
10H30
Animação Infantil 
“O Lixo do Sr. 
Bartolomeu” 
no Espaço Acontece
Puppet Show “O Lixo
do Sr. Bartolomeu” in 
Espaço Acontece place

11H
Apresentação do
filme “Mar de Terra”
de Kepa Junkera
Presentation of the 
movie “Mar de Terra “ by 
Kepa Junkera

12H
Animação de rua  
Los Boteiros y Folión  
de Viana do Bolo
Street performance with 
Los Boteiros y Folión de 
Viana do Bolo

15H
Animação Infantil 
“O Lixo do Sr. 
Bartolomeu” 
no Espaço Acontece
Puppet Show
“O Lixo do
Sr. Bartolomeu” in 
Espaço Acontece place

15H30
Oficina “O Outro  
lado da Fantasia”  
no Espaço Acontece
Workshop “The other 
side of the Fantasy” in 
Espaço Acontece place

16H
Animação Infantil
“A Princesa Ziah”
no Espaço Acontece
Puppet Show
“A Princesa Ziah” in 
Espaço Acontece place

PALCO IBÉRICO

17H
Concerto/ Baile  
Ciranda (Portugal)
Concert/ Ball
Ciranda (Portugal)

URRO DAS 
MARÉS
AÇORES

PT O Urro Das Marés 
é um projeto com 
variadas influências 
musicais, passando 
pelo Folk, Funk 
(Oriundo dos EUA), 
metal, rock e 
acabando no chamado 
Neo Medieval. Este 
ano acompanharão os 
Caretos de Podence 
no XIV Festival 
Internacional da 
Máscara Ibérica.

EN Urro Das Marés is 
a project incorporat-
ing various musical 
influences, including 
folk, funk (from the 
USA), metal, rock 
and neo-medieval. 
This year they will 
accompany the 
Caretos de Podence 
at the 14th Interna-
tional Iberian Mask 
Festival. 

CARETOS  
DE GRIJÓ
BRAGANÇA

PT Na quadra nata-
lícia, celebra-se em 
Grijó da Parada o 
Solstício de Inverno 
e honra-se Santo 
Estevão com esta 
tradição que cobre 
os rapazes de velhas 
colchas de lã, franjas 
garridas e chocalhos 
pendurados, além de 
máscaras de latão 
bem esculpidas com 
uma língua a pender 
da boca. 

EN During the 
Christmas season in 
Grijó da Parada, the 
winter solstice is 
celebrated and Saint 
Stephen is honoured 
in a tradition where 
boys are covered 
in woollen quilts, 
gaudily-coloured 
fringes and hanging 
cowbells. They also 
wear sculpted brass 
masks with a tongue 
hanging from the 
mouth.

MÁSCAROS
DE VILA BOA
VINHAIS, BRAGANÇA

PT A saída destes 
Máscaros para 
as ruas da aldeia 
acontece agora no 
período do Carnaval. 
Com máscaras 
moldadas a canivete 
em madeira de 
castanheira (pintada 
de vermelho e preto) 
ou em folha-de-
-flandres, envergam 
calças e casaco de lã 
ou linho e ostentam 
chocalhos para 
afastar malefícios.

EN Nowadays these 
masked figures take 
to the village streets 
during Carnival. 
With masks carved 
out of chestnut 
(painted red and 
black) or moulded 
from tinplate, they 
wear woollen or linen 
trousers and coats 
and are adorned with 
cowbells to ward off 
evil.

ENTRUDO DAS 
ALDEIAS DO 
XISTO DE GÓIS
COIMBRA 

PT Nesta festa, as 
mulheres disfarçam-
-se de homens (e 
vice-versa) e cada 
qual recorre àquilo 
que encontrar mais
à mão. O importante
é que ninguém 
corra o risco de ser 
reconhecido para 
poder pregar partidas 
impunemente.

EN At this festival, the 
women dress up as 
men (and vice-versa) 
with everyone grab-
bing whatever’s close 
at hand. What mat-
ters most is that no 
one runs the risk of 
being recognised so 
they can play pranks 
with impunity.

ENTRUDO 
LAGARTEIRO
DE VILAR
DE AMARGO
FIGUEIRA DE  
CASTELO RODRIGO

PT Rendas e máscaras 
de cortiça escondem 
as faces para que 
ninguém seja reco-
nhecido nas panto-
minices que fazem 
aos outros. As Viúvas 
do Entrudo, todas de 
negro, choram amar-
gamente e preparam 
o “Caldo das Viúvas”, 
um típico manjar 
entrudesco.

