PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de São Pedro de Serracenos localiza-se a poucos quilómetros da cidade de Bragança.
Apresenta cerca de 350 habitantes residentes, adquirindo uma população mais numerosa e menos
envelhecida durante a ocorrência dos momentos festivos.
CALENDÁRIO FESTIVO
Nas festas de São Pedro dos Serracenos surge a Mesa de Santo Estêvão como elemento central. A
sua celebração ocorre no dia 26 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
A Mesa de Santo Estêvão ou Mesa do Bacalhau constitui um momento de convívio onde, através de
uma refeição comunitária são constatadas algumas das personalidades ilustres da comunidade. A
Mesa de Santo Estêvão é organizada através do sistema de Mordomia, sendo quatro mordomos a
desempenhar essa função, com base num sistema de alternância anual tendo em conta a sua
pertença ao bairro. Estes mordomos têm a função de organizar os preparativos adequados para a
ocasião, como são a angariação de fundos mediante o dinheiro reunido nas rondas realizadas em
dias anteriores; compra e matança de animais para o almoço; decoração e preparação da igreja para
a Missa de Santo Estêvão, etc.
Pode destacar-se a presença do Pároco na Mesa, que procede à bênção da refeição comunitária.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mesa de Santo Estêvão; mordomia; Missa; bênção da mesa; rondas com peditório.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Uma das alterações evidentes nesta festa acontece ao nível da sua deslocação para o último fim-desemana do ano, para desta forma adequar-se ao calendário laboral nacional e poder receber o maior
número possível de habitantes que desenvolvem actividade profissional fora da localidade.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.bragancanet.pt/braganca/spedro/index.html
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