PROJECTO FESTAS DE INVERNO EM TRÁS-OS-MONTES
MAPEAMENTO DE FESTAS | DISTRITO DE BRAGANÇA
ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
A aldeia de Vila Boa de Ousilhão fica situada a 13km da sede do Concelho de Vinhais e a cerca de 18
km da cidade de Bragança. Actualmente há aproximadamente 200 habitantes residentes na aldeia. A
agricultura e a pecuária são os sectores económicos que assumem maior relevância, sendo a
economia de auto-subsistência a mais importante, com alguma pequena indústria doméstica de
produtos têxteis e uma fábrica de enchidos.
CALENDÁRIO FESTIVO
Actualmente, as festas de caretos celebradas em Vila Boa de Ousilhão ocorrem no Carnaval.
DESCRIÇÃO
Nestas festas são várias as personagens mascaradas que aparecem no seio de uma dinâmica mais
adaptada aos desfiles carnavalescos. Os máscaras, também conhecidos como caretos, vestem os
seus fatos feitos com tecidos velhos manufacturados e uma máscara de madeira. As outras
personagens são as madamas e os marafonos, caracterizados por vestir de forma extravagante,
normalmente roupas do sexo oposto e levar a cara tapada para esconder a identidade.
Em Vila Boa, celebravam-se também os casamentos fictícios de jovens rapazes e raparigas solteiras,
improvisados pelo moço solteiro mais velho, e cantado através da amplificação de um embude por
outro rapaz, aos ouvidos da toda a população. Depois de cantados os casamentos, os rapazes
podiam visitar a “noiva” para receber o abraço, o que permitia ter um contacto consentido entre
rapazes e raparigas num tempo em que a relação entre os dois sexos era fortemente controlada.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Caretos; madamas; marafonos.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Em Vila Boa de Ousilhão, as festas do ciclo de Inverno faziam parte das festas de rapazes celebradas
em honra de Santo Estêvão, no dia 26 de Dezembro. Apareciam os máscaras com a função de zelar
pela mesa de Santo Estêvão que os mordomos tinham preparado para as devidas cerimónias. No
final da década de 40, devido à falta de desempenho de um dos bairros da aldeia, a festa da Mesa
deixou de se fazer, e os máscaras passaram a vestir-se apenas nas festas de Entrudo.
Os mascarados de Vila Boa, aliás como tem acontecido com outros grupos de mascarados
trasmontanos, têm já viajado pelo mundo em várias ocasiões como festivais e desfiles de máscaras e
encontros de folclore regional, motivados pela vontade de projectar no exterior o seu património
cultural, e troca de experiências com outros grupos do estrangeiro.
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