


Em 2020 as nossas vidas mudaram e ainda hoje não percebemos 
o alcance da transformação imposta pela pandemia de covid-19 na 
nossa sociedade. Sabemos, no entanto, que a nossa Romaria não 
sobreviveu à pandemia, mas sim viveu, sentida em todos nós, vivi-
da por todos nós, à distância.
Infelizmente, esta luta global contra a pandemia ainda não acabou 
e apesar da gradual e cautelosa reconquista da nossa vida nos úl-
timos meses, a dimensão da Romaria de Nossa Senhora d’Agonia 
obriga a alguns cuidados.
Por esse motivo, a festa de 2021 será condicionada a um programa 
com alguns momentos ao vivo, mas sobretudo por conteúdos “online” 
sobre a nossa Romaria, que prometem reforçar o sentimento de que, 
mesmo à distância, conseguimos estar todos unidos.
Agora, gostaríamos que todos nos uníssemos no mesmo sentimento 
de que SOMOS TODOS ROMARIA num programa, sobretudo, “online”, 
que se inicia a 07 de agosto, sendo o ponto alto de 19 a 22 de agosto, 
através do nosso website www.festasdagonia.com, das redes so-
ciais, da rádio e da televisão, com conteúdos que nos levarão às 
Festas d’Agonia, para as vivermos, sentirmos e recordarmos.
É que entre devoção e festa, pela fé e tradição, as nossas festas fazem-
-se também com as memórias de um povo orgulhoso.
Neste programa, contaremos com produções exclusivas a lançar pu-
blicamente nos dias e horas habituais da festa, como filmes sobre a 
autenticidade das pessoas que a fazem, a sua fé e o seu sentimento. 
Também as que assistem ou simplesmente gostam da Romaria, o 
seu lado de divertimento e lazer, na sua forma mais espontânea.
Até porque como sempre aconteceu, em Viana do Castelo cada um 
vive a sua Romaria, embora em 2021 esse viver continue a ser es-
sencialmente sentido.
Fisicamente não teremos a Romaria de outrora, mas a Romaria so-
mos todos, simplesmente porque ela vive dentro de nós.

A COMISSÃO DE FESTAS

Festas de Nossa Senhora 
D’Agonia  2021



Programa 
Festas de Nossa Senhora D’Agonia  2021

10h00
Inauguração da exposição dos cartazes 

concorrentes ao “Cartaz Oficial da 
Romaria da Senhora d’Agonia 2021”

onde
antigos paços do concelho, piso 0

transmissão em direto nas redes sociais

16h00
Abertura da XIX “Exposição / Feira 

de Artesanato da Romaria d’Agonia” 

Inauguração da Exposição de Rua
onde

jardim público 
transmissão em direto nas redes sociais

07 ago

sábado

21h00
Início das festividades 
religiosas em honra de 

Nossa Sr.ª d’Agonia
ver programa específico quarta-feira

1 1 ago
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16h00
Desfile da Mordomia

onde
filme nas redes sociais

22h00
Sons do Minho

onde
centro cultural de viana do castelo

transmissão em direto nas redes sociais

16h30
Apresentação do Livro  

“A Mordomia” 
de Hermenegildo Viana

onde
local

11h00
Apresentação de cumprimentos 

ao Executivo Municipal

16h00
Desfile da Mordomia

onde
filme nas redes sociais

22h00
Sons do Minho

onde
centro cultural de viana do castelo

transmissão em direto nas redes sociais

16h30
Apresentação do Livro  

“A Mordomia” 
de Hermenegildo Viana

11h00
Apresentação de cumprimentos 

ao Executivo Municipal
onde

transmissão em direto nas redes sociais

19 ago

quinta-feira
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16h30
Procissão ao Mar

onde
filme nas redes sociais

9h00
Tapetes da Ribeira

onde
filme nas redes sociais

22h00
Augusto Canário e Amigos

onde
centro cultural de viana do castelo

transmissão em direto nas redes sociais

10h30
Solene Concelebração Eucarística  

no Santuário de  
Nossa Senhora d’Agonia

onde
santuário de nossa senhora d’agonia

transmissão em direto nas redes sociais

20 ago

sexta-feira
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16h00
Cortejo Histórico/Etnográfico