EN Lace and cork 
masks hide the 
identity of tricksters. 
The Carnival Widows, 
dressed all in black, 
wail bitterly and pre-
pare “Widow’s Broth”, 
a typical delicacy of 
this Entrudo. 

CARDADORES 
DE VALE
DE ÍLHAVO
ÍLHAVO

PT A sua designação
tem origem no 
cardar de lã, com a 
diferença que estes 
“cardam” pessoas, 
sobretudo raparigas, 
em vez de ovelhas. A 
roupa interior femini-
na serve de vesti-
menta a este grupo 
de homens, que, além 
das máscaras , usam 
também um perfume 
misterioso.

EN Its name originates 
in the carding of 
wool, with the differ-
ence here being that 
people are “carded”, 
especially girls, in-
stead of sheep.  This 
group of male card-
ers dress in women’s 
underwear and, in 
addition to masks, 
wear a mysterious 
perfume.

CARETOS
DE PODENCE
MACEDO DE 
CAVALEIROS 

PT Saem às ruas co-
bertos por franjas de 
lã tricolores (amare-
lo, verde e vermelho) 
e com máscaras rudi-
mentares vermelhas 
em folha-de-flandres 
para “chocalhar” 
as mulheres com 
as campanas que 
trazem à cintura e 
celebrar os “contratos 
casamenteiros”.

EN Participants take 
to the streets cov-
ered in yellow, green 
and red wool fringes 
and rudimentary red 
masks made from 
tinplate, in order to 
round up the women 
using the bells they 
wear around their 
waists and celebrate 
“matrimonial con-
tracts”. 

CARETOS
DA LAGOA
MIRA 

PT É notória a seme-
lhança com os nór-
dicos que se terão 
fixado, a partir do sé-
culo IX, na região da 
Gândara. Os caretos 
servem-se da más-
cara para adquirirem 
poderes sobrenatu-
rais e combaterem as 
forças negativas que 
ameaçam a fertili-
dade, prosperidade e 
bem-estar da comu-
nidade.

EN There’s a notice-
able influence of 
the Nordic people 
who are thought to 
have settled in the 
Gândara region in 
the 9th century. The 
caretos wear masks 
to acquire supernat-
ural powers and fight 
the negative forces 
which threaten fer-
tility, prosperity and 
the well-being of the 
community.

O VELHO E
A GALDRAPA
DE SÃO PEDRO 
DA SILVA
MIRANDA DO DOURO 

PT Uma das poucas 
festividades religio-
sas ainda cumpridas 
no norte da Europa,
protagonizada por 
um velho, com 
óculos e crucifixo de 
cortiça. A Galdrapa, 
que veste roupa de 
mulher, vai roubando 
chouriças pelas ca-
sas e bate nas cabe-
ças das pessoas com 
bexigas de porco.

EN One of the few 
religious festivities 
still alive in the north 
of Europe, featuring an 
old man, with glasses 
and a cork crucifix. The 
Galdrapa, who wears 
women’s clothes, then 
sets about stealing 
chouriças (a type of 
pork sausage) from 
the houses and hits 
people on the head 
with pig bladders. 

CHOCALHEIRO 
DE BEMPOSTA 
MOGADOURO 

PT Há uma lenda an-
tiga segundo a qual, 
depois de ter tentado 
Nossa Senhora, o 
demónio terá sido 
castigado a pedir 
esmola para Ela e 
para o Seu Filho. Essa 
lenda ressoa ainda 
hoje, entre o Natal 
e o Novo Ano, num 
peditório por toda a 
aldeia que também é 
apelo à fertilidade. 

EN According to an 
ancient legend, 
having tried to tempt 
Our Lady, the devil 
was condemned 
to beg for alms for 
Her and Her Son. 
This legend echoes 
down to today during 
the period between 
Christmas and New 
Year when the cho-
calheiro must collect 
alms from the whole 
village in what is 
also a call to fertility.

