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ENQUADRAMENTO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Sacóias está situada a 10 km a ocidente da sede do concelho. Actualmente, a aldeia apresenta 744
habitantes residentes durante o ano. Tem, como principais fontes económicas a agricultura e a
pecuária, a indústria de mármores e granitos, carpintaria, mecânica, construção civil, comércio,
artesanato, assim como alguns serviços de restauração.
CALENDÁRIO FESTIVO
Em Sacóias celebra-se a Festa dos Rapazes no dia de Natal e de Santo Estêvão no dia 26 de
Dezembro, começando os preparativos no dia 24.
DESCRIÇÃO
A festa de Sacóias oferece diversas actividades relacionadas com a passagem dos garotos à
condição de rapaz: a celebração e momentos convívio masculino. No dia 24 procede-se à apanha da
lenha para a fogueira da Consoada. Nos dias 25 e 26 de Dezembro os rapazes realizam as rondas de
boas festas, cobrindo metade da aldeia em cada um dos dias festivos. Estas rondas são
acompanhadas pelos gaiteiros e apresentam sistemas de punição para os rapazes ausentes. No dia
26 de Dezembro, a ronda é concluída na igreja, onde tem lugar a celebração da Missa dos Rapazes
com a presença do gaiteiro.
A festa é organizada pelos mordomos, em torno dos quais se concentram as atenções. Os
mordomos, distinguidos pelo trajar de chapéus com fitas vermelhas, podem ser indivíduos solteiros ou
casados. A nomeação dos mordomos realiza-se no momento de convívio entre rapazes e apenas é
divulgada ao povo durante o baile onde os mordomos velhos colocam os chapéus aos mordomos
novos. É através deste ritual que é revelada a identidade dos novos mordomos. Por sua vez, os
mordomos velhos vestem uns capotes, em representação da passagem do dever de mordomo.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS
Mordomia; refeições comunitárias; apanha da lenha; rondas.
ASPECTOS ACTUAIS NO PANORAMA FESTIVO
Antigamente eram representadas as loas, recitais de versos de crítica social onde eram narrados
alguns dos acontecimentos mais destacados do ano. A escassez de população jovem residente na
aldeia provocou a falta de contacto com a quotidianidade aldeã e o consequente abandono da prática.
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