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devoção e tradição
E eis que chega a romaria de Nossa Senhora d’Ago-
nia, Romaria das Romarias, expoente máximo do ciclo 
de festividades da região vianense. Desde o bairro da 
Ribeira, o fervor e devoção, percorrem ruas, largos e 
praças, atravessando caminhos, ribeiros, campos e 
montes, até todo o concelho fervilhar nestes dias fes-
tivos, onde a fé e a tradição imperam num mundo em 
constante mudança.
Numa região de antigos usos e costumes, onde a tra-
dição e chieira andam a par com o bairrismo e inova-
ção dos tempos presentes, raro é o ano, em que não 
surgem datas comemorativas. Assim, no ano de 2019, 
surgem dois aniversários de particular interesse histó-
rico e etnográfico; o 60º aniversário do Templo do Sa-
grado Coração de Jesus, no monte de Santa Luzia, e o 
centenário da Festa do Traje.
Concluído no ano de 1959 e, benzido a 14 de junho do 
mesmo ano, a construção do Templo do Sagrado Cora-
ção de Jesus, está ainda presente na memória de muitos 
vianenses, quer através de memórias transmitidas pelos 
seus pais e avós, que assistiram ao início dos trabalhos, 
quer pelas vivências pessoais da fase final desta obra im-
ponente, permitindo-nos relembrar a edificação de um 
dos monumentos mais emblemáticos da cidade.
A 18 de Agosto de 1919, da parte da tarde, realizou-se 
na Avenida Camões, o primeiro Certame Regional de 
Danças e Descantes Populares, da Romaria de Nossa 
Senhora d’Agonia, evento este, que com o passar dos 
anos, passa a designar-se por Festa do Traje, e a ser um 
dos números habituais desta romaria. Cem anos passa-
dos, damos continuidade ao bem trajar e ourar, chieira 
e tradição que vão passando de geração em geração, 
entre as famílias vianenses.
a Comissão de festas



13
jUlHo
sÁBado

18h00
apresentação da 8ª edição
– 2ª série da revista
“a falar de viana”
Biblioteca Municipal.

16h30
abertura da Xviii “exposição/Feira
de artesanato da romaria d’agonia”
Decorrerá, como habitualmente, no 
corredor central do Jardim Público 
Marginal, com cerca de 100 artesãos 
da nossa região a trabalhar ao vivo. Esta 
Exposição/Feira estará aberta até ao dia 20 
de Agosto. (ver programa específico)

3
aGosto
sÁBado



11
aGosto
dominGo

15
aGosto
QUinta-feira

venera-se s. severino 
Início das Festividades Religiosas em Honra 
de Nossa Senhora d´Agonia. 
Início da Novena diária em Honra de Nossa 
Senhora d’Agonia, no Santuário de Nossa 
Senhora d’Agonia, que terminará no dia 19 
de Agosto.

08h30
eucaristia, no Santuário de Nossa
Senhora d’Agonia.

21h00
terço e Bênção do santíssimo sacramento, 
no Santuário de Nossa Senhora d’Agonia.

solenidade da assUnção
da virGem santa maria

Solenidade da Assunção da Virgem Santa 
Maria, Padroeira Principal da Diocese 
de Viana do Castelo e titular da Igreja 
Catedral, sob a designação de Santa 
Maria Maior.

08h30
eucaristia, no Santuário de Nossa
Senhora d’Agonia.

11h00
eucaristia solene, na Sé, presidida por Sua 
Excelência Reverendíssima o Senhor
D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de 
Oliveira, Bispo da Diocese.

21h00
trasladação das imagens do senhor dos 
aflitos e de nossa senhora da assunção 
(Santa Maria Maior), respectivamente, da 
Igreja da Ordem Terceira e da Sé Catedral 
para a Igreja de S. Domingos. 



16
aGosto
seXta-feira

08h30
alvorada
Estourou o último dos 21 morteiros. Já 
se ouvem os sons dos Zés P’reiras e já 
se adivinha o dançar característico dos 
Gigantones e Cabeçudos.
É aqui na nossa Sala de Visitas, a Praça 
da República, que se inicia a mais 
tradicional das romarias de Portugal: a 
ROMARIA DE NOSSA SENHORA 
D’AGONIA.