11H
Animação de rua  
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto 
Street Performance with   
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto 

11H–13H
Apresentação do 
FIMI aos órgãos de 
Comunicação Social
no Espaço Eventos
FIMI Press Conference
in Espaço Eventos place

15H
Oficina de  
Pinturas faciais com 
os Selva Africana, 
Carnaval de 
Barranquilla
Workshop of facial 
paintings with Selva 
Africana, Carnaval  
de Barranquilla

Animação de rua  
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto 
Street performance with 
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto 

15H30
Performance no  
Espaço Acontece  
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto
Performance in Espaço 
Acontece place  
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto 

17H
Animação de rua
Selva Africana, 
Carnaval  
de Barranquilla
Street performance 
with Selva Africana,
Carnaval de Barranquilla 

17H30
Performance no
Espaço Acontece
Selva Africana, 
Carnaval de Barranquilla 
Performance in
Espaço Acontece place
Selva Africana,
Carnaval de Barranquilla 

18H
Apresentação do livro 
“Rituais com Máscara, 
Vinhais” no Espaço 
Eventos
Book presentation 
“Rituais com Máscara, 
Vinhais” in Espaço 
Eventos place

10H30
Animação infantil 
“O Bolo” no Espaço 
Acontece
Puppet Show “O Bolo”
in Espaço Acontece 
place

11H
Animação de rua 
Entroido de Samede
Street performance with 
Entroido de Samede

11H30
Animação infantil 
“Mistério da Pedra 
Encantada” no Espaço 
Acontece
Puppet Show “Mistério 
da Pedra Encantada” in 
Espaço Acontece place

12H
Debate “O Olhar
dos Fotógrafos”
com Jason Gardner
Debate “The Eye of the 
Photographers” with 
Jason Gardner

14H30
Debate “As Tradições da 
Máscara na Colômbia” 
no Espaço Eventos
Debate “The Traditions 
of Mask in Colombia” in 
Espaço Eventos place

15H 
Animação de rua  
Busós
Street performance 
with Busós

15H15 
Debate  
“Busós de Mohács” 
no Espaço Eventos
Debate  
“Busós of Mohács” in 
Espaço Eventos place

15H30
Performance no  
Espaço Acontece
Busós
Performance in Espaço 
Acontece place with 
Busós

16H
Animação de rua
Real Banda de Gaitas 
de Oviedo
Street Performance with   
Real Banda de Gaitas 
de Oviedo

16H30
Performance no  
Espaço Acontece  
Real Banda de  
Gaitas de Oviedo
Performance in  
Espaço Acontece place 
Real Banda de Gaitas 
de Oviedo

17H
Oficina de Instrumentos 
Tradicionais 
Transmontanos com os 
Galandum Galundaina
Traditional instruments 
workshop with 
Galandum Galundaina

Animação de rua 
Urthos e Buttudos
Street Performance
with Urthos e Buttudos

17H30
Performance no  
Espaço Acontece 
Urthos e Buttudos
Performance in  
Espaço Acontece place 
Urthos e Buttudos

18H
Palestra  
“Sonoridades da Festa” 
com Mário Correia  
no Espaço Eventos
Lecture  
“Sonoridades da Festa” 
with Mário Correia  
in Espaço Eventos place

19H00
Animação de rua  
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto
Street Performance with 
Los Sidros y la Bandina 
de Valdesoto

PALCO IBÉRICO

21H
Concerto  
Recanto (Portugal)
Concert  
Recanto (Portugal)

22H
Concerto  
Skama la Rede 
(Espanha)
Concert  
Skama la Rede (Spain)

10H30
Animação Infantil 
“Mistério da Pedra 
Encantada” no  
Espaço Acontece
Puppet Show “Mistério 
da Pedra Encantada” in 
Espaço Acontece place

11H
Animação de rua  
Urro das Marés
Street performance 
with Urro das Marés

11H30
Animação Infantil “O 
Lixo do Sr. Bartolomeu” 
no Espaço Acontece
Puppet Show “O Lixo 
do Sr. Bartolomeu” in 
Espaço Acontece place

Oficina de  
Pinturas faciais com 
os Selva Africana, 
Carnaval de 
Barranquilla
Workshop of facial 
paintings with Selva 
Africana, Carnaval  
de Barranquilla

12H
Debate “A Máscara” 
com a Fundação Oriente 
no Espaço Eventos
Debate “The Mask” with 
Fundação Oriente in 
Espaço Eventos place

15H
Animação Infantil “O 
Lixo do Sr. Bartolomeu” 
no Espaço Acontece
Puppet Show “O Lixo
do Sr. Bartolomeu” in 
Espaço Acontece place