onde
filme nas redes sociais

12h00
Revista de  

Gigantones e Cabeçudos
onde

filme nas redes sociais

15h00
Festival de Folclore 

onde
centro cultural de viana do castelo

transmissão em direto nas redes sociais

22h00
Orquestra Popular  

Sopro de Cordas de Outeiro 
onde

centro cultural de viana do castelo
transmissão em direto nas redes sociais

21 ago

sábado
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22 ago

domingo

10h30
Eucaristia Solene

onde
santuário de nossa senhora d’agonia

16h00
Procissão Solene em honra 
de Nossa Senhora d’Agonia

onde
filme nas redes sociais

22h00
Festa do Traje

onde
centro cultural de viana do castelo

transmissão em direto nas redes sociais

24h00
Serenata

onde
filme nas redes sociais



4

3

2

1

     SANTUÁRIO N. SR.ª D’AGONIA

DIA

11
INÍCIO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS  
EM HONRA DE NOSSA SR.ª D’AGONIA

DIA

20 SOLENE CONCELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

DIA

22 EUCARISTIA SOLENE

1

     CENTRO CULTURAL

DIA

19 SONS DO MINHO

DIA

20 AUGUSTO CANÁRIO E AMIGOS

DIA

21 FESTIVAL DE FOLCLORE

DIA

21
ORQUESTRA POPULAR  
SOPRO DE CORDAS DE OUTEIRO

DIA

22 FESTA DO TRAJE

2

PRAÇA DA REPÚBLICA

DIA

7-22
EXPOSIÇÃO DOS CARTAZES CONCORRENTES  
AO “CONCURSO OFICIAL DA ROMARIA  
DA SENHORA D’AGONIA 2021”

POSTO DE INFORMAÇÃO DA VIANAFESTAS

3

JARDIM PÚBLICO

DIA

7-22
EXPOSIÇÃO / FEIRA DE ARTESANATO  
DA ROMARIA D’AGONIA

DIA

7-22 EXPOSIÇÃO DE RUA

4

  PARQUE

  CAMINHOS DE FERRO

  INTERFACE TRANSPORTES

  FERRY BOAT

  TÁXIS

  FUNICULAR DE SANTA LUZIA

  HOSPITAL

  PSP / GNR

  VIANA WELCOME CENTER 
  POSTO MUNICIPAL DE TURISMO

A assistência de público nos eventos estará sujeita às regras 
emanadas pela DGS-Direção Geral de Saúde em vigor na 
altura, garantido a segurança de todos.



COMISSÃO DE HONRA
Presidente de Honra – Melânia Gomes, Diocese – Monsenhor Sebastião Ferreira, Entidade 
Região Turismo Porto e Norte Portugal – Luís Pedro Martins, Associação Empresarial Viana 
do Castelo – Manuel Cunha Júnior, Associação Grupos Folclóricos Alto Minho – Alberto Rego, 
Câmara Municipal Viana do Castelo – Luís Nobre.

COMISSÃO EXECUTIVA  
António Cruz – Presidente, Sameiro Barreto – Secretária, Jorge Martins, Ilídio Carvalho, 
António Basto, José Valença, Catarina Lima, Aníbal Teixeira, Sofia Araújo,  
Ricardo Felgueiras, Hermenegildo Viana, José Manuel Felgueiras, Paulo Manuel Carrança,   
Nuno Barbosa, Rosa Portela 

COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA D’AGONIA  
Comissário do bispo diocesano para o Santuário de Nossa Senhora d’Agonia: 
Padre Vasco Gonçalves
Elementos da comissão administrativa:  
Alberto Magalhães, Ana Matos, António Rodrigues, Evaristo Carvalho, Lola Cruz,  
Valdemar Gavinho

SECRETARIADO  
Sameiro Barreto, Carla Ribeiro, Isabel Fernandes

O cartaz da Romaria de Nossa Senhora d’Agonia de 2021, mostra um Tra-
je à Vianesa da Ribeira Lima, popularmente apelidado de “à moda” de 
Santa Marta de Portuzelo. Assim, num ano em que afirmamos o nosso 
sentimento de pertença - “Somos Todos Romaria”, a jovem mordoma, Re-
nata de Castro Guisante, enverga este traje de festa vermelho, oriundo da 
freguesia de Perre. Tal como os trajes executados entre finais da década 
de 30 e o início da década de 40 do século passado, este Traje à Vianesa 
possui diversas características comuns a este período: avental de motivos 
florais, saia de riscas com uma barra bordada a linha de algodão branco, 
assim como uma camisa de linho bordada, com motivos florais a linha 
azulão. Neste traje usado pela mordoma destacam-se ainda algumas pe-
ças de Ourivesaria Popular Portuguesa.

O cartaz da romaria deste ano, da autoria do designer Ricardo Ferreira 
e conforme a memória descritiva, pretende ser “O cartaz da Esperança” 
assinalando o “regresso da Romaria”, depois de um ano em que o mundo 
parou. O autor sublinha que o fundo branco no cartaz representa a luz 
que “faltou a todos em 2020 e as nossas memórias, congeladas no tempo, 
onde podemos encontrar vários momentos das nossas festas”. O cartaz 
deste ano “encarna a esperança, a serenidade, mas também a confiança 
no futuro”.

Cartaz da Romaria 2021



www.festasdagonia.com

Vianafestas - Romaria d’Agonia

RomariaAgonia

vianafestas.romariadagonia

Av. Cabo Verde – Lote 18
Parque Empresarial da Praia Norte
4900-350 Viana do Castelo 

T. 258 809 394  
E. vianafestas@vianafestas.com  
www.vianafestas.com 

ORGANIZAÇÃO

APOIO PARCEIROS

ARQUIVO DOCUMENTAL  
DIGITAL DA ROMARIA  
DE NOSSA SENHORA D’AGONIA
Neste arquivo 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


