FESTAS E
ROMARIAS
NORTE DE
PORTUGAL

4 Apresentação
6 Mapa
8
10
11
11
13
17
18
21
23
23
25
27
30
32
35
37
38
39
40
42

Alfândega da Fé
Alijó
Amarante
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Boticas
Braga
Bragança
Cabeceiras de Basto
Caminha
Carrazeda de Ansiães
Castelo de Paiva
Celorico de Basto
Chaves
Cinfães
Espinho

44
46
48
48
49
51
53
55
58
59
61
63
65
65
66
67
69
69
71
73
76
76
77

Esposende
Fafe
Felgueiras
Freixo de Espada à Cinta
Gondomar
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Maia
Marco de Canaveses
Matosinhos
Melgaço
Mesão Frio
Miranda do Douro
Mirandela
Mogadouro
Moimenta da Beira
Monção
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
Oliveira de Azeméis

2 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

79
81
83
84
86
88
89
90
92
94
95
97
99
101
102
104
105
106
107
108
109
111
112

Paços de Ferreira
Paredes
Paredes de Coura
Penaiel
Penedono
Peso da Régua
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Porto
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Varzim
Resende
Ribeira de Pena
Sabrosa
Santa Maria da Feira
Santa Marta Penaguião
Santo Tirso
São João da Madeira
São João da Pesqueira
Sernancelhe
Tabuaço
Tarouca
Terras de Bouro

114
116
118
119
120
122
123
126
127
129
131
132
134
135
137
138
140
142
143
144

Torre de Moncorvo
Trofa
Vale de Cambra
Valença
Valongo
Valpaços
Viana do Castelo
Vieira do Minho
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Gaia
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real
Vila Verde
Vimioso
Vinhais
Vizela

148 Informação turística

3 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

Um destino turístico
com uma oferta rica e
variada, onde as
tradições imemoriais
se mantêm vivas e
renovadas
Periódicas, cíclicas ou calendáricas,
numa perfeita simbiose entre o
sagrado e o profano, as festas e
romarias do Norte de Portugal são um
autêntico convite ao saudável convívio
no meio de gente alegre e à visitação
de um multifacetado território.
Com uma paisagem diversa e
estimulante, pontilhada de simples
ermidas e santuários, de imponentes
igrejas e capelas, ou de conventos e
mosteiros com séculos de história, que
são locais de fervoroso culto ao longo
de todo o ano, o Porto e Norte de
Portugal é um destino turístico com
uma oferta rica e variada, onde as
tradições imemoriais se mantêm vivas
e renovadas.
Nas aldeias, vilas e cidades do Norte, os
costumes e as tradições nunca acabam.
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Aqui, todas as vivências se
confundem nos rituais das romarias à
virgem, aos santos e santas
padroeiras, ou nas festas de junho
dedicadas aos santos populares.
Ou seja, quando os seus habitantes
– gente de trabalho e de mil ofícios –
se dedicam de corpo e alma às suas
festas e romarias. As mulheres
decoram os altares, colocam as
melhores colchas à janela ao passar
da procissão, recebem os familiares
de longe e preparam os melhores
repastos para que nada falte à mesa
nesses dias. Os homens vestem o
melhor fato, assistem à missa,
carregam os pesados andores,
lançam os foguetes anunciando o
festim e, para acompanhar a boa
comida, escolhem sempre o melhor
vinho.
E porque a festa é um importante
regulador de equilíbrio, que reforça e
renova a ordem social, aqui as
tradições teimam em manter-se
intactas. No Norte de Portugal as
seculares romarias que refulgem ao
ritmo do folclore tradicional exibem
ainda, nas praças e nos terreiros,
diferentes tipos de alfaias de sabor
artesanal, fruto de uma ruralidade
que persiste no quotidiano das
populações. Aqui, a religiosidade e a
festa pagã conservam o seu brilho,
ano após ano, graças ao espírito das
suas gentes que congregam tudo num
clima de verdadeira alegria onde não
faltam as procissões, bandas de
música, marchas, cortejos

etnográicos e desiles de mordomia,
grupos de danças e cantares,
concursos e leilões.
É, aliás, deste modo que ao longo do
ano o culto e a celebração popular
atraem fervorosos peregrinos
buscando milagres e cumprindo
promessas, mas também turistas,
movidos pelo eco das tradições,
curiosos pelos lugares sacralizados,
de cultura e património, do Norte,
onde acorrem aos milhares. Visitam
os nossos templos de invocação,
conhecem a antiguidade das suas
origens, percorrem as paisagens
circundantes, maravilham-se com o
colorido das iluminações, partilham
da nossa alegria, saboreiam as
iguarias de uma especial gastronomia,
ouvem cantares ao desaio, dançam
ao som da concertina e enchem o
coração com a simpatia e o calor
humano com que no Norte de
Portugal sempre gostamos de
receber.
Venha daí você também e junte-se
connosco à festa!
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aLFÂnDeGa Da FÉ
Festa em Honra De nossa
senHora De FátIma
Último domingo de maio
A aldeia de Cerejais situa-se num
planalto sobranceiro ao rio Sabor, de
onde se avista uma impressionante
paisagem de povoações dispersas pelo
horizonte.
Ali se encontra o Santuário de Cerejais,
o qual atrai ao longo do ano um grande
número de iéis, que se deslocam para
cumprimento de promessas ou
simplesmente por devoção religiosa no
último domingo de maio.
local: Santuário do Imaculado Coração de
Maria nos Cerejais
GPS: 41°17’41.73’’N 6°55’25.41’’W

Festa em Honra Do mártIr
s. seBastIão
Segundo fim de semana de agosto
Em Alfândega da Fé celebra-se em
agosto a Festa do Mártir S. Sebastião,
uma comemoração que airma a
profunda crença popular e a apoteose do
sagrado. Em paralelo, o programa
profano dá cor, música, boa disposição e
muitos motivos de entretenimento às
gentes da terra e aos turistas que ali se
deslocam, revivendo, ano após ano,
tradições, hábitos e costumes populares.
local: Largo S. Sebastião
GPS: 41°20’27.32’’N 6°57’41.07’’W
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Festa em Honra Do santo
antão Da BarCa
Primeiro fim de semana de setembro

Festa em Honra Da nossa
senHora Das neVes
Terceiro fim de semana de agosto
Sambade é a aldeia mais populosa do
concelho. Uma bela povoação,
orgulhosa da sua igreja, erguida nos
inais do séc. XVIII no meio de um
adro com árvores frondosas e
agradáveis bancos de pedra, que
convidam ao descanso e a respirar o ar
puro da serra.
A festa realiza-se no terceiro domingo
de agosto (dia principal) e tem
duração de quatro dias.
Começa na sexta-feira e termina na
segunda-feira seguinte.
Não se sabendo exatamente a sua
origem, é uma festa caracterizada por
uma forte tradição e indubitavelmente
uma das maiores romarias da região,
atraindo grande número de peregrinos.
local: Rua da Igreja - Sambade
GPS: 41°24’47.47’’N 6° 58’27.41’’W

Festa realizada anualmente, em honra do
Santo Antão da Barca, situado na
freguesia de Parada, Alfândega da Fé.
Recorde-se que este Santuário foi
deslocalizado devido à construção da
barragem do Baixo Sabor. O local onde
estava situado o antigo santuário icará
submerso pelas águas da albufeira.
A Capela de Santo Antão, edifício datado
do séc. XVIII, foi trasladada para o novo
local num processo de preservação
patrimonial que assumiu características
únicas no país. Construído no cimo de
uma colina, no local conhecido como sítio
do Rebentão, a cerca de um quilómetro
de distância do anterior, o futuro
santuário replica a mesma relação com a
água e a mesma orientação espacial,
embora a uma cota mais elevada. O novo
santuário é constituído pela antiga capela
e por edifícios construídos de raiz, como a
hospedaria, um bar restaurante e um
espaço museológico e administrativo.
local: Santuário do Santo Antão da Barca
GPS: 41°15’55.50’’N 6°53’23.80’’W
contactos
Casa da Cultura de Alfândega
tel.: 279 460 020
e-mail: cca.geral@gmail.com
Câmara Municipal Alfândega da Fé
tel.: 279 468 120
Posto de Turismo
tel.: 279 462 739
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aLIJó
Festa De VILar De maçaDa em
Honra Do senHor JesUs Da
CaPeLInHa
Segundo fim de semana de julho
A Festa de Vilar de Maçada realiza-se
em julho e é dedicada ao Senhor Jesus
da Capelinha. Esta romaria é por
norma muito animada, especialmente
a nível musical, e por isso conta
sempre com muita adesão por parte
dos jovens que a ela acorrem com um
grande espírito de diversão.
local: Vilar de Maçada
GPS: 41.268259257791044
-7.466583251953125

Festa De sanFIns Do DoUro em
Honra De nossa senHora Da
PIeDaDe
Segundo fim de semana de agosto
É famosa a romaria de Sanins do
Douro conhecida pelo seu forte
caráter religioso onde veementemente
se venera a Senhora da Piedade,
patente durante todo o ano no
santuário. Nessa altura, é
transportada para a igreja matriz em
procissão.
O enorme e pesado andor onde se
transporta a santa padroeira é leiloado
entre o grupo dos “novos” e o grupo
dos “velhos”.
O grupo que conseguir arrematar o
andor terá o privilégio de o carregar no

dia da Procissão de Gala à Senhora da
Piedade pelas ruas da vila.
Os resultados deste leilão são sempre
somas avultadas que revertem a favor
do santuário. Festa de cinco dias com
muita folia musical e belos
espetáculos pirotécnicos.
local: Sanins do Douro
GPS: 41.277548453048894
-7.458858489990234

Festa em Honra De santa
marIa maIor De aLIJó
13 a 16 de agosto
Festividade de grande relevo para
Alijó, dedicada a Santa Maria Maior,
padroeira desta vila.
Realiza-se em agosto e tem uma
duração de quatro dias, recheados de
atividades religiosas, culturais e
etnográicas onde a folia e a diversão
duram até altas horas da madrugada.
local: Alijó
GPS: 41.26671093007253
-7.445812225341797

Festa De PeGarInHos em
Honra De nossa senHora Dos
aFLItos
Último fim de semana de agosto
Trata-se de uma romaria intensiicada
na fé na sua santa padroeira, Nossa
Senhora dos Alitos. A Procissão de
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Gala é uma autêntica recriação bíblica
feita com a dedicada representação
das suas gentes, que levam muito a
sério o seu papel momentâneo de
atores, vestidos com igurinos à época,
que desperta a curiosidade de
milhares de forasteiros.
A noite, essa sim, é de diversão e
muita folia até de manhã.