16H30
XIV Desfile da  
Máscara Ibérica  
XIV Parade of
Iberian Masks 

PALCO IBÉRICO

21H
Concerto 
O Gajo (Portugal)
Concert
O Gajo (Portugal)

22H
Concerto
Galandum Galundaina 
(Portugal)
Concert
Galandum Galundaina 
(Portugal)

FARANDULO
DE TÓ
MOGADOURO

PT Esta figura faz 
parte da festa de 
Solstício de Inverno 
em Tó, aparecendo 
nas ruas da aldeia 
no dia de Ano Novo. 
Vestido com um 
casaco velho e uma 
saia sobre as calças, 
usa a cara suja de 
carvão e na cabeça 
uma coroa preta.

EN This figure 
features at the 
Winter Solstice in 
Tó, appearing on the 
streets on New Year’s 
day. Dressed in an 
old coat and a skirt 
over his trousers, his 
face is dirtied with 
coal and he wears a 
black crown atop his 
head. 

FESTA
DOS VELHOS
DE BRUÇÓ
MOGADOURO

PT Tradição pagã com 
cenas da vida de dois 
casais envergando 
máscaras de plástico 
pintadas: um de 
velhos e outro de jo-
vens. O desfile adota 
comportamentos 
burlescos provoca-
dores e tropelias de 
pendor sensual, sem 
esquecer de angariar 
dádivas para o altar 
de Nossa Senhora.

EN A pagan tradition 
featuring scenes 
from the lives of two 
couples (one young 
and one old) wearing 
painted plastic 
masks. The parade 
includes provocative 
burlesque behaviour 
and naughtiness of a 
sensual nature, while 
not forgetting to 
collect gifts for the 
altar of Our Lady. 

VELHO DE VALE 
DE PORCO
MOGADOURO

PT Um velho de ins-
piração demoníaca 
percorre a aldeia, no 
dia de Natal, ao som 
dos chocalhos, no 
seu fato de serapi-
lheira, coroado com 
a vermelha careta 
de pau, em missão 
de peditório para o 
menino Jesus e re-
colhendo cepo para 
a fogueira da praça 
central.

EN A demonic old 
man roams through-
out the village on 
Christmas Day to the 
sound of cowbells, 
wearing a burlap suit 
and a grimacing red 
mask. His mission is 
to raise money for 
the Baby Jesus and 
to provide a stake for 
the fire in the central 
square.

MASCARÃO E
A MASCARINHA 
DE VILARINHO 
DOS GALEGOS
MOGADOURO

PT Uma recuperação 
da ancestral tradição 
do “Mascarão e a 
Mascarinha”, duas 
figuras emblemáti-
cas dos rituais do 
Solstício de Inverno, 
perdidas há cerca de 
50 anos. Estas figu-
ras estão ligadas aos 
rituais de fertilidade, 
práticas muito co-
muns nos territórios 
transfronteiriços do 
norte do país.

EN A revival of the 
ancient tradition of 
the “Mascarão and 
the Mascarinha” (two 
iconic figures in the 
Winter Solstice rit-
uals) lost around 50 
years ago. The char-
acters are connected 
to fertility rituals, 
which were very 
common practices in 
the borderland in the 
north of the country.

culturanarua.pt

culturanarua.pt
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ASOCIACIÓN 
FIELES JESÚS 
CAÍDO DEL 
PASO Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE 
LA AMARGURA 
MÁLAGA, ANDALUZIA

PT El Paso é uma re-
presentação da Paixão 
de Jesus celebrada 
em muitas aldeias 
andaluzas, apesar de 
ter desaparecido
em muitas delas 
após a Guerra Civil 
Espanhola. Um grupo 
acompanha a Virgem 
da Amargura numa 
procissão fiel à tradi-
ção ancestral, uma 
mistura de religiosi-
dade e festa popular.

EN El Paso is a por-
trayal of the Passion 
of Christ which is 
celebrated in lots of 
Andalusian villages, 
although it disap-
peared in many others 
following the Spanish 
Civil War. A group 
accompanies Our 
Lady of Bitterness in 
a procession faithful 
to ancient tradition, a 
mixture of religiosity 
and a folk festivity.

