A Páscoa em Castelo de Vide
SOBRE

A Páscoa em Castelo de Vide é um dos maiores eventos locais e torna-se particularmente interessante pela forma
como se associaram às práticas católicas elementos da cultura judaica, testemunhos do passado histórico. As
celebrações dividem-se em dois momentos: desde o Domingo de Ramos até à 6ª Feira Santa e desde a noite de 6ª
Feira até à 2ª Feira de Páscoa, quando a festa revela as influências judaicas. Os rituais ainda se mantêm, embora
para muitos praticantes já tenham perdido o sentido religioso inicial.
No Domingo de Ramos celebra-se a Bênção dos Ramos e a Procissão dos Passos do Senhor. Na 5ª Feira Santa, há a
Missa da Ceia do Senhor com o Ofertório Solene do Vinho, da Cera e do Trigo para a celebração da Santa Missa
durante todo o ano. À noite fica em exposição e adoração o Santíssimo Sacramento. 6ª Feira Santa é o dia da
celebração da Paixão do Senhor, com a Adoração da Santa Cruz e a distribuição da Sagrada Comunhão e ao fim da
tarde a Procissão do Enterro do Senhor.
Na manhã do Sábado de Aleluia há a habitual Benção dos Cordeiros, em que os pastores invadem o centro da vila
com os seus rebanhos, para serem benzidos e depois vendidos. Os animais comprados são mortos nesse dia
segundo as práticas judaicas, embora muitas pessoas o façam na véspera, antes do pôr do sol como vem nas
Escrituras. Os animais ficam expostos à porta de casa e as peles são limpas e vendidas aos artesãos locais. Farão
ainda parte da rica ementa pascal, terminando o jejum da Quaresma.
À noite, celebra-se a Vigília Pascal com a Bênção do Lume Novo e da Água Batismal , Eucaristia e anúncio da
Ressureição do Senhor. À saída da igreja, assiste-se a um ritual interessante. Algumas pessoas aproximam-se e
pedem perdão em segredo, numa reminiscência da festa judaica do Grande Perdão designada por Kippour. No fim da
missa, o Cortejo da Aleluia começa dentro da Igreja Matriz e sai a percorrer as ruas principais, acompanhado pela
banda filarmónica e pela música dos carrilhões da igreja. É um dos momentos mais impressionantes de toda a festa
pascal pois todos os presentes levam chocalhos e campainhas que tocam a acompanhar a cerimónia e depois o
cortejo.
O Domingo de Páscoa começa com a Procissão da Ressureição, com um percurso e hierarquia pré-estabelecidos.
Conta com a presença das várias associações e instituições locais e com a representação das atividades comerciais
mais antigas (carpinteiros, sapateiros, ferreiros, pedreiros, etc.) e mais recentes. A Missa Solene na Igreja Matriz
encerra as celebrações. Neste dia a população faz as suas ofertas para ajudar a cobrir as despesas da Semana
Santa.
Na 2ª Feira de Páscoa é feriado municipal em Castelo de Vide pois comemora-se a Festa de Nossa Senhora da Luz.
De manhã há missa na Igreja da Senhora da Luz e à tarde a Banda percorre a vila convidando a população para o
lugar da festa onde se faz a venda de Ramos, a quermesse e o bar.
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Durante toda a Semana Santa a Câmara Municipal promove várias atividades culturais.
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