local: Núcleo urbano da cidade
GPS: 41°16’08’’N 8°04’43’’W

local: Pegarinhos
GPS: 41.27974154236795
-7.456626892089844

amares
PásCoa – traVessIa Do rIo
Homem PeLo ComPasso
Segunda-feira a seguir à Páscoa

contactos
Câmara Municipal de Alijó
tel.: 259 957 107
e-mail: geral@cm-alijo.pt
site: www.cm-alijo.pt

amarante
Festas Do JUnHo – romarIa a
são GonçaLo
Primeiro fim de semana de junho
São Gonçalo atrai, todos os anos,
milhares de romeiros à cidade para as
tradicionais Festas do Junho, em
honra do padroeiro.
A religião e o profano andam de “mãos
dadas” nestas festas que, durante três
dias, oferecem um programa variado.
Os pontos altos acontecem, como
habitualmente, na sexta-feira, com o
despique de bombos no Largo de
S. Gonçalo; no sábado, com a sessão
de fogo de artifício e no domingo, com
a Procissão em honra de S. Gonçalo.

contactos
Câmara Municipal de Amarante
tel.: 255 420 200
e-mail: geral@cm-amarante.pt
site: www.cm-amarante.pt

Este é um dos momentos altos das
solenidades da Pascoa na freguesia de
Fiscal, em Amares. A Travessia do rio
Homem pelo Compasso é um orgulho
local, que atrai milhares às margens do
rio. O entusiasmo instala-se bem cedo:
para que as pessoas possam beijar a
cruz em suas casas, o Compasso tem
que atravessar o rio de barco. Nos
barcos seguem os mordomos com a
cruz, o pároco, a banda de música e
também um barco com os fogueteiros.
local: Rua S. Bento das Pedras
GPS: 4.165.821.707.958.680
-8.402.638.578.991.170

PereGrInação à nossa
senHora Da aBaDIa
Último domingo de maio
A Peregrinação ao Santuário de Nossa
Senhora da Abadia é uma tradição que
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com principal destaque para o dia de
Santo António, 13 de junho.
Solenidades religiosas, marchas
populares, folclore, música
ilarmónica, música popular,
tradicional portuguesa e atividades
desportivas, entre outras, constituem
habitualmente as principais propostas
do programa.

se mantém desde 1978. Desde então,
no último domingo de maio, centenas
de iéis sobem a encosta em direção
ao santuário. Com partida do Largo de
Bouro, esta peregrinação do
Arciprestado de Amares, conta com a
presença de algumas freguesias de
Terras de Bouro e de Vieira do Minho.
Pelo caminho, contempla-se uma
paisagem de tirar o fôlego, com muito
verde a perder de vista. Minutos antes
de chegar ao santuário, a peregrinação
encontra a primeira das oito capelas
da Via-sacra, consagradas a Nossa
Senhora. Cada uma representa os
passos da vida de Cristo e da Virgem.
O Santuário da Abadia, cuja história
está intimamente ligada à história do
Mosteiro de Santa Maria do Bouro,
está rodeado de “quartéis”,
construções em arcada que davam
guarida aos peregrinos que ali
passavam dias e noites. Tudo em torno
do santuário convida ao sossego e
relexão. O sussurrar das águas do
ribeiro, as fontes e a paisagem
tranquilizante são apenas alguns dos
atrativos da zona.

local: Praça do Comércio - Ferreiros
GPS: 41.627.785 -8.366.015

romarIa Da nossa senHora
Da aBaDIa
15 de agosto
Esta romaria atrai milhares de
pessoas ao Santuário da Nossa
Senhora da Abadia. Devido ao seu
enquadramento paisagístico, os
devotos e visitantes, para além da
parte religiosa e profana da festa,
podem desfrutar de um ambiente
paradisíaco, onde apenas o sussurrar
das águas e o chilrear das pequenas
aves quebram o silêncio que tanto
caracteriza este espaço.

local: Nª Sª da Abadia - Santa Maria de Bouro
GPS: 41.403.149 -8.152.848

local: Nª Sª da Abadia - Santa Maria de Bouro
GPS: 41.403. 149 -8.152.848

Festas em Honra De
santo antónIo
13 de junho

contactos
Câmara Municipal de Amares
tel.: 253 993 450
e-mail: geral@municipioamares.pt
site: www.cm-amares.pt

As festividades em honra de Santo
António decorrem durante vários dias,
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arCos De VaLDeVeZ
Festas De nossa senHora Do
CasteLo
40 dias após a Páscoa
Ocupando um promontório a oeste da
vila, local original de um castelo
medieval, o Santuário de Nossa
Senhora do Castelo alberga um dos
cultos mais ancestrais e importantes
do concelho, que movimenta centenas
de pessoas.
Estas visitam ainda Arcos de Valdevez,
por estes dias, para apreciarem os
tapetes loridos que decoram
profusamente as principais artérias do
burgo arcuense.
As festividades realizam-se
atualmente em maio ou junho, no
Domingo de Ascensão, ou seja,
quarenta dias após a Páscoa,
considerando-se o principal dia da
romaria o domingo em que a imagem
de Nossa Senhora regressa da vila
para a sua ermida, situada no Monte
do Castelo. Daí havia saído dias antes
para a Igreja de Vila Fonche e desta
para a Igreja Matriz. Depois do
regresso, permanecerá na sua morada
mais um ano.
local: Monte do Castelo - Igreja de Vila Fonche
e Igreja Matriz de Arcos de Valdevez
GPS: 41° 50’ 51’’N 8° 26’ 59’’W

Festa De nossa senHora
Da LaPa
6 a 10 de agosto
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A implantação em 1758 do culto a
Nossa Senhora da Lapa na vila de
Arcos de Valdevez estimulou a
ediicação de um templo religioso em
sua homenagem, concluído em 1767,
sendo deste período as primeiras
manifestações públicas de celebração,
que se mantiveram constantes até
meados do século XX. Retomadas em
2009, as festividades passam a
integrar, e a titular, as Festas do
concelho, realizadas no segundo im
de semana de agosto, devolvendo aos
arcuenses uma das suas mais
importantes e simbólicas festividades
religiosas.
local: Igreja da Lapa e Zona Histórica de Arcos
de Valdevez
GPS: 41°50’45.20”N 8°25’08.79”W
contactos
Paróquia da Vila Arcos de Valdevez
tel.: 258 522 311
e-mail: parocoarcosdevaldevez@
diocesedeviana.pt
site: www.cmav.pt

romarIa a nossa senHora
Da PeneDa
01 a 08 de setembro
Nos tempos antigos, a romaria tinha
lugar em agosto. Atualmente, a
Romaria a Nossa Senhora da Peneda
decorre entre os dias 01 a 08 de
setembro. A partir de 31 de agosto e
até 08 de setembro, depois das cinco
14 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

horas da tarde, realiza-se o terço
cantado, percorrendo as capelas da
escadaria do santuário. No dia 06 de
setembro, os populares cantam e
dançam ao som das concertinas
durante toda a noite, até às sete horas
da manhã. É considerada uma das
mais concorridas romarias de
Portugal, envolvendo peregrinos
portugueses e galegos.
A festividade assenta num espaço
natural e arquitetónico de beleza
universal, com um magníico
aloramento rochoso de grande
dimensão, uma queda de água e uma
envolvente paisagística natural
assombrosa. Ali ediicado, o belíssimo
templo do século XVIII/XIX e o seu
escadório de vinte capelas temáticas,
formam um todo de inigualável
caracterização, dentro do espaço
privilegiado do único Parque Nacional
português: o Parque da Peneda-Gerês.
local: Gavieira – Peneda
GPS: 41°58’25’’N 8°13’24’’W
contactos
Confraria de Nossa Senhora da Peneda
tel.: 251 460 040

Festas De nossa senHora
Da Porta
20 a 21 de setembro
Na primitiva fachada da Igreja da
Misericórdia, existia um nicho com a
imagem em pedra da Senhora da
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Misericórdia, a que o povo chamou
Senhora da Porta. As obras realizadas
em 1733, permitiram a construção de
um altar na fachada, sobre o pórtico, e
começou-se a celebrar missa.
Todos os anos, no princípio do mês de
setembro, se fazia uma novena em
honra da Senhora da Porta,
consagrando-se o dia 07 em sua honra,
dia em que se abria o seu “oratório” à
noite e se celebrava uma missa.
A devoção que a população do
concelho dedicava à imagem era
expressa na enorme quantidade de
cera, roupa, cereais, animais e peças
em ouro que ofereciam como
pagamento de promessas.
No entanto, nos inais do século XIX, a
Misericórdia viu-se forçada a deixar de
realizar a festa devido a restrições
orçamentais.
Em 2010, a irmandade retomou a
tradição, organizando, no terceiro im
de semana de setembro, uma festa de
cariz popular, que tenta recriar o
ambiente alegre e espontâneo das
romarias antigas do Alto Minho.

armamar
romarIa a são GreGórIo
12 de março

local: Largo da Igreja da Misericórdia de Arcos
de Valdevez
GPS: 41°50’42’’N 8°25’8’’W

local: Santa Cruz
GPS: 41.062.498 -7.693.304

contacto
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de
Valdevez
tel.: 258 510 110
e-mail: geral@scmav.pt

romarIa a nossa senHora
Da PIeDaDe
31 de maio
Antigamente tinha lugar no último
domingo de maio (mantendo-se o mês)
a concorrida Romaria à Senhora da
Piedade. No domingo da Santíssima