LOS SIDROS
Y LA COMEDIA
DE VALDESOTO
ASTÚRIAS

PT Exímios saltadores 
que com a ajuda de 
uma vara giram no 
ar e fazem soar os 
seus chocalhos, os 
Sidros distinguem-se 
pelos “cucuruchos” 
na cabeça, comple-
mentando o fato com 
uma cauda de raposa 
que serve para sau-
dar as moças. 

EN Excited jumpers 
who, with the help of 
a stick, twist in the 
air and jingle their 
cowbells, the Sidros 
are identifiable by 
the “cucuruchos” 
on their heads. This 
complements their 
suits which feature a 
foxtail used to greet 
young women.

MAZCARITOS 
D’UVIÉU 
ASTÚRIAS

PT Mencionados 
pela primeira vez no 
século XVII, foram 
desaparecendo no 
século XX e chega-
ram mesmo a ser 
proibidos por altura 
da ditadura franquis-
ta. Esta celebração 
foi recuperada em 
2017, após 80 anos 
sem sair às ruas de 
Oviedo.

EN Mentioned for 
the first time in the 
17th century, this 
carnival gradually 
disappeared in the 
20th century and 
was completely 
forbidden during the 
Franco Dictatorship. 
It was revived in 2017, 
after an absence 
of 80 years from 
Oviedo’s streets.

REAL BANDA
DE GAITAS
DE OVIEDO 
ASTÚRIAS

PT A Real Banda de 
Gaitas de Oviedo 
leva até ao público 
a música tradicional 
das Astúrias, trans-
mitindo o sentir das 
gentes do norte de 
Espanha. Composta 
por 101 músicos, é 
presença regular em 
eventos e cerimó-
nias , promovendo e 
divulgando o som da 
gaita asturiana. 

EN The Royal Oviedo 
Bagpipe Band will 
be bringing us 
traditional Asturian 
music, giving us a 
feel for the people 
of northern Spain. 
Consisting of 101 
musicians, they 
regularly perform at 
events and ceremo-
nies, promoting and 
sharing the sound of 
the Asturian pipes. 

CARNAVAL 
HURDANO 
AZABAL, CÁCERES

PT No Carnaval Hur-
dano, as máscaras, 
danças, tambores e 
a gastronomia são 
pensados ao detalhe 
e caracterizam-se 
pela dualidade entre 
o homem e o animal, 
aludindo a tempos 
pré-históricos e re-
cuperando o espírito 
anárquico, desinibido 
e provocador.

EN At the Hurdano 
Carnival, the masks, 
dances, drums and 
gastronomy are 
thought about in 
great detail and are 
characterised by the 
duality of man and 
animal, alluding to 
prehistoric times and 
reviving an anarchic, 
uninhibited and pro-
vocative spirit.

JARRAMPLAS
PIORNAL, CÁCERES 

PT As Jarramplas tro-
cam o arremesso do 
tomate, famoso nou-
tras partes do país, 
pelo do nabo e foram 
elevadas a Festas de 
Interesse Nacional 
em Espanha. O alvo 
é um mascarado, que 
representa um ladrão 
de gado à mercê da 
justiça da população.

EN The Jarramplas
exchange the 
tomato-throwing 
famous in other parts 
of the country for 
turnip-throwing and 
have been promoted 
to the status of Fes-
tivities of National 
Interest in Spain. The 
target is a masked 
man, who plays a 
cattle thief at the 
mercy of the popula-
tion’s justice.

CARNAVAL
DE COBRES 
GALIZA

PT Durante os dias de 
Carnaval, as “Mada-
mas” e os “Galáns” 
percorrem as casas  
engalanados com 
fitas, missangas e 
relógios. Os sump-
tuosos chapéus 
das Madamas são 
decorados com joias 
verdadeiras e os Ga-
láns ornamentados 
com flores. 

EN During the Carni-
val, the characters 
known as “Madamas” 
and “Galáns” roam 
from house to house, 
adorned with ribbons, 
beads and watches. 
The sumptuous hats 
belonging to the 
Madamas are deco-
rated with real jewels 
and the Galáns 
are bedecked with 
flowers.

ENTROIDO
DE SAMEDE
GALIZA

PT Contam os mais 
velhos que o Entroido 
de Samede se cele-
brava desde há mui-
tos anos, mas que nos 
anos 60 deixou de 
se festejar. O ponto 
alto desta celebração 
é a dança “Muiñeira 
Cruzada”, onde se 
destacam as másca-
ras adornadas com 
fitas, laços coloridos 
e chapéus enfeitados 
com penas.