Grande feira 
Decorrerá no vasto recinto dos 
Campos do Castelo e da Agonia
e na Praça General Barbosa.

09h30
abertura do “Circuito do feirão”
em vários locais da cidade.

09h30
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República, 
pela filarmónica verdi Cambrense,
e no Jardim D. Fernando,
pela Banda visconde de salreu.

11h00
apresentação de cumprimentos
ao executivo municipal.

12h00
revista de
“Gigantones e Cabeçudos”
De novo, na Praça da República, os Grupos 
de Zés P’reiras e de Bombos, com o habitual 
barulho ensurdecedor, prestam homenagem 
aos Gigantones e Cabeçudos.

14h00
Concerto musical
No coreto da Praça da República,
pela filarmónica verdi Cambrense.

14h30
Concerto musical
No coreto do Jardim Marginal,
pela Banda visconde de salreu.



saída do Palácio dos Cunhas, antigo 
Governo Civil, em direcção à Cúria 
diocesana – largo de s. domingos.

O Desfile da Mordomia, muito mais do 
que um cortejo protocolar em que as 
mordomas apresentam os cumprimentos 
às autoridades locais, é atualmente um 
momento enaltecedor das mulheres de 
Viana. Tal como um ritual de passagem, 
vemos neste desfile as jovens vianenses 
com os seus trajes à vianesa, muitas 
vezes, passados de geração em geração; o 
bairrismo e a chieira de envergar o traje da 
sua freguesia transforma o desfile numa 
verdadeira paleta de cores à medida que 
percorre as ruas da nossa bela cidade.

desfile da 
mordomia

16h00

Estas jovens vão crescendo e o orgulho de 
mães, tias e avós, passa por ver a jovem 
mordoma, devidamente trajada e ourada, 
tudo como manda a tradição. Mas para 
além das jovens vianenses, as suas mães e 
avós, como matriarcas de Viana, também 
desfilam com seus solenes Trajes de 
Cerimónia e Lavradeira Rica. 
Também as mulheres do Bairro da Ribeira, 
marcam presença com os seus trajes, ou 
não fosse a festa em honra da sua Santa 
Padroeira, Nossa Senhora d’Agonia.



08h30
alvorada
Nos mesmos moldes do dia anterior. 

Grande feira 
Terá lugar nos mesmos locais.

09h30
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República, pela 
Banda Club Pardilhoense, e no Jardim
D. Fernando, pela Banda Bingre Canelense.  

10h00
remo – 4ª regata internacional
de nossa senhora d’agonia
No Estuário do Rio Lima.

12h00
revista de
“Gigantones e Cabeçudos”
De novo na Praça da República mais uma 
típica e ruidosa manifestação.

14h00
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República, pela 
Banda Club Pardilhoense, e no Jardim 
Marginal, pela Banda Bingre Canelense.

21h00
desfile de todos os Grupos de Bombos
e Cabeçudos
Concentrando-se no Largo da Estação dos 
Caminhos de Ferro, descerão a Avenida 
dos Combatentes da Grande Guerra em 
direcção ao Jardim Marginal.

22h00
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República, pela 
filarmónica verdi Cambrense, e no Jardim 
Marginal, pela Banda visconde de salreu.

22h00
espectáculo musical
com “sons do minho”
na Praça da Liberdade.

00h00
fogo-de-artifício 
Sessão de fogo-de-artifício
no Jardim Marginal.

arraial de dj’s
Junto ao Castelo Santiago da Barra.

17
aGosto
sÁBado



16h00

Cortejo
HistóriCo

etnoGrÁfiCo

Com formação na alameda 5 de outubro 
terminando junto à rotunda do Pescador, 
na alameda Campo d’agonia.

Neste ano de 2019, o cortejo Histórico-
Etnográfico, irá explorar duas temáticas de 
particular interesse para todos os vianenses. 
Assim, a componente histórica assinala o 
sexagésimo aniversário da construção do 
Templo do Sagrado Coração de Jesus, no 
Monte de Santa Luzia. Tal como uma lição 
de história vianense, irá retratar alguns 
dos momentos mais marcantes do Monte 
de Santa Luzia, culminando logicamente, 
com a edificação do Templo do Sagrado 
Coração de Jesus, ícone da arquitetura da 
cidade e sem dúvida, uma das vistas mais 
belas do mundo.