Esta romaria celebrava-se a 12 de
março em Santa Cruz junto da capela
do santo. Em tempos passados o santo
era venerado de forma especial pelos
trabalhadores das quintas do Douro,
uma vez que a partir desta data
passavam a ter direito às merendas,
que eram depois retiradas no dia de
Nossa Senhora dos Remédios, a 08 de
setembro.
Tinha também lugar uma feira muito
concorrida, onde eram
comercializados essencialmente
produtos e utensílios para a
agricultura, artesanato (latoaria) e
doçaria (as falachas). Nela também se
vendiam os peões com que as crianças
se divertiam em alegres brincadeiras.
Atualmente, a festa é celebrada a 20
de agosto (e não acontece todos os
anos). A feira ainda se realiza a 12 de
março, mas a sua importância
esmoreceu um pouco.
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Trindade, a paróquia de Tões,
juntamente com a de Armamar,
deslocavam-se ao santuário em
procissão. Essencialmente religiosa
tendo perdido tradições profanas, a
romaria mantém, no entanto, rituais
antigos. Vão buscar a imagem ao
santuário que depois é levada em
procissão integrando os três povos (S.
Martinho, Gogim e Lumiares) ao ponto
de partida.
local: São Martinho das Chãs
GPS: 41.079.987 -7.660.979

romarIa a nossa senHora
Das Dores e FeIra De
santIaGo
31 de maio
A romaria teve o seu início no primeiro
domingo de setembro do ano de 1860.
A feira que ali se realizava icou
famosa por se comercializarem
produtos ligados à agricultura e à
criação de gado no local.
Em 1938, a Câmara Municipal, então
presidida pelo Padre Fausto Guedes,
viu-se forçada a mudar o dia da feira
para sábado, cedendo assim às
pressões do clero que não via com
bons olhos a feira ao domingo.
A mudança deu origem a grandes
protestos por parte das gentes da
freguesia e de todo o Município.
Chegou mesmo a intervir a Legião
Portuguesa para garantir a ordem
pública. Tudo se resolveu. Ainda se
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seus arredores. Era costume
distribuir-se um jantar no inal das
cerimónias aos participantes na
procissão.
A Feira Franca acontece a 03 de
agosto e marca o início das
festividades.
local: Fontelo
GPS: 41.121.395 -7.745.095

realizou à terça-feira, mas acabou por
voltar a realizar-se aos domingos,
como ainda acontece.
A festa religiosa, por seu lado, perdeu
muito do seu esplendor e resume-se
hoje às celebrações litúrgicas simples
no dia da santa, 15 de setembro.
local: Santiago
GPS: 41.076.890 -7.694.408

romarIa a são DomInGos
03 a 05 de agosto
Fontelo organiza uma das principais e
mais concorridas romarias do
Município. Acontece todos os anos, nos
dias 03, 04 e 05 de agosto.
A tradição remonta à Idade Média.
Ao longo dos séculos, a romaria
ganhou tamanha importância que a
Câmara de Lamego era “obrigada” a
tomar parte, juntamente com os
vigários capitulares da Sé, clérigos,
Franciscanos do Convento de
S. Francisco e muita gente da cidade e

contactos
Câmara Municipal de Armamar
tel.: 254 850 800
e-mail: gci@cm-armamar.pt
site: www.cm-armamar.pt

aroUCa
ProCIssão Dos FoGarÉUs
Quarta-feira Santa
Recriando os últimos passos de
Cristo até ao Calvário, a tradicional
Procissão dos Fogaréus percorre as
ruas da vila, ao som da Banda
Musical de Arouca e à luz das velas
dos iéis.
Com paragem no Calvário, onde se
escutam as preces, os andores
recriam os momentos mais
signiicativos da Paixão de Cristo,
desde a sua entrega, ao caminho
percorrido com a cruz sobre o ombro
e, inalmente, a sua Cruciixão.
Uma manifestação de fé e tradição.
local: Rua do Calvário
GPS: 40.932.392 -8.247.611
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Festa Da raInHa santa
maFaLDa
02 de maio
A história de Arouca não se pode
dissociar da presença marcante nestas
terras da Rainha Santa Mafalda. O dia
02 de maio é para Arouca a data mais
importante no calendário gregoriano.
Feriado municipal, neste dia evoca-se o
exemplo de vida e o legado da Rainha
Santa Mafalda, padroeira de Arouca.
A imagem da Rainha Santa Mafalda,
cujo corpo está conservado num
túmulo de ébano e prata, exposto na
Igreja do Mosteiro de Arouca, igura
ainda hoje nas armas desta vila. Pelas
ruas, uma longa procissão dá corpo a
esta fé, que traz a Arouca milhares de

pessoas. Os «anjinhos» e os belíssimos
andores, acompanhados pela música
da Banda de Arouca, desilam pelas
ruas, de janelas enfeitadas com
colchas nobres, de onde muitos iéis
lançam lores à passagem do
Santíssimo Sacramento.
local: Terreiro de Santa Mafalda
GPS: 40.928.541,00 -8.246.908
contacto
Real Irmandade Rainha Santa Mafalda
tel.: 256 943 321
e-mail: museu.arte.sacra@mail.telepac.pt

Festa Da senHora Da LaJe
03 de maio
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Situada no planalto da serra da Freita,
a Ermida da Senhora da Laje atrai
muitos romeiros, não só do concelho
de Arouca mas sobretudo os
habitantes das encostas da serra da
Freita. A devoção a esta Senhora
remonta aos inais do século XVI,
inícios do século XVII, altura em que
se ediicaram muitas das ermidas que
hoje podemos observar no cimo dos
montes, outrora ocupados por
povoados castrejos e castelos
medievais. A 03 de maio, no dia
seguinte às festividades em honra da
Rainha Santa Mafalda, vinte cruzes,
cada uma delas representando uma
freguesia do Município, integram a
procissão que percorre o caminho dos
cruzeiros de pedra, numa
manifestação de fé que atrai romeiros
de Arouca, mas também dos
concelhos de São Pedro do Sul, Vale de
Cambra e Sever do Vouga.
local: Merujal - Urrô
GPS: 40.876.833 -8.303.362

Festa em Honra De nossa
senHora Da mó
07 de setembro
Com uma vista privilegiada sobre o
vale de Arouca, ergue-se, no cimo de
uma das montanhas que o ladeiam, a
Capela de Nossa Senhora da Mó.
O culto a Maria, sob o título de Nossa
Senhora da Mó, remonta a tempos
imemoriais. A primeira referência ao

milagre que terá salvado um mouro de
perecer dentro de uma caixa de
madeira, sobre a qual estaria uma mó
de pedra, remonta ao início do século
II. Desde esses tempos imemoriais
que se celebra uma Festa em honra de
Nossa Senhora da Mó, sempre no dia
07 de setembro à noite com a
tradicional «bacalhoada», e no dia 08,
as cerimónias religiosas, com a
presença de uma banda musical, com
as crianças a lançarem papagaios de
papel e com o tempo dedicado à
confraternização. Em suma, são dias
em que muito facilmente se
reencontram os arouquenses que já
não se vêm há algum tempo e em que
se convive sem pressas, num local
aprazível.
local: Monte da Senhora da Mó
GPS: 40.932.766,00 -8.226.276
contactos
Câmara Municipal de Arouca
tel.: 256 940 220
e-mail: geral@cm-arouca.pt
site: www.cm-arouca.pt

BaIão
Festa De nossa senHora Do
martírIo
40 dias após a Páscoa
As festas iniciam-se na noite do dia 15
com a Procissão de Velas, seguindo-se
a tradicional “noitada” com animação
musical, fogo de artifício, atividades no
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parque de diversões e onde também
não faltam os doces tradicionais.
O programa de animação mantém-se
durante o im de semana, destacandose a Missa Solene às 11h00 horas e a
procissão às 17h30 do dia 17 de maio.
local: Estrada Nossa Senhora do Martírio Santa Cruz do Douro
GPS: 41.106503 -8.007617
contactos
Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé
de Covelas
tel.: 254 882 525
e-mail: freguesiasantacruzecovelas@gmail.com
site: www.santacruzdodouro.freguesias.pt;
www.cm-baiao.pt

Festa Da senHora De ao PÉ Da
CrUZ
Segundo domingo de julho
A festa da Senhora de ao Pé da Cruz
tem um dos seus pontos altos na noite
de sábado com arraial, animado por
dois conjuntos musicais,
complementado com as atividades do
parque de diversões e pelas tendas de
brinquedos, bebidas, petiscos e doçaria.
À meia-noite há fogo de artifício. No
domingo, destacam-se as festividades
religiosas com a procissão ao inal da
tarde que sai da Capela da Senhora de
ao Pé da Cruz em direção à Igreja
Matriz de Ancede, voltando novamente
ao ponto de partida. A animação
mantém-se durante todo o evento.

local: Rua Nossa Senhora de ao Pé Da Cruz Ancede
GPS: 41.129979 -8.014285
contactos
Freguesia de Ancede e Ribadouro
tel.: 255 551 837
e-mail: freguesiancederibadouro@gmail.com
site: www.cm-baiao.pt

Festa De santa marInHa
18 de julho
O ponto alto da Festa de Santa Marinha
é o dia da Padroeira (sábado) com a
atuação da Banda Musical da Casa do
Povo de Santa Marinha, à qual se segue
a maior procissão que se realiza no
concelho de Baião, formada por mais de
10 andores compostos pelas várias
imagens de Santa Marinha e das
imagens dos santos dos vários lugares
da freguesia. Vários cavaleiros (GNR ou
munícipes) abrem esta procissão. As
festas decorrem durante o im de
semana, com início na sexta com fogo de
artifício à meia-noite de sexta e de
sábado, onde também não faltam a
atuação de vários conjuntos musicais.
Destacam-se os jogos tradicionais, como
a corrida de sacos, a corrida de panelas
de barro e o jogo do bacalhau, que só
pode ser “resgatado “se conseguirem
trepar a um pinheiro ensebado.
local: Rua Escola 185 - Santa Marinha do
Zêzere
GPS: 41.130471 -8.057923
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contactos
Junta de Freguesia Santa Marinha do Zêzere
tel.: 254 882 346
e-mail: jfreg.mzezerebaiao@sapo.pt
site: www.cm-baiao.pt

Festa De são BartoLomeU
24 de agosto
As Festas Concelhias e de S. Bartolomeu
marcam o ponto alto da animação de
verão na sede do concelho de Baião, com
destaque para a Procissão em honra de
S. Bartolomeu que se realiza anualmente
no dia 24 de agosto, feriado municipal.
O programa das festas é sempre
variado e assente nas tradições do
concelho de Baião, com a Feira do
Gado, que anualmente junta centenas
de espécimes da raça arouquesa, o
espetáculo tauromático, e a Feira de
Artesanato, para além da festa religiosa
do dia 24 de agosto. A animação ica a
cargo de grupos de bombos do concelho
que percorrem as principais artérias da
vila, destacando-se ainda os passeios de
charrete e um conjunto de espetáculos
musicais realizados por músicos do
concelho de Baião e por um artista
convidado de projeção nacional.
local: Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa
- Campelo
GPS: 41.16499 -8.027268
contactos
Câmara Municipal de Baião
tel.: 255 540 500

e-mail: geral@cm-baiao.pt
site: www.cm-baiao.pt

BarCeLos
Festa Das CrUZes
25 de abril a 3 de maio
A iniciativa promovida pelo Município
de Barcelos mantém a natureza
tradicional que faz desta festa a
primeira grande romaria minhota.
A Procissão da Invenção da Santa Cruz,
a presença de elementos culturais,
etnográicos, folclóricos e populares
constituem a matriz deste grande
evento, que tem o seu ponto alto a 03 de
maio, feriado municipal, dia consagrado
ao Senhor do Bom Jesus da Cruz.
local: Cidade de Barcelos
GPS: 41.53278832598624 -8.618077039718628
contactos
Câmara Municipal de Barcelos
tel.: 253 809 600
e-mail: geral@cm-barcelos.pt
site: www.cm-barcelos.pt