EN Older residents 
will tell you that the 
Samede Carnival 
was around for many 
years, but died out in 
the 1960s. The high 
point of this celebra-
tion is the “Muiñeira 
Cruzada” dance, 
featuring masks 
adorned with ribbons, 
colourful bows and 
hats decorated with 
feathers.

LAS PANTALLAS  
DE XINZO DE LIMIA
GALIZA 

PT As “Pantallas” são 
o motor do Carnaval 
de Xinzo de Limia, o 
mais longo de toda a 
Espanha. Estas per-
sonagens percorrem 
as ruas em busca de 
homens não disfar-
çados, com o objeti-
vo de os levar ao bar 
mais próximo, onde 
pagarão em taças de 
vinho a ousadia de 
não se mascararem.

EN The “Pantallas” 
are the driving force 
behind the Xinzo de 
Limia Carnival, which 
lasts longer than any 
other in Spain. These 
characters roam the 
streets, hunting for 
undisguised men, 
with the aim of taking 
them to the nearest 
bar. There the un-
disguised men must 
pay the “Pantallas” 
in glasses of wine for 
the audacity of not 
getting dressed up.

LOS BOTEIROS 
Y FOLIÓN DE 
VIANA DO BOLO 
GALIZA 

PT Com máscaras 
que representam as 
diversas paróquias, 
os Folions anunciam 
o desfile ao som de 
ruidosas pancadas 
nos bombos. Os seus 
companheiros de 
desfile, os Boteiros, 
são coroados com 
uma espécie de cor-
nadura floral compri-
da numa alusão aos 
rituais antigos. 

EN With masks repre-
senting the different 
parishes, the Folións 
announce the parade 
with loud bangs of 
the bass drum. Their 
companions on the 
parade, the Boteiros, 
wear what resemble 
long floral horns 
on their heads in an 
allusion to ancient 
rituals.

LOS TOROS
Y LOS GUIRRIOS 
DE VELILLA
DE LA REINA
LEÓN

PT O “guirrio” orienta 
o ‘toro’ nesta festa 
carnavalesca com as 
duas figuras a assu-
mirem o protagonis-
mo, assustando as 
raparigas solteiras da 
aldeia. O Entrudo é 
uma festa para todos, 
que se juntam para 
misto de veneração 
ao animal e paródia 
agrícola com a repre-
sentação religiosa.

EN The Guirrio guides 
the Bull in this festival, 
with these two figures 
playing the lead roles 
and frightening the 
village’s single girls. 
This Entrudo is a party 
where everyone gets 
together for what is a 
mixture of animal ven-
eration and farming 
parody with religious 
representation.

LOS HOMBRES 
DE MUSGO
DE BÉJAR  
SALAMANCA

PT Junto às muralhas 
que defendiam a ci-
dade, as tropas cristãs 
cobriram-se de mus-
go para surpreender 
os inimigos muçul-
manos pela manhã. 
Estes sucumbiram e a 
fortaleza foi recu-
perada. O feito tem 
vindo a ser recriado, 
fundindo-se no sécu-
lo XIV com a festa do 
Corpo de Cristo.

EN Next to the walls 
which defended 
the city, the Chris-
tian troops covered 
themselves in moss 
to surprise their 
Muslim adversaries 
in the morning. They 
succumbed and the 
fortress was recov-
ered. This victory 
came to be recreated 
and was amalgamat-
ed into the Corpus 
Christi feast in the 
14th century.

MERDEIROS
DE VIGO
VIGO 

PT O merdeiro é um 
personagem do En-
trudo tradicional de 
Vigo. Foi criado pelos 
marinheiros, símbo-
lodo escárnio para 
com os camponeses. 
O merdeiro, figura 
mal-amada, é um ser 
irreverente que, de 
quando em vez, gol-
peia com a sua vara 
quem por ele passa.

EN The Merdeiro is a 
character from the 
traditional Vigo Car-
nival. He was created 
by sailors, as a sym-
bol of their scorn for 
farm labourers. The 
Merdeiro is an unpop-
ular and irreverent 
figure who, from time 
to time, will whack 
whoever’s passing by 
with his staff. 