Já a parte etnográfica, ao evocar a memória 
das paradas agrícolas de tempos passados, 
lembra as vivências do monte, campo, 
rio e mar, quais alicerces da essência das 
gentes alto-minhotas. Deste modo e dando 
continuidade ao cortejo, desenrola-se um 
conjunto de trabalhos de tempos idos, 
surgindo a apanha do sargaço, a pesca no 
rio Lima, as fiadeiras, as lides do campo, 
até às tradicionais pisadas e matanças do 
porco. Por fim, este cortejo termina numa 
apoteose de cor e alegria com os Trajes à 
Vianesa, de Mordoma e de Noiva, ao som 
de “Havemos de ir a Viana”.



21h00
desfile “vamos para o festival” 
Zés P’reiras e Bombos, Bandas de Música e 
Grupos Folclóricos que, partindo do Largo da 
Estação dos Caminhos de Ferro, descerão a 
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
em direcção ao Jardim Marginal.

21h30
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República,
pela Banda Club Pardilhoense, e no Jardim 
Marginal, pela Banda Bingre Canelense.

festival “exibições de Grupos folclóricos” 
Nos palcos da Praça da Liberdade e do 
Anfiteatro do Jardim da Marina, poderemos 
assistir ao encanto e beleza dos trajes, das 
danças e das músicas de Grupos Folclóricos.

00h00
fogo-de-artifício 
Designado “Fogo do Meio ou da Santa”, um 
dos pontos altos do “Arraial”.

arraial de dj’s
Junto ao Castelo Santiago da Barra.

festival
folClóriCo

22h00



Procissão solene em Honra de nossa 
senhora d’agonia, que percorrerá o 
seguinte itinerário:
Praça General Barbosa, Campo d’Agonia, 
Campo do Castelo, Largo de Santa 
Catarina, Alameda João Alves Cerqueira, 
Avenida dos Combatentes, Rua da Picota, 
Rua Manuel Espregueira, Praça General 
Barbosa e Campo d’Agonia.  

21h00
desfile de todos os Grupos
de Bombos e Cabeçudos
Concentrando-se no Largo da Estação dos 
Caminhos de Ferro, descerão a Avenida 
dos Combatentes da Grande Guerra em 
direcção ao Jardim Marginal.
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aGosto
dominGo

08h30
eucaristia, no Santuário
de Nossa Senhora d’Agonia.

08h30
alvorada 
Nos mesmos moldes anteriores.

Grande feira 
Terá lugar nos mesmos locais.

09h30
“Circuito do feirão”
em vários locais da Cidade.

09h30
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República,
pela filarmónica ressurreição de mira,
e no Jardim Marginal, pela Banda musical 
de s. martinho de Campo.  

12h00
revista de “Gigantones e Cabeçudos” 
De novo na Praça da República, o colorido 
e mais castiço ribombar contagiam todos 
quantos a este número assistem. 

14h00
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República,
pela filarmónica ressurreição de mira,
e no Jardim D. Fernando, pela Banda 
musical de s. martinho de Campo. 

16h00
oração litúrgica de vésperas, presidida por 
Sua Excelência Reverendíssima o Senhor 
D. Anacleto Cordeiro Gonçalves Oliveira, 
Bispo da Diocese. 

16h30

ProCissão
solene



21h30
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República,
pela filarmónica ressurreição de mira,
e no Jardim Marginal, pela Banda musical 
de s. martinho de Campo.

