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ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Deilão, sede de freguesia encontra-se a 22 km da cidade de Bragança no noroeste do concelho.
Actualmente apresenta 219 habitantes residentes na área total da freguesia, da qual constam Vila
Meã e Petisqueira. A aldeia baseia-se numa economia de auto-subsistência, sendo a agricultura e a
pecuária as actividades de maior importância.
CALENDÁRIO FESTIVO
A Festa dos Rapazes em Deilão celebra-se nos dias compreendidos entre 24 e 26 de Dezembro.
DESCRIÇÃO
Em Deilão, é evidente a perda gradual da maioria dos elementos festivos que caracterizam as festas
do ciclo de inverno no entanto, existem e persistem ainda na actualidade algumas expressões festivas
que atestam a exaltação da mocidade. Presididas e organizadas pelos mordomos, designados por
meirinhos, a juventude realiza as rondas de boas festas ao longo da aldeia, acompanhados pelo
gaiteiro.
Note-se que em Deilão tem havido muita tradição respectivamente ao nível da formação de músicos
da cultura popular, pelo que o gaiteiro se assume como figura essencial no decorrer das festas
aldeãs.
Segundo os testemunhos orais, antigamente os rapazes realizavam uma prática conhecida como as
mulas, em que os rapazes se escondiam sob uma manta, exibindo uma cabeça de animal. Os actos
desta figura zoomórfica, dirigida pelos moços, pautavam-se pelo “rapto” das raparigas para baixo da
manta ultrapassando os limites da norma ética da época. Como consequência, estas práticas foram se extinguindo devido ao confronto que se foi instaurando entre os rapazes e as famílias das
respectivas raparigas.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Rondas; gaiteiro; mordomia: meirinhos; baile; transgressão da norma sexual: as mulas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Actualmente, a festa de Deilão, apesar de se registar a sua ocorrência, segundo os discursos
produzidos pelos habitantes locais, afastou-se da ritualização tradicional, assumindo -se apenas como
um momento de convívio juvenil.
HIPERLIGAÇÕES
http://www.cm-braganca.pt/document/448112/504968.pdf
FONTES ORAIS
Habitantes locais de Deilão.

Vista geral de Deilão

Rua em Deilão

Investigadores do IELT | Amanda Guapo, Pedro Grenha, Savina Lafita
Data do levantamento | 04-11-2010

