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ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Rebordaínhos situa-se a 22 km no sentido sudoeste da sede do concelho. Actualmente
conta pouco mais de 250 residentes apresentando uma população envelhecida. A população activa
vive na sua maioria com base na actividade agrícola e pecuária, mas também, o sector da construção
civil tem alguma relevância na economia local.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Rebordaínhos podem situar-se duas festividades inscritas na matriz das festas de Inverno. Assim,
ocorre o Cantar dos Reis, no dia 6 de Janeiro, e o Serrar das Velhas e Casamento das Novas, na
Quaresma.
DESCRIÇÃO
A festa do Cantar dos Reis, consiste na realização de rondas ao longo da aldeia, porta a porta,
cantando versos e dizeres populares. Nestas rondas, surge a figura do careto, protagonizado por um
só rapaz. Esta personagem mascarada dirige a ronda colocando-se na frente do grupo e anunciando
a chegada do Cantar dos Reis através do som dos chocalhos pendurados no fato. Em simultâneo vai
fazendo o peditório, compilando a esmola numa maçã, que reverte em seu favor.
É hábito que, tanto a função de mordomo como a de careto sejam assumidas de forma voluntária, no
entanto, por vezes é transmitida pelo antecessor, tendo como única condição serem sempre rapazes.
A outra festa, chamada de Serrar das Velhas e Casamentos das Novas, é desempenhada
tradicionalmente pelos rapazes, consiste em anunciar publicamente, através de embudes, os
casamentos fictícios das raparigas solteiras e o cerrar das velhas, o atestar da condição social em
que se encontram. Estes anúncios têm por base uma estrutura fixa, sofrendo apenas a adequação
aos nomes dos indivíduos evocados.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia livre; personagem mascarada: careto; rondas; cantar dos reis; maçã; casamentos e serrar
das velhas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO

Devido à falta de juventude, as festas de Rebordaínhos têm vindo a registar o abandono da
celebração do baile final que integrava o catálogo festivo da festa de Natal.
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