BotICas
Festa De s. seBastIão
20 de janeiro
Todos os anos, no dia 20 de janeiro,
realiza-se umas das mais importantes
festas de cariz comunitário: a Mezinha
de S. Sebastião. Conta a memória
popular que, durante as invasões
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francesas, o povo de Vila Grande pediu
à imagem de S. Sebastião proteção,
quando avistou os soldados perto das
aldeias do Couto de Dornelas, sabendo
que estes saqueavam tudo à sua
passagem.
As tropas não pararam e o povo,
agradecido, cumpriu a promessa feita
ao santo de celebrar festa em sua
honra. A população organiza todos os
anos uma refeição comunitária que
está a cargo dos mordomos
(inicialmente, os nove maiores
lavradores da aldeia, num sistema de
rotatividade). Estes, com a ajuda de
familiares e amigos preparam durante
dias o repasto: pão, carne e arroz.
No dia 20, depois da missa, seguem em
procissão com o santo até à “Casa do
Santo” - construída para o efeito onde o padre benze os alimentos. Na
rua principal são colocados bancos de
madeira (mesa), cobertos com toalhas
de linho e todos que ali acorrerem são
convidados. Cada um leva prato,
talheres e bebida para acompanhar.
local: Rua Principal, Vila Grande - Dornelas
GPS: 41°40’50” N 07°43’15” W

romarIa ao santUárIo Do
senHor Do monte
Último domingo de julho
Localizado na Serra do Facho, é um
dos maiores santuários do concelho.
Conta a lenda que antigamente era
apenas um caminho por onde

passavam os almocreves que ali
paravam para descansar e por hábito
colocavam uma esmola num nicho,
apelando à proteção divina contra os
ladrões. Até ao dia da aparição do
Senhor do Monte numas pedras onde
ainda hoje se podem ver as pegadas.
O povo construiu-lhe ali uma capelinha
e o culto cresceu de tal forma que as
esmolas permitiram a construção de
uma igreja, cujas pedras foram
transportadas em carros de bois pelos
lavradores locais. É considerado o
protetor dos animais e em sua honra
realiza-se anualmente esta festa, cuja
tradição se mantém, no sábado, com o
ritual de levar o gado a dar três voltas
ao santuário. No domingo, o santuário
enche-se de iéis para assistirem à
celebração religiosa e à majestosa
procissão que se realiza em volta do
santuário, acompanhada por várias
bandas de música. Depois, comem-se
as merendas, atua um grupo musical e
passeia-se pelo recinto onde os
vendedores ambulantes expõem os
seus produtos.
local: Santuário do Senhor do Monte - Pinho
GPS: 41°39’43” N 07°37’60” W

romarIa De s. saLVaDor Do
mUnDo
Segundo domingo de agosto
É uma das mais peculiares romarias
de toda a região e aquela que denota
mais envolvimento entre as pessoas e
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os animais. De facto, o Divino Salvador
do Mundo, como é apelidado pelos
mais antigos, é caraterizado por ser
uma celebração religiosa que envolve
os paroquianos e todo o seu gado.
No dia da festa, as gentes da aldeia,
próximas e distantes, levam aí o gado
bovino a cumprir a promessa,
fazendo-o dar nove voltas em torno da
capela, carregando por vezes sacos de
cereal, centeio ou milho, amarrados à
cabeça, como forma de agradecimento
ao santo pela proteção que lhe
prestou. De seguida, os animais são
benzidos pelo padre e permanecem às
centenas, espalhados e próximos da
capela até ao inal das cerimónias.
É uma romaria de cariz e
enraizamento popular, mas com um
profundo traço religioso, que chega
intacta até aos nossos dias.

festejava o centenário da criação do
concelho. Milhares de populares
participaram no extenso cortejo de
dezenas de carros alegóricos. Ao longo
dos anos as festividades continuaram
a manter a importância como o
provam os milhares de populares que,
ano após ano, se associam a estas
festividades e integram a extensa
procissão que percorre as ruas da vila.
Associada a estas, surge a colocação
do São Cristóvão no rio, com o menino
Jesus num dos ombros e com a vara
de barqueiro na mão. Esta imagem
gigantesca é o último exemplo
conhecido em Portugal da atuação
deste santo, banido da cena religiosa
pelo movimento da Contra Reforma.

local: Santuário do Divino Salvador do Mundo
- S. Salvador de Viveiro
GPS: 41°40’59” N 07°46’00” W

contactos
Câmara Municipal de Boticas
tel.: 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt
site: www.cm-boticas.pt

Festa De nossa senHora Da
LIVração
Terceiro fim de semana de agosto
As festas em honra de Nossa Senhora
da Livração e as feiras a elas
associadas, rapidamente passaram a
ser local de “romaria” obrigatória na
região, trazendo até Boticas muitos
populares. Estas festividades terão
atingido um dos seus pontos mais
altos no ano de 1936, altura em que se

local: Rua 5 de Outubro, Largo da Igreja
GPS: 41°41’18’’ N 07°39’53’’ W

BraGa
romarIa a s. VICente
21 e 22 de janeiro
Em honra de São Vicente, celebra-se o
padroeiro da freguesia, que lhe dá
nome.
A tradicional Romaria em honra de São
Vicente contém, em si, tradições como
a Fogueira de São Vicente (dia 21 de
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local: Quintanilha
GPS: 41.734125° -6.576349°
contactos
Junta de Freguesia de Quintanilha
tel.: 273 939 417; 916 788 195
e-mail: freg.quintanilha@sapo.pt

Festa De nossa senHora Das
Graças
12 a 22 de agosto
As festividades de Nossa Senhora das
Graças, padroeira da cidade de
Bragança, decorrem de 11 a 22 de
agosto. O programa conta com uma
série de espetáculos musicais,
animação no Castelo de Bragança com
a Festa da História e um espetáculo
piromusical na noite do arraial.
O programa religioso, dedicado à
padroeira da cidade, tem o seu ponto
alto com a missa na Catedral, seguida
da grandiosa Procissão Solene pelas
ruas da cidade.

local: Rebordãos
GPS: 41.717793° -6.854928°
contactos
Junta de Freguesia de Rebordãos
tel.: 273 979 339; 934 855 119

local: Bragança
GPS: 41.806715° -6.754933°

Festas De InVerno
25 de dezembro a 06 de janeiro

contactos
Comissão Fabriqueira - Paço Episcopal de
Bragança
tel.: 273 300 360

As festividades mais características
do concelho de Bragança são aquelas
que se realizam no solstício de inverno,
quando as grandes fogueiras
comunitárias pontuam pelas várias
aldeias onde as máscaras e os seus
portadores são os protagonistas.
É por altura do Natal, até ao dia de
Reis, que emergem os diversos rituais

Festa De nossa senHora Da
serra
30 de agosto a 08 de setembro
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Conta a lenda que Nossa Senhora terá
aparecido a uma pastorinha, menina
muda, que todos os dias guardava o
seu rebanho na serra da Nogueira, e
lhe terá pedido para transmitir aos
habitantes da aldeia que construíssem
no ponto mais alto da serra uma igreja
em sua memória. Nossa Senhora terá
feito o milagre, dando fala à
pastorinha, e o local, onde pretendia
que a igreja fosse construída, foi
marcado com neve, num dia de sol em
agosto.
Esta festividade atrai milhares de
devotos entre 30 de agosto e 08 de
setembro, à qual está também
associada a componente gastronómica
e lúdica.
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com mascarados, nos quais estes
estranhos seres “andam à solta”.
A origem dos mascarados liga-se ao
culto dos antepassados, pela
fertilidade dos campos, pela
fecundidade dos homens e dos
animais, pela manutenção da lei
cívica, moral e da ordem.
O panorama temático e funcional
das máscaras, no concelho de
Bragança,
articula-se fundamentalmente, nas
seguintes festividades:
Festa dos Rapazes | Varge e Aveleda
- 25 e 26 de dezembro;
Santo Estêvão | Rebordãos, Parada
de Infanções, Grijó de Parada - 26
de dezembro;
Festas dos Reis | Salsas - 01 a 06 de
janeiro; Rebordaínhos - 06 de
janeiro; Baçal - 05 e 06 de janeiro
local: Varge, Aveleda, Rebordãos, Parada de
Infanções, Grijó de Parada, Salsas,
Rebordainhos, Baçal
GPS:
Varge: 41.871082 -6.681018
Aveleda: 41.891039 -6.695979
Rebordãos: 41.740111; -6.827172
Parada de Infanções: 41.680897 -6.690289
Grijó de Parada: 41.715529 -6.687571
Salsas: 41.637364 -6.815903
Rebordainhos: 41.668442 -6.860506
Baçal: 41.852537 -6.722268
contactos
Câmara Municipal de Bragança
tel.: 273 304 200
site: www.cm-braganca.pt

CaBeCeIras De Basto
Festa Das PaPas em Honra De s.
seBastIão
20 de janeiro
Festa das Papas em honra de
S. Sebastião representa uma das
manifestações culturais mais puras e
tradicionais de Cabeceiras de Basto.
Realiza-se sempre a 20 de janeiro, um
ano na freguesia de Gondiães e no ano
seguinte no Samão. As Papas em honra
de S. Sebastião são confecionadas desde
tempos ancestrais, cozendo-se a farinha
na água da cozedura das carnes de porco,
iguaria muito apreciada nesta festa.
local: Gondiães e Samão
GPS: 41°34’03.29”N 7°51’56.7”W

Festa De s. BartoLomeU De
CaVeZ
23 e 24 de agosto
Festa de S. Bartolomeu de Cavez é uma
romaria antiga, de grande importância
para a sua população e visitantes. Todos
os anos, de 23 para 24 de agosto,
milhares de pessoas deslocam-se para
levar com o santo na cabeça e beber a
água que brota da nascente localizada
junto do rio. Também existe um
programa cultural, recreativo e religioso,
dirigido às diferentes faixas etárias da
população.
local: Vila de Cavez - Ponte
GPS: 41°30´59.1”N 7°53´24.08”W
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Festa De nossa senHora Dos
remÉDIos
Primeiro fim de semana de setembro
A Festa de Nossa Senhora dos
Remédios destaca-se pelas suas
procissões, tanto de velas como a
grande procissão que se realiza sempre
no último dia da festa e atrai milhares
de visitantes, que, em paralelo, podem
usufruir de um programa de música
portuguesa do agrado de todos.
local: Vila de Arco de Baúlhe
GPS: 41°29’09.3”N 7°57’41.2”W