22h00
Praça da música
Música popular tradicional no palco
da Praça da Liberdade.
(Com o patrocínio da Estação Viana Shopping)

Este primeiro evento, realizado na 
Avenida Camões (Avenida Luís de 
Camões), teve a participação de gentes 
de Areosa, Santa Marta e Ponte de Lima 
(A Aurora do Lima, 22/08/1919). Embora 
de acordo com Abel Viana (in Alto Minho 
de Abel Viana, 1997, p.129), também 
participaram grupos de gentes das 
freguesias da Meadela, Perre e Carreço.
Nasce assim, a 18 de agosto de 1919, 
a Festa do Traje da Romaria de Nossa 
Senhora d’Agonia. Com alguns interregnos 
nos anos que se sucederam, e com diversas 
designações, será a partir de 1943, que a 
denominação de Festa do Traje, se enraíza 
e passa a ser uma constante no programa 
da romaria.
Deste modo, a Festa do Traje deste ano 
irá percorrer os 100 anos da história deste 
evento, tendo como base o bem trajar e 
ourar das gentes do nosso concelho.

Centro Cultural

No corrente ano de 2019 celebra-se o 
centenário da Festa do Traje. Inicialmente 
designado por Certame Regional de Danças 
e Descantes Populares, este evento da 
romaria de 1919, foi da responsabilidade 
dos senhores comerciantes António José 
Cerqueira Júnior e Miguel Gonçalves 
Regado, os quais percorreram todo o 
distrito à procura de participantes.

arraial de dj’s
Junto ao Castelo Santiago da Barra.

Monumental cachoeira luminosa.
É um rio de cor e luz que se despenha sobre 
as águas do lendário “LETHES”. 

22h00

festa
do traje

00h00
serenata



14h00
Concerto musical
No coreto do Jardim Marginal,
pela filarmónica de vila nova de anha.
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aGosto
seGUnda-feira

08h30
alvorada 
Repete-se nos moldes habituais,
na Praça da República.

09h30
Concerto musical
No coreto da Praça da República,
pela filarmónica de vila nova de anha.

12h00
revista de “Gigantones e Cabeçudos”
Como cenário, novamente a Praça da 
República. A barulhenta reinação e o 
castiço ribombar dos bombos.

arraial de dj’s
Junto ao Castelo Santiago da Barra.

O genuíno, autêntico e castiço espectáculo 
de cantigas ao desafio estará, como 
habitualmente, na Praça da Liberdade.

21h00
desfile “vamos para o festival”
Zés P’reiras e Bombos, Bandas de Música e 
Grupos Folclóricos que, partindo do Largo da 
Estação dos Caminhos de Ferro, descerão a 
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
em direcção ao Jardim Marginal.

festival de
ConCertinas

15h00

Cantares
ao desafio



21h30
Concerto musical
No coreto da Praça da República,
pela filarmónica de vila nova de anha.

22h00 
festival “exibições de Grupos folclóricos”
Nos palcos do Anfiteatro do Jardim da 
Marina e da Praça da Liberdade, poderemos 
assistir ao encanto e beleza dos trajes, das 
danças e das músicas de Grupos Folclóricos.

arraial de dj’s
Junto ao Castelo Santiago da Barra.

Início da Confecção
dos “Tapetes Floridos”, 
nas ruas da Ribeira.

22h00

taPetes
floridos



20
aGosto
terça-feira

09h30
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República, pela 
associação musical de vila nova de anha, 
e no Jardim D. Fernando, pela Banda de 
música de s. joão da madeira. 

09h30
“Circuito do feirão” 
em vários locais da Cidade.

12h00
revista de “Gigantones e Cabeçudos”
Será esta a última revista do ano, onde 
os Gigantones e Cabeçudos receberão a 
homenagem dos seus “vassalos”, os diversos 
Grupos de Bombos, e que terá lugar mais 
uma vez na Praça da República.

14h00
Concertos musicais
Nos coretos da Praça da República, pela 
associação musical de vila nova de anha, 
e no Jardim D. Fernando, pela Banda de 
música de s. joão da madeira.  

08h30
alvorada 
Será a última; repete-se nos moldes 
habituais, na Praça da República.

dia de nossa senhora d’agonia

Visita às ruas da Ribeira para admirar os 
“Tapetes Floridos”, cuidadosamente feitos 
durante a noite.

taPetes
floridos

09h00



14h30

ProCissão
ao mar

eucaristia solene, no Adro do Santuário, 
presidida por Sua Excelência Reverendíssima 
o Senhor D. Anacleto Cordeiro Gonçalves 
de Oliveira, Bispo de Viana do Castelo, no 
fim da qual terá início a tradicional Procissão 
dos Pescadores, com os andores de Nossa 
Senhora d’Agonia, Nossa Senhora dos 
Mares, Nossa Senhora de Monserrate, S. 
Pedro e Beato Bartolomeu dos Mártires, até 
ao anteporto. Depois de ser dada a bênção ao 
mar e às embarcações, terá lugar a Procissão 
ao Mar e ao rio.
O retorno ao Santuário será feito 
pelas ruas da Ribeira, devidamente 
engalanadas e com os acostumados tapetes.



