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ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Rio Frio situa-se na zona Este do concelho de Bragança, a 25 km de distância da sede concelhia. A
freguesia tem actualmente aproximadamente 350 habitantes repartidos entre Rio Frio e a anexa,
Paçô. Como principais actividades económicas, os habitantes de Rio Frio dedicam-se sobretudo ao
sector primário assente numa agricultura e pecuária de subsistência. Rio Frio regista ainda alguma
ocupação em carpintaria, construção civil e o pequeno comércio.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Rio Frio celebram-se as festas de Santo Estêvão no dia 26 de Dezembro e realiza-se a
arrematação do charolo no dia 1 de Janeiro.
DESCRIÇÃO
A festa organiza-se a partir da nomeação dos mordomos. O sistema de mordomia é formado por dois
rapazes, duas raparigas e um juiz. Estes distinguem-se por ostentarem uma rosca pequena colocada
na lapela do casaco. A nomeada dos mordomos é feita através de um convite endossado
pessoalmente aos possíveis candidatos, sendo o resultado anunciado pelo Padre durante a
celebração da Missa de Santo Estêvão. Depois da Missa, realiza-se uma ronda ao longo da aldeia,
acompanhada pelos bombos, em que se faz o peditório para as despesas da festa. Como forma de
gratidão é oferecido vinho e bolos aos vizinhos que participaram na doação.
Outra ronda, a ronda de boas festas, destina-se à colecta de géneros para enfeitar o charolo do ano
novo. No primeiro de Janeiro, o charolo é arrematado e posteriormente realiza-se um almoço convívio
para os quatro mordomos velhos e os quatro mordomos novos.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; Missa de Santo Estêvão; charolo; rondas com peditório.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Devido à falta de juventude, as festas de Rio Frio têm vindo a registar o abandono da celebração do
baile final que integrava o catálogo festivo da festa de Natal.
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