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MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Rebordãos situa-se no Concelho de Bragança e actualmente apresenta sensivelmente 440 habitantes
residentes. Como se verifica em grande parte do Concelho, Rebordãos assume a agricultura e a
pecuária como principais actividades económicas.
CALENDÁRIO FESTIVO
A festa solstícial de Rebordãos celebra-se no dia 26 de Dezembro, dia de Santo Estêvão.
DESCRIÇÃO
Esta festa está centrada na Mesa de Santo Estêvão, a partir da qual se desenvolvem todos os
momentos festivos. Neste dia, prepara-se uma refeição comunitária, no entanto apenas nela se senta
quem, mediante inscrição prévia, tiver pago durante as rondas. Este almoço consta de uma mesa-decabeceira, na qual existem posições definidas, a serem ocupadas pelo Presidente da Junta
Fabriqueira, o Presidente da Junta de Freguesia, os quatro mordomos novos, um mordomo antigo e o
Padre, sendo a restante parte da mesa destinada ao povo.
Os quatro mordomos com vínculo à Junta Fabriqueira são dois homens e duas mulheres, havendo um
casado e um solteiro de cada sexo. Os outros três mordomos, que não se sentam na mesa,
entretanto, organizam e ocupam-se da logística que envolve esta prática.
Em Rebordãos, as figuras mascaradas, denominam-se caretas. Aqui é hábito recorrente ser os
mesmos indivíduos a vestir o fato, geralmente homens casados, sendo estes convidados pelos
mordomos. Os caretas surgem no dia 26 durante o dia, brincando com os assistentes e
simultaneamente assumindo a função de mediadores entre mordomos velhos e novos. Estas figuras
são responsáveis pela notificação dos novos mordomos. Assim, ao serem informados sobre quem vai
substituir os mordomos velhos, vão ter de ir procurar as pessoas candidatas para assumir o poder
para o novo ano e sentá-los na mesa-de-cabeceira. Uma vez todos os protagonistas reunidos e
ocupando o seu respectivo lugar, faz-se a bênção do pão, que passa a ter fins profilácticos para os
animais.
Nesta mesa outro elemento marca também a sua presença, o vinho fino. Talvez devido à sua
proveniência de origem e qualidade, representava um elemento susceptível de ser roubado pelo povo,
pelo que havia a necessidade de ser protegido pelos caretas e suas respectivas varas.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; Junta Fabriqueira; personagens mascaradas: os caretas; Mesa de Santo Estêvão com
cabeceira; pão bento; refeição comunitária; vinho fino.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Alude-se aqui à inclusão, mais ou menos recente, da Comissão da Junta Fabriqueira quer na
organização da festa, quer como na forte representação ao longo dos momentos festivos.
Em relação à protecção simbólica do vinho fino pelos caretas, devido a razões cuja origem se
desconhece, esta prática tem caído em desuso.
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