EL ATENAZADOR 
DE SAN VICENTE 
DE LA CABEZA 
ZAMORA

PT É uma festa de 
verão, realizada nas 
festas do padroeiro 
São Lourenço. Os 
protagonistas são os 
Atenazadores, assim 
batizados por causa 
das grandes tenazes
articuladas que
trazem nas mãos.
Do desfile fazem ain-
da parte a Filandorra, 
os Pobres, os Noivos  
e os Gaiteiros.

EN This summer 
festival takes place 
during the festiv-
ities of the city’s 
patron saint (Saint 
Lawrence). The stars 
of the show are 
the Atenazadores 
(Tong-wielders), so 
named because of 
the huge wooden 
tongs (“tenazas”) 
that they carry in 
their hands. The 
parade also includes 
characters like the 
Filandorra (Weaver), 
the Pobres (Paupers), 
the Novios (Fiancées) 
and the Gaiteiros 
(Pipers).

EL CARNAVAL 
DEL TORO
DE MORALES
DE VALVERDE
ZAMORA

PT Toro é a principal 
personagem deste 
carnaval, feito com 
uma estrutura de 
madeira, coberta 
com tecido branco e 
adornada com chifres 
de vaca e chocalhos.
O Torero, outra 
personagem, tem 
por missão ajudar o 
Toro a “cornear” as 
raparigas solteiras da 
aldeia. 

EN The Bull, made us-
ing a wooden frame 
covered in white fab-
ric and adorned with 
horns and cowbells, 
takes the lead role 
at this carnival. The 
Bullfighter, another 
of the characters, is 
tasked with helping 
the Bull “horn” the 
village’s single girls.

LA FILANDORRA 
DE FERRERAS 
DE ARRIBA 
ZAMORA

PT O bem e o mal 
são representados 
respetivamente pelos 
os Guapos (o Galán 
e a Madama) e pelos 
Feos (o Diablo e a 
Filandorra). No fim 
da missa, os Feos 
atacam todos os 
paroquianos. Pouco 
depois, as quatro per-
sonagens percorrem 
a povoação entrando 
em todas as casas. 

EN Good and evil are 
portrayed, respec-
tively, by the Guapos 
(Galán and the 
Madama) and the 
Feos (the Devil and 
the Filandorra). At 
the end of the mass, 
the Feos attack all 
the parishioners. 
Afterwards, the four 
characters roam 
through the village 
barging into homes.

LA OBISPARRA 
DE POBLADURA 
DE ALISTE 
ZAMORA

PT São 16 os elemen-
tos que representam 
esta tradição: dois 
semeadores; dois 
bois guiados por 
um lavrador e um 
criado; a Filandorra, 
com o menino ao 
colo; o soldado; o 
cego; o piolhoso e o 
mendigo; o gaiteiro e 
o tamborileiro; o bai-
lador e a bailadeira e, 
por último, o afiador.

EN This tradition in-
volves 16 different
characters: two 
seed-sowers, two 
oxen led by a farm 
labourer and a serv-
ant; the Filandorra, 
with the boy in her 
arms; the soldier; 
the blindman; the 
louse-ridden man 
and the beggar; the 
piper and the drum-
mer; the dancing 
man and woman and, 
lastly, the grinder.

LA VISPARRA 
DE SAN MARTÍN 
DE CASTAÑEDA
ZAMORA

PT A figura central 
desta festa é a 
Talanqueira: uma 
estrutura de madeira 
coberta com tecido 
colorido, com um 
par de chifres de um 
lado e uma cauda no 
outro. O Touro evoca 
a fertilidade animal 
e humana e a Vaquita 
remete para as lides 
agrícolas.

EN The central figure 
of this celebration 
is the Talanqueira: 
a wooden frame 
covered with col-
ourful fabric, with a 
pair of horns on one 
side and a tail on 
the other. The Bull 
represents animal 
and human fertility 
and the Cow relates 
to agricultural con-
cerns.

LOS 
CARNAVALES 
DE VILLANUEVA 
DE VALROJO
ZAMORA

PT Os rituais deste 
Carnaval vêm de 
tempos antigos, fiéis 
ao conceito original
de purificação e 
fertilidade. Durante 
o período carnava-
lesco surgem “diabos 
e chocalhos” que 
remetem para a ce-
lebração do Solstício 
de Inverno.  