Festas De s. mIGUeL
20 a 30 de setembro
As Festas de S. Miguel estão marcadas
pelos usos e costumes da vila de
Refojos, mantendo a tradição das
corridas de cavalos, feira do gado,
chegas de bois, folclore, Cortejo
Etnográico com a participação das
freguesias, concertinas, fogo de
artifício, animação musical e, por im,
missa e procissão no dia 29 de
setembro (feriado municipal).
local: Vila de Cabeceiras de Basto
GPS: 41°30’48.6”N 7°59’35.4”W
contactos
Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto
tel.: 253 669 100; 253 669 070
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt
site: www.cabeceirasdebasto.pt
31 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

CamInHa
Festa De são Bento
10 a 13 de julho
Entre os dias 10 e 13 de julho, a
freguesia de Seixas está em festa.
Comemoram-se as Festas em honra de
São Bento. Esta festividade popular, já
com tradição, atrai milhares de
romeiros à freguesia, quer para
participarem no culto religioso - como
por exemplo, entregar os cravos e
outras esmolas a São Bento -, quer para
desfrutarem da animação que a festa
proporciona: bandas de música,
fanfarras, Zés Pereiras e bombos,
espetáculos de fogo de artifício e
espetáculos variados. Do programa
religioso, destaca-se a Missa Solene que
se realiza na manhã do dia 11, seguida
da procissão e do tradicional sermão, na
praia luvial e a “Bênção dos Barcos”.
local: Largo e Capela de S. Bento - Seixas
GPS: 41°53’45.86’N 8° 49’6.71’W
contactos
Confraria de S. Bento de Seixas
tel.: 968 022 369
e-mail: saobentoseixas@gmail.com
site: www.saobentoseixas.com

Festas em Honra De santa
rIta De CássIa
Segundo fim de semana de agosto
No segundo im de semana do mês de
agosto, realizam-se em Caminha as
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Festas Concelhias em honra de Santa
Rita de Cássia.
Esta festividade popular remonta ao
ano 1844, atraindo milhares de pessoas.
Do programa religioso, fazem parte os
sermões e a majestosa procissão
constituída por dezenas de andores e
igurantes, sempre acompanhada por
uma fanfarra ou banda de música.
O programa de animação cultural
também é rico e diversiicado. São
muitos os concertos e espetáculos de
fogo de artifício. Um dos momentos
mais altos da festa é a monumental
serenata de fogo de artifício nas
margens do rio Coura, que tem sempre
lugar na última noite das festividades.
local: Centro Histórico da Vila de Caminha
GPS: 41°52’34.25’N 8° 50’18.12’W
contactos
Paróquia de Caminha
tel.: 258 921 413
e-mail: paroquia.caminha@sapo.pt
site: www.paroquiadecaminha.com

romarIa De são João D’arGa
28 a 29 de agosto
A Romaria de São João d’Arga, uma das
mais típicas do calendário festivo do Alto
Minho, ainda mantém viva a tradição de
irem romeiros a pé até São João d’Arga.
Após a subida ao monte, cumpre-se a
promessa de dar três voltas à capela e
entregar a esmola: uma ao santo...e
outra ao diabo.

Na noite de 28 para 29 a festa é em
grande, a animação é constante. Para
ainar as gargantas e aquecer o corpo
- a aldeia ica a uma altitude de cerca
de 800 metros e o frio aperta - os
romeiros têm ao seu dispor as
especialidades locais: a broa, o
chouriço, o cabrito, o vinho verde e o
“chiripiti”, uma mistura de mel e de
aguardente, produzidos na serra.
Fé e lendas à parte, a romaria é
característica pelas rusgas de
cantadores ao desaio e tocadores de
concertina que perduram até de
madrugada.
local: Mosteiro de S. João D’Arga
GPS: 41°50’17.60’N 8°43’55.99’W
contactos
Comissão de Festas de S. João D’Arga
tel.: 258 921 912

Festa em Honra De nossa
senHora Da Bonança
Segundo fim de semana de setembro
A Festa em honra de Nossa Senhora
da Bonança é a romaria mais popular
da comunidade piscatória do concelho
de Caminha, com tradição registada
desde 1883. O centro da festa é o
antigo lugar denominado Lagarteira,
junto ao Forte. Tem todos os
ingredientes típicos e necessários de
um bom arraial: bandas ilarmónicas,
espetáculos de música, dança,
folclore, o Cortejo Etnográico,
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procissões religiosas, fogo de artifício,
boa comida e bom vinho.
O ponto alto da festa é a majestosa
procissão naval, onde as embarcações
“vestem” o seu melhor traje de festa e,
engalanadas, dirigem-se ao Forte da
Ínsua, para aí recolher a imagem da
Senhora da Ínsua.

maiores romarias do concelho de
Carrazeda de Ansiães e tem como
ponto alto a grandiosa Procissão em
honra de Nossa Senhora da Assunção,
cujos numerosos andores têm como
particularidade serem decorados a
cetim de variadas cores.
No domingo, a procissão sai da Igreja
de Santa Maria Madalena em direção
ao Santuário de Nossa Senhora da
Assunção, onde decorrem as
festividades com a realização, durante
a noite, de um animado arraial.
Na manhã do dia seguinte, a procissão
volta-se a realizar com o retorno dos
andores à Igreja Matriz.
local: Vilarinho da Castanheira
GPS: 41°12’13.13’’N 7°12’48.22’’W

local: Praça da República e Campo do Castelo
GPS: 41°48’48.54”N 8° 51’43.20”W

romarIa De CarraZeDa
Último fim de semana de agosto

contactos
Paróquia de Vila Praia de Âncora
site: www.paroquiavpancora.blogspot.com

As festas de Carrazeda de Ansiães
realizam-se no último im de semana
de agosto e constituem a principal
romaria do concelho. Estas
festividades contam sempre com um
programa de atividades bastante
diversiicado onde se incluem
concertos de música, exposições,
palestras, ações de promoção e venda
dos produtos regionais, com particular
destaque para a maçã, o vinho e o
azeite. Do programa, destaca-se o
Cortejo Etnográico, que se realiza
durante a tarde de sábado e conta com
a representação de todas as

CarraZeDa De ansIães
Festa em Honra De nossa
senHora Da assUnção
Primeiro fim de semana de agosto
As Festas em honra de Nossa Senhora
da Assunção realizam-se no primeiro
im de semana de agosto, domingo e
segunda-feira, em Vilarinho da
Castanheira. Esta festa é uma das
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contactos
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
tel.: 278 610 200
e-mail: cica@cmca.pt
site: www.cm-carrazedadeansiaes.pt

CasteLo De PaIVa
Festa De santo aDrIão
Domingo seguinte à quinta-feira da Ascensão

freguesias do concelho. No domingo à
tarde, tem lugar a grandiosa Procissão
Solene, onde participam todos os
padroeiros do concelho com os seus
andores profusamente decorados com
lores.
local: Praça do Município
GPS: 41°14’31.19’N 7°18’20.31’’W

Festa De santa eUFÉmIa
15 e 16 de setembro
As Festas em honra de Santa Eufémia
da Lavandeira realizam-se nos dias 15
e 16 de setembro e fecham o ciclo de
festas de verão do concelho de
Carrazeda de Ansiães.

No dia 15, é usual milhares de
forasteiros rumarem à aldeia da
Lavandeira para provar a carne de
porco caseiro assada na brasa,
conhecida localmente como marrã.
Um pouco por toda a aldeia são
colocadas mesas e assadores e o
cheiro a carne assada invade todos os
becos e ruelas da povoação.
O dia 16 é dedicado à festa religiosa,
sendo usual os populares efetuarem o
pagamento de promessas à
Irmandade de Santa Eufémia.
A tarde é o momento alto do dia com a
Eucaristia seguida da Procissão Solene
em honra de Santa Eufémia milagrosa.
local: Lavandeira
GPS: 41°11’42.17’’N 7°18’12.21’’W
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Esta festa realiza-se num dos locais
mais bonitos do concelho, o Monte de
Santo Adrião, na freguesia de Real.
As cerimónias religiosas têm início na
Igreja Matriz da freguesia com a
celebração de uma missa, saindo no
inal uma procissão, seguindo serra
acima, com os andores a serem
levados às costas por devotos como
pagamento de promessas.
Chegados ao cimo do monte, é rezada
uma missa na capela em honra de
Santo Adrião. No inal, as pessoas
aproveitam as características do local
para partilharem os seus merendeiros
e darem um pé de dança.
local: Monte de Santo Adrião - Real
GPS: 40.584.825 -8.145.640

Festa De são João
23 e 24 de junho
Por terras de Paiva, mantém-se a
tradição de festejar os Santos
Populares, sendo o São João o que
merece mais destaque, justiicando o

feriado municipal no dia 24 de junho.
Como não podia deixar de ser, as
coloridas e animadas marchas
marcam a noite do dia 23, cuja
animação continua madrugada fora,
com uma bonita sessão de fogo de
artifício à meia-noite e a atuação de
grupos de referência do panorama
musical português.
No dia 24 (feriado municipal),
sobressai a tradicional sardinhada que
é oferecida à população pelo Município,
acompanhada pelo Vinho Verde de
Paiva.
local: Largo do Conde - Sobrado
GPS: 41.040.845 -8.271.861

romarIa De são DomInGos
04 de agosto
Esta romaria, uma das maiores do
concelho, realiza-se num dos pontos
mais emblemáticos: o Monte de São
Domingos. Aqui acorrem milhares de
peregrinos de vários pontos do país,
percorrendo longas distâncias a pé
para pagarem as suas promessas.
As cerimónias religiosas têm início na
Capela de Nossa Senhora das Amoras,
em Oliveira do Arda, seguindo depois
uma procissão serra acima em direção
à Capela de São Domingos, onde é
rezada uma missa em honra do santo.
A procissão é acompanhada por uma
banda de música e os andores são
levados às costas por devotos como
pagamento de promessas.
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local: São Domingos-Raiva
GPS: 41.016.667; -8.350.000

romarIa De santa eUFÉmIa
14 a 16 de setembro
De seculares tradições, a Romaria de
Santa Eufémia, aparece já referenciada
como local de grande devoção no
inquérito paroquial de 1758. Milhares de
romeiros percorrem grandes distâncias
a pé para pagarem as suas promessas e
venerarem a santa da sua devoção.
Esta romaria é também conhecida pela
sua gastronomia típica: os bifes à Santa
Eufémia e a feijoada, tudo isto regado
com o famoso Vinho Verde da região. A
romaria integra um concurso de gado
bovino, no dia 14. A parte religiosa
realiza-se no dia 16, dia da santa, com
a realização de uma missa e uma
Procissão em honra de Santa Eufémia.
local: Touriz - São Pedro do Paraíso
GPS: 41.016.192 -8.297.810
contactos
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
tel.: 255 689 500
e-mail: geral@cm-castelo-paiva.pt
site: www.cm-castelo-paiva.pt

