Vem depois o tempo do sacho ...
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... E logo as sachadeiras se despojam dos seus lenços
e dos seus aventais
bandeira,

mais garridos,

em cujo cimo o patrão

para armar a
dependura

o

saquinho do queijo e do pão, o lenço dos tremoços
e das

azeitonas,

a cabacinha

da água-pé ...
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... Quando

no vértice

canta por esses campos e montes de Águeda, que é

da pirâmide

publicamente
Português,

do nosso

reconhecido

folclore,

valor,

pela Federação

aliás,

de Folclore

da qual é sócio fundador.

Não há por lá tarefa, a mais miudinha, que não meta

Recebeu a Medalha de Honra Municipal (Honra e Mérito).

cantiga pelo meio dela assim, no trato do milho, a

Foi distinguido

2000 pela

lavra, a monda,

Águeda).

escapelada, nem parecem os trabalhos que são, de

com o JUDEU

(Associação

Foi reconhecido

dos

DE OURO

Naturais

de

como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública,

em 1992.
Em 2001,
e actividades,

mais antigos

"O Cancioneiro

e prestigiados

de Águeda",

grupo

folclórico

um dos

de Portugal,

havendo

necessidade

reestruturou-se

de conjugar

a Associação

esforços

e aprovaram-se

o sacho,

Deus quer, vai a alegria por essa noite
O campo é um cantaria
principalmente,

e Património

Infantil,

Cultural.

além de permitir a individualidade
de cada uma das secções,

Grupo

das Velhas

Esta reestruturação,
administrativa

alarga os campos

para

e financeira
de actuação

a

desde o romper da manhã até noite fechada, e quando

secções: Grupo Típico,

Grupo

a rega, a colheita,

tanto cantar com que a gente do trabalho os enfeita,

alterações aos Estatutos que deram origem à criação de quatro

Guardas
Típico

mesmo um louvor de Deus!

É filiado no INATEL.

ANATA

o Grupo

à volta dos mais rudes trabalhos, tudo

Tudo isto coloca, com toda a justiça, o Cancioneiro de Águeda

fora ...

pegado. As escapeladas,

são um verdadeiro

festival, aonde

acodem as violas e os harmónios dos seroeiros, à cata
de corações que lhes entendam

foi fundado, em dois de Fevereiro de 1958, por um conjunto

etnográfica e permite, em paralelo com a dinâmica estrutural

espiga do milho-rei

de aguedenses

dos grupos,

a inventariação,

escapelou, o mais cobiçado e o mais discutido direito

riqueza do folclore da nossa região e, no intuito de o preservar,

o vastíssimo

património

não só recolheu danças, cantares e trajes, como ainda registou

de Águeda".

pela escrita, desenho, fotografia e fita magnética,

dinamismo,

importante
A partir

que, perfeitamente

conscientes

da enorme

uma parte

de 1959,

o Grupo

no arauto da cultura popular

ainda

continuam

que a par de todo este
a contar também

a experiência e saber de quatro fundadores,

desse notável património.
Típico

aguedense

transformou-se
levando-a,

através

como reconhecimento,

de todo

do Grupo Típico "O Cancioneiro

De salientar
os Grupos

recolha e publicação

com

atribuindo-lhes,

o título de Presidentes

Honorários

outorga,

o tocar, e onde a
a favor de quem a

que pode ser concedido a uns braços de namorado ...
É de aí, muitas vezes, dessas lindas festas do trabalho,
que

vêm

os noivados

a caminho

da Igreja!

Adolfo Portela - do Livro "Águeda"

vitalícios.

de múltiplas actuações, a todo o País, às Regiões Autónomas
dos Arquipélagos

da Madeira e dos Açores, a alguns países

da Europa, ao Canadá e ao Brasil.
Pela graciosidade
a beleza e autenticidade
das suas danças,

das raparigas,

o aprumo

dos rapazes,

dos trajes, a harmonia

e vivacidade

o Cancioneiro

de Águeda

deixa sempre,

em todos os locais onde actua, gratas recordações,

muitas

saudades e fortes desejos de breves visitas.
Além das danças e cantares, são dignos de realce os seus
trajes e especialmente
Portugal no Vaticano.

os de Noivos,

que já representaram

-"Se houvesse de fazer-se algum dia a caricatura de
Águeda, bastaria figurá-la assim:
Uma nota de música com fuguetes na cauda"Do "Águeda" de Adolfo Portela