EN The rituals of this 
carnival come from 
ancient times and 
remain faithful to 
the original concept 
of purification and 
fertility. During 
the carnival period, 
“devils and cowbells” 
appear, a nod to the 
celebration of the 
Winter Solstice.

LOS DIABLOS 
DE SARRACÍN 
ZAMORA

PT Sarracín de Alíste 
recebe a mais com-
pleta das procissões 
pagãs, as Obisparras, a 
única em que aparece 
o Bispo, que dá o nome 
à Procissão. O grupo 
dos Diablos é o mais 
importante. Segundo 
a lenda, estes Diablos 
viviam nas montanhas
e só desciam ao 
povoado no Dia de Ano 
Novo, para pedir. 

EN Sarracín de Alíste 
hosts the most com-
plete of the pagan 
processions, the Obis-
parras. It’s also the only 
one where the Bishop 
(the Obispo) appears, 
giving the procession 
its name. The group of 
Devils are the most 
important characters. 
Legend has it that 
these Devils used to 
live in the mountains 
and would only come 
down to the village on 
New Year’s Day.

FOLCLOR 
COLOMBIA 
COLÔMBIA

PT Folclor Colombia 
procura perpetuar, 
através da dança 
tradicional, aquilo 
que caracteriza o seu 
povo: a contradanza, 
a cumbia e o Caimán 
Cienaguero são 
alguns dos trunfos 
com que seduzem o 
público. 

EN Folclor Colombia 
aims to keep alive, 
by way of traditional 
dance, those things 
which characterise 
its people: the con-
tradanza, the cumbia 
and the Caimán 
Cienaguero are just 
some of the delights 
which will seduce 
the audience.

SELVA 
AFRICANA, 
CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA 
COLÔMBIA

PT Por altura do Car-
naval, Barranquilla 
sofre uma profunda 
metamorfose: nas 
suas ruas surgem 
monstros do mar, da 
terra e das galáxias, 
que se juntam a figu-
ras tradicionais locais, 
como os Toritos, 
os bailadores de la 
Cumbia e soldados do 
século XVIII, numa das 
maiores festas tradi-
cionais da Colômbia.

EN During Carnival 
time, Barranquilla 
undergoes a profound 
metamorphosis: sea, 
land and galactic 
monsters appear on 
the streets, joining 
more traditional local 
figures such as Tori-
tos, Cumbia dancers 
and 18th-century 
soldiers, in one of the 
biggest traditional 
festivals in Columbia.

BUSÓS 
MOHÁCS, HUNGRIA

PT O Carnaval de 
Busójárás, um an-
cestral e tradicional 
costume croata do 
município de Mohács, 
apresentam os Bu-
sós, que vestem um 
imponente traje, com 
grandes chifres de 
carneiro, um faustoso 
casaco de lã e alguns 
chocalhos à cintura. 
Vêm acompanhados 
por mulheres com 
trajes tradicionais.

EN The Carnival of 
Busójárás (an ancient 
tradition hailing from 
the municipality of 
Mohács) gives us the 
“Busós”. Dressed in 
an imposing costume, 
with large ram’s horns, 
a majestic wool coat 
and cowbells around 
their waists, they 
are accompanied by 
women in traditional 
dress.

URTHOS E 
BUTTUDOS
SARDENHA, ITÁLIA

PT Durante a sua 
performance, o Urthu 
(máscara proibida 
pela Igreja devido
ao seu carácter
demoníaco) procura
escapar, sendo 
sempre contido 
pelos Buttudos. Esta 
encenação represen-
ta o confronto entre 
o Homem e Besta, o 
bem e o mal, relatan-
do rituais míticos de 
um tempo primordial. 

EN During its perfor-
mance, the Urthu (a 
character outlawed 
by the Church due to 
its demonic nature) 
tries to escape, but 
is always thwarted 
by the Buttudos. This 
scene represents 
the conflict between 
Man and Beast, Good 
and Evil, sharing 
mythical rituals from 
primordial times.

ESPANHA

ITÁLIA

HUNGRIA COLÔMBIA

De 16 a 19 de 
maio, venham 
conviver de 
perto com  
os foliões 
e com as 

suas muitas 
tradições, num 
programa para 
toda a família,  

em que a 
animação  

de rua é uma 
constante.

From the 16th to the 19th May,  
come see these merrymakers up 

close and their multiple traditions, 
in a programme for all the family 

where constant entertainment  
is guaranteed.
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