CeLorICo De Basto
romarIa à nossa senHora Do
VIso e PereGrInação
Peregrinação - Primeiro domingo de junho | Romaria Segundo domingo de setembro

Trata-se de uma romaria arciprestal que
envolve, por isso, todas as paróquias do
concelho. A maior romaria de Celorico de
Basto, em honra de Nossa Senhora do
Viso, arrasta milhares de peregrinos ao
recinto com as cerimónias religiosas
como principal enfoque.

com fogo de artifício e uma majestosa
procissão religiosa com características
próprias que percorre as ruas da
Gandarela.
local: Gandarela
GPS: 4.145.864.460.401.030
-8.032.872.676.849.360

local: Caçarilhe
GPS: 41.411920° N 8.086353° W

s. BartoLomeU Do reGo
24 de agosto
Festas Do ConCeLHo em Honra
De s. tIaGo
25 e 26 de julho
As Festas do Concelho decorrem no im
de semana de 25 de julho e
contemplam uma série de atividades
culturais, com ênfase para o Cortejo
Etnográico que envolve as associações,
entidades e coletividades do concelho.
Nesses dias, decorrem grandes
concertos musicais com grupos
nacionais. Neste âmbito, promove-se o
folclore e os despiques de bombos.
local: Praça Cardeal D. António Ribeiro e Praça
Albino Alves Pereira
GPS: 41.388080° N 8.000083° W

A Festa em honra de S. Bartolomeu
caracteriza-se pela conhecida “lavoura
dos cães”, uma espécie de corso
carnavalesco que arrasta milhares de
pessoas à freguesia do Rego. A procissão
religiosa em honra de S. Bartolomeu
antecede a lavoura dos cães.
local: Rego
GPS: 41.423019° N 8.086353° W
contactos
Câmara Municipal de Celorico de Basto
tel.: 255 320 300
e-mail: geral@mun-celoricodebasto.pt
site: www.mun-celoricodebasto.pt

Festa em Honra De nossa
senHora De oLIVeIra
Segundo fim de semana de agosto

CHaVes
Festa em Honra De nossa
senHora Das Brotas
11 a 13 de abril

A Festa em Honra de Nossa Senhora de
Oliveira caracteriza-se sobretudo pelo
Festival de Rancho. É uma festa jovem,

As festividades em honra desta
padroeira são uma tradição que a
memória perdeu no tempo.
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Logo depois da Páscoa, a população
laviense presta homenagem a esta
santa, numa autêntica manifestação e
devoção de fé, no Forte de São Neutel,
com um vasto programa recreativo e
religioso, com especial destaque para
duas missas em honra da padroeira,
uma no domingo e outra na segundafeira, dia da padroeira.
A Senhora das Brotas é a primeira
festa do ano na cidade de Chaves.
local: Forte de S. Neutel
GPS: 41˚ 45’01.73” N 7˚ 28’03.29” W

FestIVIDaDes em Honra De
nossa senHora Das Graças
20 de setembro
As festividades em honra de Nossa
Senhora das Graças foram reativadas
em 2005, depois de um interregno de
cinco décadas e ocorrem no terceiro
domingo do mês de setembro, no
Jardim Público de Chaves.
As festividades são organizadas pelo
município de Chaves, Associação
Chaves Viva, Paróquias de Santa Maria
Maior e Santa Maria Madalena, com o
apoio das paróquias e juntas de
freguesia do concelho de Chaves.
O programa tem início com uma Missa
Campal no Jardim Público, seguindose a tradicional e concorrida procissão,
pelas ruas do centro histórico de
Chaves, com os padroeiros (as) das
paróquias do concelho, ao som das
seis bandas ilarmónicas, terminando
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Festa De s. João
20 a 24 de junho

na Praça de Camões. A encerrar, as
bandas ilarmónicas tocarão em
conjunto a Marcha de Chaves, cuja
letra faz referência às festividades.

As Festas do Concelho de Cinfães, em
honra de São João, são um dos marcos
incontornáveis da vida do município e
que contam com a visita de um
número cada vez maior de crentes e
orgulhosos foliões. De 20 a 24 de
junho, são milhares as pessoas que
festejam os Santos Populares em
Cinfães.
O município apresenta um programa
de animação variado e arrojado e, com
a vila vestida a rigor e as ruas cheias
de cores e aromas, é mais que muita a
alegria e boa disposição.

local: Jardim Público de Chaves e ruas do
Centro Histórico
GPS: 41˚ 44’14.24” N 7˚ 28’01.34” W
contactos
Câmara Municipal de Chaves
tel.: 276 340 500
e-mail: municipio@chaves.pt
site: www.chaves.pt

CInFães
romarIa Do senHor Dos
enFermos
24 e 25 de maio

local: Largo da Feira
GPS: 41,071905 -8.086.987

O interesse dos acontecimentos e a
crença na cura dos enfermos que aqui
acorrem vem de muito, muito longe e faz
com que esta festividade congrege, agora,
gentes de todos os lados. É hoje uma das
festividades mais importantes e mais
concorridas da Beira Douro. Mas a história
do Santuário do Senhor dos Enfermos não
é somente de ontem, pois continua ainda,
hoje e sempre. O espírito que entusiasmou
os primeiros elementos fundadores vive
agora no dinamismo dos mesários, que
atualmente continuam a obra. Dinamismo
de que se orgulham, sentindo-se úteis à
terra e à causa que servem.

romarIa De s. PeDro
29 de junho
Num extenso planalto deserto e
inóspito, onde aqui e acolá crescem
tojos e fetos, surge surpreendente o
Santuário de S. Pedro do Campo.
Junto à capela, há pedras antigas e
monumentos tumulares de sociedades
e cultos pré-históricos, que
transportam o espaço para o motivo
sagrado da romaria. Poucos registos
há da capela, mas sabe-se que no
início do século XVII já por aqui
passavam estradas medievais e já por
aqui se faziam negócios. É por isso
uma das maiores celebrações

local: Largo da Igreja, Macieira - Fornelos
GPS: 41,020791 -8,205551
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Festa em Honra De nossa
senHora Da aJUDa
Terceiro domingo de setembro

culturais, uma romaria de feira, de
tradição e de fé.
local: Santuário de S. Pedro do Campo
GPS: 41,008386 -8,085399
contactos
Câmara Municipal de Cinfães
Tel.: 255 560 560
e-mail: turismo@cm-cinfaes.pt;
geral@cm-cinfaes.pt
site: www.cm-cinfaes.pt

Festa em Honra De nossa
senHora Do mar
Primeiro fim de semana de agosto

esPInHo
Festa De s. PeDro
29 de junho

A grande festa em honra à Nossa
Senhora do Mar, Santa Padroeira dos
pescadores, é uma festa de muita fé e
de muita tradição.
Cada ano que passa, a tradição
mantem-se, sempre com um
programa repleto de animação e muita
música.
No primeiro dia, realiza-se o
tradicional “Desile do Pescador”.
Ao longo das ruas da cidade, os
homens orgulhosamente vestidos de
pescadores e as mulheres todas
vistosas com os seus aventais,
lembram e honram a proissão
daqueles que arriscam a sua vida para
dar sustento às suas famílias.
Milhares de pessoas contemplam, ano
após ano, o magniico trabalho das
gentes do mar.

Ao longo dos últimos anos, a Festa de
S. Pedro tem-se assumido como uma
das grandes romarias do concelho.
O Desile das Rusgas a S. Pedro, a
Recriação da Arte Xávega, com
recurso às juntas de bois e a
Majestosa Procissão que percorre as
principais artérias da cidade saindo da
capela, são os pontos altos desta festa
que traz muita gente até Espinho.
Muita música e festa de arraial são a
componente profana, desta festa,
mais uma vez dedicada às lides do
mar.
local: Freguesia de Espinho
GPS: 41°00’00.9”N 8°38’43.9”W

local: Bairro piscatório
GPS: 40°59’47.1”N 8°38’34.1”W
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A Nossa Senhora da Ajuda, padroeira
da cidade e protetora da faina do mar.
O culto da Nossa Senhora da Ajuda
com Missa Solene e respeitosa
Procissão são seguidas de festa
profana com arraial, culminando num
grande espetáculo piromusical.
Todos os anos, milhares assistem à
Majestosa Procissão. Um dos
momentos de maior emoção é a
Bênção ao Mar.
Destaca-se a elaboração à noite do
Tapete de Flores Nossa Senhora da
Ajuda, por vários voluntários.
No último dia, a feira semanal dá
encerramento aos festejos com a
tradicional “Feira das Cebolas” que são
expostas em cabos entrançados,
prática ancestral.
local: Freguesia de Espinho
GPS: 41°00’27.2”N 8°38’37.5”W

Festa em Honra De nossa
senHora Dos aLtos-CÉUs e
s. mameDe
Terceiro fim de semana de outubro
As tradicionais ”Festas dos Rojões”,
com a também tradicional “Festa dos
Tremoços”, são há muitos anos, uma
referência no panorama das festas
populares do concelho de Espinho e
não só.
Outrora, quando não existiam ainda os
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frigoríicos, a carne era conservada no
sal ou ao fumo e a matança do porco
era feita a partir de Outubro, quando o
tempo icava mais frio. Pela altura da
festa, os lavradores matavam os
porcos, para que houvesse fartura de
comida.
No im de semana a seguir à festa
religiosa, as pessoas confraternizam,
comem tremoços, degustam um bom
vinho tinto, ao som da música e muita
animação.
local: Lugar dos Altos-Céus - Freguesia de
Anta
GPS: 41°00’03.0”N 8°36’24.1”W
contactos
Câmara Municipal de Espinho
tel.: 227 335 800
e-mail: geral@cm-espinho.pt
site: www.cm-espinho.pt

esPosenDe
Festa De são João
24 de junho
As “Festividades Sanjoaninas”, em
Esposende, atingem a exuberância e o
brilhantismo que a data oferece,
mandando a tradição que nesta altura
se façam elevar balões de papel pelos
céus iluminados, se acendam
fogueiras à volta das quais o povo
dança e canta, se ergam arcos nos
arraiais ricamente decorados e se
organizem marchas populares que
alegremente percorram as principais

artérias das localidades.
O São João signiica folguedo
popular, alegria e exuberância, onde
não deve faltar a tradicional
sardinha, a broa e verde tinto que
rega as sedentas gargantas de tão
festiva gente.
local: Cidade de Esposende
GPS: 41°32’3.87”N 8°46’59.42”W

