este tipo de ritual de raiz medieval é realizado em

Castelo e Parada, no domingo e terça-feira de Carnaval.

Obviamente, a festa é temperada com a boa gastronomia da zona, com cozido, entrecosto, paio

ou salpicão, acompanhados de legumes de primeira.

Localização

Castelo de Lindoso

Coordenadas:

41.8666684566121, -8.198733765394461

Ver em Google Maps

Informação de interesse

Domingo de carnaval e celebração de terça-

feira. Acesso livre, atividades com horário

agendado.
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Lendas / Histórias relacionadas

O Carnaval é em si um mistério, um presente aos sentidos que nos foi deixado pelo legado dos

nossos antepassados em forma de património imaterial, passado de geração em geração

durante séculos. Nesta zona, o Entrudo de Lindoso é um dos mais famosos, mantendo-se quase

intacto durante muito tempo. Como diz o ditado popular:

“Lindoso terra bonita

Onde se colhe bom pão

Festejam o Carnaval

Que não acabe a tradição!

Pai Velho não Morras!”
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