
Caretos de Podence 

 

Qual a origem dos Caretos de Podence? 

Os Caretos de Podence são originários da aldeia de Podence, no concelho de 

Macedo de Cavaleiros. Foram declarados Património Cultural Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO, a 12 de dezembro de 2019. 

 

Na aldeia de Podence, o Carnaval é celebrado de maneira muito especial. 

Os homens, na altura do Carnaval, vestem trajes coloridos, colocam a cabeça 

dentro de uma máscara e saem à rua, transformando-se em criaturas diabólicas e 

místicas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Podence_e_Santa_Combinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macedo_de_Cavaleiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Curiosidades: 

Nos anos 70 não deveria haver na aldeia mais do que dois ou três fatos de Caretos. 

 

Em meados dos anos 80, 

com o regresso de alguns 

emigrados, e com a 

criação da Associação 

dos Caretos de Podence, 

a tradição ressurgiu e 

voltaram-se a ver mais 

de quarenta figuras 

endemoninhadas, aos 

saltos por todos os 

cantos.  

 

No Domingo Gordo e na 3ª Feira de Carnaval, os rapazes da aldeia prendem 

chocalhos e campainhas à cintura e, cheios de energia, percorrem a aldeia aos 

saltos e gritos, perturbando a calma diária.  

Um dos principais motivos das correrias é encontrar raparigas para dançar com 

elas e as "chocalhar". Assim se divertem, protegidos pelo anonimato.  



Curiosidades: 

Esta tradição esteve em risco de se perder nos anos 60, por causa da guerra 

colonial.  

Hoje é uma atração turística e cerca de 40 mil pessoas visitam a pequena aldeia ao 

longo dos quatro dias em que decorre o Entrudo Chocalheiro.  

Os caretos saem discretamente para as ruas e perseguem as raparigas solteiras. 

Os caretos passam de geração em geração, de pai para filho, de tio para sobrinho 

e de avô para neto. 

 

Os caretos são imagens diabólicas e misteriosas que todos os anos vão para a rua 

no dia de Carnaval. Quando as ruas de Podence estão calmas no dia do Entrudo, 

os caretos aparecem para alegrar o dia. 
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