romarIa Da senHora Do
LaGo
Primeiro domingo de agosto e sábado que o antecede
O nome de Barca do Lago deve-se ao
facto de, pelo menos desde o século
XVII até ao inal do XIX, ter existido
uma embarcação que fazia a
transporte de pessoas, carros,
animais e peregrinos entre as duas
margens do rio Cávado.
À Capela da Senhora do Lago aluem,
anualmente, muitos romeiros deste
concelho de Esposende, alguns dos
quais oriundos da cidade e da Vila de
Fão que até ali se deslocam em
barcos ornamentados, para depois
integrarem a procissão luvial que
têm lugar no domingo. A imagem da
Senhora do Lago é transportada
numa embarcação ao longo do rio,
sendo depois transportada para o
adro fronteiro à capela local, onde
um orador profere o sermão.
local: Barca do Lago - Gemeses
GPS: 41°31’1.36”N 8°44’38.09”W
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Festa Da senHora Da saúDe e
Da soLeDaDe
15 de agosto
As festas da cidade têm uma duração
média de dez dias, incluindo a Festa
em honra de Nossa Senhora da Saúde
e da Soledade.
O Dia da Cidade celebra-se a 19 de
agosto. Normalmente, as festas
encerram neste dia com uma
grandiosa procissão na qual
participam os Bombeiros Voluntários
de Esposende.
No dia 15 de agosto é honrada a
Senhora da Saúde e Soledade com
uma majestosa procissão diurna.
Há ainda um arraial noturno, o fogo de
artifício, os jogos, as diversões e os
conjuntos musicais que completam
este dia muito animado e especial.
local: Cidade de Esposende
GPS: 41°31’54.83”N 8°46’30.27”W

romarIa De são BartoLomeU
Do mar
24 de agosto
A multissecular romaria de São
Bartolomeu do Mar é uma das mais
concorridas do norte de Portugal.
A “Feira do Linho”, hoje sem o vigor e
as dimensões económicas
consideráveis de outrora, realiza-se
somente no dia 24 de agosto.
Os rituais de oferta de um frango
preto ao Santo pelos miúdos e o Banho
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Santo repetem-se anualmente na
romaria. O Banho Santo no Atlântico é
símbolo de puriicação e regeneração
para uma nova vida. À tarde,
desenrola-se a Procissão ao Mar, com
sermão e bênção do mar.

Atualmente, depois da eucaristia,
começa a procissão. Dez homens, de
sobrepeliz branca e pés descalços,
pegam no pesado andor onde está
instalada a imagem da Nossa Senhora
da Misericórdia, com o ilho ao colo,
enfrentando três horas de caminho.
Junto à Ponte de S. José, na fronteira
entre as freguesias, dá-se o encontro
entre a imagem de Nossa Senhora de
Antime e da imagem de Nossa
Senhora das Dores. Aí, frente a frente,
fazem uma pequena vénia, que
simboliza as boas vindas de Fafe à sua
convidada de Antime. A Senhora é,
então, de Fafe, ainda que por poucas
horas. A procissão prossegue, pára nos
Paços do Concelho, passa pela Igreja
Matriz e termina na Igreja Nova de S.
José. Ali permanece até às 18:00 horas,
regressando a Antime. Ao inal da tarde,
cumpridas as promessas, a imagem
regressa ao seu lugar de todo o ano.

local: União de Freguesias de Mar e Belinho
GPS: 41°34’25.52”N 8°47’26.56”W
contactos
Câmara Municipal de Esposende
tel.: 253 960 100
e-mail: turismo@cm-esposende.pt
site: www.visitesposende.com
www.cm-esposende.pt

FaFe
Festas Do ConCeLHo
Segundo fim de semana de julho
As Festas em honra de Nossa Senhora
de Antime e de Nossa Senhora das
Dores têm origem numa conhecida
lenda. Segundo esta, a imagem da
Virgem teria aparecido no Monte de
S. Jorge, local disputado pelas duas
freguesias, Fafe e Antime. Após longas
discussões, as populações decidiram
que a imagem de Nossa Senhora de
Antime icaria todo o ano na Igreja de
Antime mas, no dia da sua festa, os
homens de Antime iriam levá-la ao
limite da paróquia. Aí, os de Fafe a
levariam para a sua vila, onde
festejariam até ao pôr do sol, altura
em que a imagem de Nossa Senhora
voltaria à sua residência habitual.

local: Centro da Cidade
GPS: 41°27’05.91”N 8°10’15.18”W

Festa De nossa senHora Das
neVes
Sexta-feira que antecede o último sábado de agosto
A Festa de Nossa Senhora das Neves é
uma das principais e mais simbólicas
do concelho de Fafe. Todos os anos, na
última sexta-feira de agosto, muitos
devotos sobem à Lagoa para rezarem,
cumprirem promessas e colocar a
imagem de Nossa Senhora das Neves
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na cabeça. Este gesto funciona como
exorcismo, ou na linguagem popular,
para “tirar o diabo”, acreditando que
assim icam livres de todo o mal.
local: Lagoa
GPS: 41°30’58.70”N 8°05’22.46”W

Festa De nossa senHora Das
Graças
Último domingo de agosto
A Festa em Honra de Nossa Senhora
das Graças decorre no último im de
semana do mês de agosto, sendo que
no im de semana anterior se realiza
um leilão para angariação de fundos
para a realização da festa, o chamado
Fim de Semana da Rifa. O im de
semana da festa inicia-se na sextafeira com a realização de uma
procissão de velas, que sai da Igreja
Paroquial de Travassós em direção à
Capela de Nossa Senhora das Graças.
No domingo, dia principal da festa,
pelas 10h00, celebra-se a Missa
Solene da festa. À tarde, pelas 17h00
realiza-se uma procissão em torno da
Capela de Nossa Senhora das Graças.
local: Travassós
GPS: 41°29’29.65”N 8°11’27.77”W
contactos
Câmara Municipal de Fafe
tel.: 253 700 400
e-mail: geral@cm-fafe.pt
site: www.cm-fafe.pt
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FeLGUeIras
Festas Do ConCeLHo
– são PeDro
29 de junho
São Pedro é o santo popular e o
padroeiro do concelho de Felgueiras
que os felgueirenses se habituaram e
gostam de festejar com pompa e
circunstância. Todos os anos, vários
milhares de visitantes juntam-se a
esta festa, a maior romaria de
Felgueiras. A Câmara Municipal de
Felgueiras organiza as Festas de S.
Pedro, tendo em conta a importância
tradicional das festividades e o facto do
dia de S. Pedro ser Feriado Municipal.
Destacam-se do programa, o Cortejo
das Flores, a solene Procissão, o
desile das Marchas de S. Pedro, as
tasquinhas, a Feira de Artesanato e
Atividades Económicas, o Concurso
“Pinta”, vários espetáculos musicais,
animação de rua, fogo piromusical e
folclore.
local: Cidade de Felgueiras - Santa Quitéria
GPS: 41°21’57’’N 8°11’52’’W
contactos
Loja de Turismo
e-mail: lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
site: www.cm-felgueiras.pt
tel. : 255 925 468

Festa De nossa senHora Das
VItórIas
Primeira segunda-feira de setembro

Festa popular e religiosa que se realiza
na cidade da Lixa, na primeira
segunda-feira de setembro, com
grande envolvimento da população
jovem.
local: Cidade da Lixa
GPS: 41°31´86.2´´N 8°14´13.8´´W
contactos
União das freguesias de Vila Cova da Lixa e
Borba de Godim
email: vilacovadalixa@sapo.pt
tel.: 255 494 983

FreIXo De esPaDa à CInta
sete Passos
Todas as sextas-feiras que vão do Carnaval à Páscoa
Procissão pagã que representa a
encomendação das almas, de origem
medieval e que sobreviveu até aos
nossos dias. Realiza-se nas sete
sextas-feiras que vão do Carnaval à
Páscoa (Quaresma), a partir da meianoite com total ausência de luz
elétrica nas ruas.
local: Principais ruas da Vila
GPS: 410.921.184 -68.053.106

Festa De nossa senHora Dos
montes ermos
Terceiro fim de semana de agosto
Romaria de Agosto e festa principal da
vila, a Festa da Nossa Senhora dos
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Montes Ermos emerge nos inais do
séc. XVII início do séc. XVIII.
O cerimonial religioso começa numa
quinta-feira, dia em que Nossa
Senhora é trazida do cabecinho para
ser levada à Igreja Matriz. Neste
intervalo, realiza-se uma procissão de
velas que calcorreia as ruas de Freixo,
antes de se proceder à grandiosa
procissão do domingo de festa.
As festividades encerram na segundafeira quando Nossa Senhora regressa
ao cabecinho.

A 03 de fevereiro realiza-se a festa em
honra de S. Brás. É tradição popular, em
dia de procissão, cobrir as ruas em redor
da igreja, com tapetes de lores
geometricamente trabalhados com cores
vivas e alegres. À passagem da procissão, os
moradores colocarem colchas nas varandas.
local: Igreja Paroquial de Baguim do Monte Baguim do Monte
GPS: 41.188343 -8.539081

local: Jardim Municipal - Praça Jorge Alvares
GPS: 410.881.946 -68.101.238

contactos
Paróquia de Baguim do Monte (Coração de Maria)
tel.: 224 897 461
e-mail: paroquiabaguim@gmail.com

contactos
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
tel.: 279 653 016
e-mail: geral@cm-freixoespadacinta.pt
site: www.cm-freixoespadacinta.pt

Festa em Honra a s. Bento Das
Pêras
Fim de semana anterior ao dia 11 de julho até ao fim de
semana seguinte

GonDomar
Festa em Honra De s. Brás
03 de fevereiro

A 11 de julho, Rio Tinto celebra a Festa
em honra de S. Bento, conhecida por
S. Bento das Pêras, cujo ponto alto é a
procissão, atraindo milhares de devotos
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contactos
Confraria de S. Cosme e S. Damião e
Nossa Senhora do Rosário
tel.: 224 834 308
e-mail: paroquia@saocosme.com
site: www.saocosme.com

GUImarães
Festa Das CrUZes De
serZeDeLo
Primeiro fim de semana de maio

que fazem o percurso levando cravos.
São Bento é considerado o advogado
das causas impossíveis.
local: Igreja Matriz de Rio Tinto – Largo do
Mosteiro
GPS: 41.17786; -8.I559227
contactos
Paróquia de Rio Tinto
tel.: 224 890 287
e-mail: geral@paroquiariotinto.pt
site: www.paroquiariotinto.pt

romarIa De nossa senHora
Do rosárIo
Sábado anterior ao primeiro domingo até ao segundo
domingo de outubro

