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São Julião de Palácios é uma aldeia que se encontra no concelho de Bragança, a 15 quilómetros da
mesma. Apresenta uma população de 283 habitantes residentes e tem como principais actividades
económicas a agricultura e a pecuária assim como pequena indústria de cimento e tijoleira e de
madeira.
CALENDÁRIO FESTIVO
As festas de São Julião de Palácios denominam-se de Festas de Santo Estêvão e estão
compreendidas entre os dias 24 e 26 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
A festa de Santo Estêvão em São Julião de Palácios é uma festa de exaltação da mocidade.
“Na festa dos rapazes junta-se toda a rapaziada menos aqueles que andam de luto, depois compram
uma vitela e comem-na, fazem a festa junta. Tem ali a casa, ali adiante, que é a casa própria onde
fazem isso (...) e passam assim o tempo com as colectas que nós lhes damos, pedem-nos a nós e
nós todos lhes damos. Cada um dá lhe o que tem na devoção (...) ”.
A organização da festa fica à conta de dois mordomos, um rapaz e uma rapariga, e dois meirinhos
representados também por um rapaz e uma rapariga. No dia 26, já de madrugada, começam as
rondas com peditórios, onde os rapazes percorrem a aldeia, juntamente com o gaiteiro e o bombo, e
uma bandeira hasteada pelos mordomos e/ou pelos meirinhos.
Neste momento festivo, os rapazes que não comparecem no percurso são sujeitos a uma multa,
normalmente paga em géneros, habitualmente vinho.
Estas rondas são interrompidas para celebrar a Missa dos Rapazes e realizar a arrematação dos
produtos conseguidos. “ (...) eu gosto muito que se faça isso, que é para lembrar os tempos antigos
(...) o padre continua a ir celebrar a missa lá à capelinha no dia 25 de Dezembro, é o dia da festa (...)
e é assim que fazemos e ainda se continua a fazer.”
No final do dia, existe um cortejo popular. “ (...) depois saem da missa e vêm de ronda outra vez e vão
para a casa do povo lá adiante, e depois ali andam até as tantas da madrugada (...) é assim que se
faz e assim se continua a fazer (...) ”.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomos e meirinhos; rondas com peditório; elementos particulares na indumentária (boné); missa;
arrematação; sistema de multas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Pode-se destacar a introdução de uma mudança ao nível da participação feminina na função da
mordomia, assim como a integração de indivíduos casados. Estas mudanças têm sido motivadas pela
falta de mocidade e pela necessidade da existência de jovens solteiros para desempenhar o cargo.
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