21h30
trasladação das imagens do senhor dos 
aflitos e de nossa senhora da assunção 
(Santa Maria Maior), da Igreja de
S. Domingos para, respectivamente, a Igreja 
da Ordem Terceira e da Sé Catedral.

21
aGosto
QUarta-feira21h00

desfile de Grupos de Bombos
e Cabeçudos
Concentrando-se no Largo da Estação dos 
Caminhos de Ferro, descerão a Avenida 
dos Combatentes da Grande Guerra em 
direcção ao Jardim Marginal.

21h30
Concerto musical
No coreto da Praça da República, pela 
Banda de música de s. joão da madeira. 

22h00
espectáculo musical, com o consagrado 
artista “augusto Canário e amigos”,
no Campo da sra. d’agonia.

25
aGosto
dominGo

festa do senHor
(santÍssimo saCramento)

08h30
eucaristia, no Santuário de Nossa Senhora 
d’Agonia, em honra de Nossa Senhora da 
Boa Morte.

No final da Eucaristia iniciam-se as 
celebrações em honra do Santíssimo 
Sacramento, com Exposição do Santíssimo, 
para adoração.

16h30
Terço e Bênção do Santíssimo Sacramento, 
no Santuário.

Encerramento das Festividades Religiosas 
em Honra de Nossa Senhora d’Agonia.

00h00
fogo-de-artifício 
Campo d’Agonia.

arraial
animação com dj’s
Junto ao Castelo Santiago da Barra.



Cartaz 
da romaria 
2019

O cartaz da Romaria deste ano, na sua simpli-
cidade, articula uma interligação do divino com 
o profano. De uma mãe para outra, este diálogo 
entre mulheres, uma sagrada a outra profana, 
retrata-nos uma dualidade de fé e devoção, na 
qual a chieira serve de ponto mediador.

Assim, se por um lado vemos a dor e paixão, de 
Nossa Senhora d’Agonia por seu filho crucifi-
cado, do outro temos uma lavradeira vianense, 
quem sabe intercedendo por uma dádiva divina.

Na conceção deste cartaz temos Ana Rocha 
(Design), Carlos Verde (Fotografia), e a jovem 
modelo Maria Salomé de Brito Oliveira da Silva 
envergando um Traje à Vianesa da Ribeira Lima.

Estes três jovens, apresentaram a seguinte 
memória descritiva, como apoio ao cartaz:

“Viana do Castelo é a princesa do Lima, sabemos. 
Um encanto sem fim no Minho que alberga a 
Romaria da Nossa Senhora d’Agonia. O povo tem 
vindo a consagrá-la como A Romaria das romarias 
de Portugal.

Num misto de gratidão, fé, coragem e respeito, as-
sim idealizamos todos os sentimentos que envolvem 
esta romaria. A devoção à Senhora d’Agonia e o 
seu simbolismo de fé e esperança alcançada na 
devoção da mordoma vianense, que jamais esquece 
e enriquece o seu orgulho.

A modelo, Salomé Silva, Vianense de gema, 
sustenta o Traje à Vianesa vermelho pertencente à 
coleção da D. Marta Prozil, prestigiada e histórica 
artesã de Viana do Castelo, estando presente o 
ouro que, independentemente da quantidade, é 
tradicional e orgulhosamente ostentado. Este traje 
correspondia ao vestuário mais rico e vistoso que as 
filhas dos lavradores das aldeias dos arredores de 
Viana vestiam por ocasião de uma festa.

A mulher de Viana é assim através da sua fé e 
da sua chieira: Inteira! A sua magia não pode ser 
pequena, nem seu encanto, nem seu sorriso, peran-
te o tamanho da sua chieira e devoção!”



eXPosições

E-mail: gruposlc-rg@cp.pt

tamBém PoderÁ visitar
os núCleos mUseolóGiCos

oUteiro

mUseU do Pão

Castelo do neiva

mUseU do sarGaço 

Carreço

mUseU aGro-maritimo 

Carreço

moinHos de vento

s. loUrenço da montaria

moinHos de ÁGUa 

mUseU do traje
mUseU de artes 
deCorativas

Casa dos niCHos

antiGos Paços 
do ConCelHo
rés-do-chão
Exposição dos cartazes concorrentes ao concurso 
Cartaz oficial da romaria da senhora d´agonia 
2019.

Posto de informação da VianaFestas

Sem filas de trânsito, nem perdas de tempo à procura 
de estacionamento,  os comboios da CP levam-no com 

toda a comodidade e segurança até à Romaria de Nossa 
Senhora D’ Agonia, em Viana do Castelo.

Comboios especiais 
viana do Castelo - nine - Porto

Estações 18/08/19 19/08/19

VIANA CASTELO 01:15 01:15

Areia-Darque 01:20 01:20

DARQUE 01:23 01:23

Alvarães 01:29 01:29

Sra.Neves 01:31 01:31

BARROSELAS 01:35 01:35

Durrães 01:38 01:38

TAMEL 01:44 01:44

Carapeços 01:48 01:48

Silva 01:52 01:52

BARCELOS 01:57 01:57

Midões 02:02 02:02

Carreira 02:06 02:06

NINE 02:13 02:13

FAMALICÃO 02:21

Trofa 02:28

ERMESINDE 02:41

PORTO CAMPANHÃ 02:50



arQUivo doCUmental diGital 
da romaria de nossa
senHora d’aGonia

Nesta plataforma pode encontrar algumas 
raridades sobre as festas e as gentes, desde 
1750, numa viagem ao passado da Romaria 
através de textos de época, explicações 
históricas, fotografias únicas reunidas ano 
após ano. Um arquivo que não se esgota 
e que depende da colaboração de todos 
que sentem esta festa como sua, sejam 
vianenses ou não.

www.memoriasdaromaria.pt



itinerÁrios

desfile da mordomia
dia 16 Sexta-feira 
• Jardim do antigo Governo Civil
• Rua de Aveiro
• Praça 1º de Maio
• Rua Nova de Santana
• Passeio das Mordomas da Romaria
• Av. Conde Carreira
• Av. Combatentes Grande Guerra
• Alameda João Alves Cerqueira
• Rua Góis Pinto
• Largo de S. Domingos

Cortejo HistóriCo e etnoGrÁfiCo
dia 17 Sábado  
• Jardim Marginal (formação) 
• Rua Abel Viana 
• Praça D. Afonso III 
• Av. Afonso III 
• Rua de Aveiro
• Praça 1º de Maio
• Rua Nova de Sant’ana
• Passeio das Mordomas da Romaria
• Av. Conde Carreira
• Av. Combatentes Grande Guerra 
• Largo 5 de Outubro 
• Alameda João Alves Cerqueira 
• Largo de Santa Catarina 
• Av. Campo do Castelo até à Rotunda do Pescador

ProCissão solene
dia 18 Domingo
• Campo d’Agonia 
• Campo do Castelo 
• Largo de Santa Catarina
• Alameda João Alves Cerqueira
• Largo 5 de Outubro
• Av. Combatentes Grande Guerra
• Rua da Picota
• Rua Manuel Espregueira
• Largo de S. Domingos
• Rua General Barbosa 
• Campo d’Agonia
• Santuário

identifiCações no maPa

igreja da sr.ª d‘agonia

augusto Canário e amigos

Campo do Castelo

Feira de diversões

Praça General Barbosa

animação
Feiras Francas
Concertos Musicais

Praça da liberdade

Concertinas e Cantares ao desafio
Festivais de Folclore
Praça da Música
sons do Minho

Centro Cultural

Festa do traje

Praça da república

revista de gigantones e Cabeçudos
Concertos Musicais

jardim marginal

exposição venda de artesanato
Concertos Musicais
Festivais de Folclore
serenata

a

B

C

d

e

f

G