Também conhecida como “Festa das
Nozes”, atrai a Gondomar milhares de
romeiros, oriundos das mais diversas
zonas do país. A procissão realiza-se
sempre na segunda-feira imediata ao
primeiro domingo de outubro (feriado
municipal). O programa das festas inclui,
ainda, iniciativas de índole cultural e
recreativo, espetáculos de variedades, um
festival gastronómico e os tradicionais
despiques das bandas de música do
concelho. A completar o cenário, não
faltam as inúmeras barracas, com louças
e artigos de toda a espécie e os “comes e
bebes” - nozes, vinho doce e regueifa que os populares tanto apreciam.
local: Igreja Paroquial de Gondomar
GPS: 41.135645 -8.533104
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Entre as várias manifestações
religiosas da freguesia, uma das mais
simbólicas, importantes e participadas
é a Festa das Cruzes. Presta-se culto à
Cruz Gloriosa da Ressurreição de
Cristo no primeiro domingo após o dia
03 de maio. É medieval a inspiração da
Festa das Cruzes.
Neste evento religioso, a que se atribui
um nome revelador da natureza do
culto, o centro das atenções recai
sobre dezasseis cruzes
primorosamente decoradas e
pertencentes a um igual número de
famílias que as estimam com orgulho
e dedicação.
O programa das festas é variado, quer
na componente religiosa quer na
componente lúdica.
local: Igreja de Serzedelo
GPS: 41°24’8.87”N 8°22’4.84”W
contactos
Juiz da Festa: António Pereira Fernandes
tel.: 915 759 524

romarIa GranDe De
s. torCato
Primeiro fim de semana de julho
A Romaria Grande de S. Torcato
permite viver e sentir uma das maiores
romarias do Minho. Aqui pode-se sentir
as mais vincadas tradições populares
numa área de grande ruralidade e com
um modo de vida próximo de antigos
costumes rurais. O culto a S. Torcato
remonta a tempos imemoriais, no
entanto, a Romaria Grande terá
começado em 1852, aquando da
trasladação do corpo incorrupto de
S. Torcato da antiga igreja para o novo
templo. Tem as suas atividades
divididas entre cerimónias religiosas
de devoção ao santo e manifestações
populares de alegria, onde predomina
o folclore genuíno do Minho.
local: Mosteiro de S. Torcato
GPS: 41°28’54.65”N 8°15’30.54”W
contactos
Irmandade de São Torcato
tel.: 253 551 150

Festas Da CIDaDe e
GUaLterIanas
Primeiro fim de semana de agosto
A Festas da Cidade e Gualterianas
conjugam-se numa enorme
manifestação de festa popular.
Estas festas decorrem cada ano no
primeiro im de semana de agosto.
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Quatro dias de festa e alegria onde se
misturam tradições seculares com a
vivência de uma cidade moderna.
Do programa faz parte, além das
tradicionais manifestações religiosas,
missas e procissões; a realização de
uma tourada num recinto móvel,
erguido cada ano para o evento;
corridas de cavalos; cortejos e
animação permanente durante todos
os dias sempre com o inal diário das
festividades marcado por sessões de
fogo de artifício.

incluídas nessas celebrações
manifestações de caracter profano.
Este culto foi mais tarde apropriado
pelos estudantes que constituíram
uma capela em honra de São Nicolau e
aí sediaram a sua Irmandade.

local: Centro da Cidade de Guimarães, vários
locais
GPS: 41°26’32.05”N 8°17’29.88”W
contactos
Centro Cultural Vila Flor
tel.: 253 424 700; 916 329 333
e-mail: geral@ccvf.pt
site: www.ccvf.pt

local: Centro da Cidade, vários locais
GPS: 41°26’26.67”N 8°17’23.31”W
contactos
AAELG - Velhos Nicolinos Torre dos Almadas
tel.: 933 242 677
e-mail: velhosnicolinos@gmail.com
site: www.nicolinos.pt

Festas nICoLInas
29 de novembro a 06 de dezembro
As Festas Nicolinas têm a sua origem
na devoção religiosa dedicada a São
Nicolau. Este culto chegou a
Guimarães através dos peregrinos que
aqui se deslocavam e também através
da passagem de romeiros de/e para
Santiago de Compostela.
As celebrações em honra de São
Nicolau, inicialmente eram de cariz
exclusivamente religioso. No entanto,
com o passar do tempo vão sendo

LameGo
Festa De nossa senHora Dos
remÉDIos
20 de agosto a 09 de setembro
Têm origem num templo, erguido 1361,
no mesmo local onde se encontra o
Santuário da Nossa Senhora dos
Remédios. Em 1551, o então Bispo de
Lamego, mandou erigir a primeira
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LoUsaDa
Festa De santa áGUeDa
05 de fevereiro

Na tarde de dia 08, feriado municipal,
milhares de pessoas assistem a esta
procissão singular, admirando os
andores que ostentam imagens
sagradas puxadas por juntas de bois
engalanadas, a única em Portugal e
provavelmente no mundo, com
autorização expressa da Santa Sé.
local: Cidade de Lamego
GPS: 41°05´30.60”N 7°48´58.92”W

Festa De nossa senHora Dos
menInos
18 a 21 de setembro

capela em honra da Nossa Senhora dos
Remédios, onde hoje se situa o Pátio
dos Reis (largo no escadório).
Em 1750, a Irmandade devido à sua
degradação, mandou demoli-la e
construir um magniicente Santuário e
uma escadaria de 618 degraus,
ligando-o à cidade. Esta obra só foi
inaugurada em 1778. As festas foram
crescendo ao longo dos tempos até se
tornarem uma das mais grandiosas do
país. Atualmente o programa engloba
exposições, concertos, desiles,
procissões, feiras, eventos culturais e
desportivos. Destaque para os dias 06,
07 e 08 de setembro, datas da Marcha
Luminosa (à noite), da Batalha das
Flores (à tarde) e da Majestosa
Procissão do Triunfo.

Festa em honra de Nossa Senhora dos
Meninos. Em Lamego, Nossa Senhora
dos Meninos é a mais preciosa jóia dos
moradores do bairro da Ponte. São tão
zelosos por ela que não perdoariam,
em tempo algum, a quem da sua
capela a tentasse retirar.
Para além da curiosa escultura do
século XVI, pode-se apreciar o templo
mandado levantar pelo Bispo
D. Manoel de Noronha entre 1551 e
1569. O retábulo é um belo documento
da primeira fase do barroco nacional.
Destaque especial, para o teto da
capela-mor onde, em vinte e cinco
quadros, se descreve a Vida da Virgem,
citando-se o Antigo Testamento e a
tradição escrita nos chamados
Evangelhos Apócrifos.
Conservam-se aqui trabalhos em
jacarandá do Brasil, outrora vulgares
nas nossas igrejas (século XVIII).
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Merecem particular referência os
tapetes de azulejos ao gosto do século
XVII e XVIII, que revestem as paredes.
O teto do corpo da ermida relata a
Vida de Cristo em mais de meia
centena de painéis.
local: Bairro da Ponte
GPS: 41°05´33.11”N 7°48´07.71”W
contactos
Câmara Municipal de Lamego
tel.: 254 609 600
e-mail: municipiolamego@outlook.pt
site: www.cm-lamego.pt
Diocese de Lamego
tel.: 254 612 147
e-mail: info@diocese-lamego.pt
site: www.diocese-lamego.pt

É no dia 05 de fevereiro que os
amantes da natureza se deslocam a
Sousela e estendem as suas toalhas
de linho com as mais saborosas
merendas. Esta festa é notável pelos
divertimentos carnavalescos e típica
pelo local onde se realiza: o fundo de
um vale onde serpenteia um ribeiro.
Ali, se venera a Virgem Santa Águeda
e S. Cristóvão, advogados,
respetivamente, do leite materno e
fastio. Tem notável aluência de
romeiros provenientes de terras
distantes para cumprirem as suas
promessas. Como nota pitoresca,
regista-se a panorâmica dos montes
adjacentes, adornados com límpidas
toalhas de linho estendidas
graciosamente e à sua volta, os
forasteiros saboreando os seus farnéis
regados com o delicioso Vinho Verde
da região.
local: Capela de Santa Águeda - Sousela
GPS: 41°18’38.67’’N 8°18’45.23’’W

Festa GranDe Do ConCeLHo
em Honra Do senHor Dos
aFLItos
24 a 28 de julho
Todos os anos, no último im de
semana de julho, a vila de Lousada
enche-se de alegria e animação com a
55 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

Festa Grande do concelho em honra do
Senhor dos Alitos.
Bombos, gigantones e cabeçudos,
Feira Franca e Concurso Pecuário,
Missa Solene e Majestosa Procissão,
fanfarra e bandas de música, artistas
da música ligeira, provas de ciclismo e
Marcha Luminosa preenchem um
programa que atrai diariamente
milhares de forasteiros. Em cada
noitada, o fogo de artifício e as
tradicionais vacas de fogo, iguração
tosca de um alentado bovídeo, que vai
lançando sobre a assistência bichas de
rabear, o que pretexta cenas
hilariantes que o povo muito aprecia.
Na noitada de domingo, o Monte do
Senhor dos Alitos é iluminado por
milhares de tigelinhas, proporcionando
um espetáculo original.
local: Av. do Senhor dos Alitos - Silvares
GPS: 41°16’38.25’’N 8°16’56.93’’W

Festa De santo oVíDIo
09 de agosto
Na freguesia de Aveleda, existia uma
família bastante rica que possuía uma
grande propriedade agrícola e uma
casa senhorial. Dentro dessa casa,
havia uma capela onde se rezava a
missa de domingo, tendo como seu
padroeiro o Santo Ovídio.
Em terrenos próximos era realizada,
no dia 09 de agosto de cada ano, uma
festa ao santo, antecipada de uma
grande feira do gado.
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Atualmente, e porque o Santo Ovídio
foi transferido para a capela
construída no lugar do Mourinho, é lá
que se realizam a feira e a festa.
local: Capela de Santo Ovídeo - Aveleda
GPS: 41°16’46.62’’N 8°15’10.21’’W
contactos
Câmara Municipal Lousada
tel.: 255 820 500
e-mail: cm-lousada@cm-lousada.pt
site: www.cm-lousada.pt

Festa em Honra De nossa
senHora aPareCIDa
13 a 15 de agosto
Romaria centenária que se realiza na
freguesia do Torno, povoação da
Senhora Aparecida, nos dias 13, 14 e
15 de agosto em honra de Nossa
Senhora Aparecida. É uma romaria de
tradições religiosas sendo de destacar
a importante procissão, que decorre
sempre ao im da tarde do dia 14, onde
se mostra o maior andor existente no
país (inscrito no livro dos records do
Guinness), transportado por noventa
homens, numa grandiosa
manifestação de fé e devoção.
local: Santuário de N.ª S.ª da Aparecida - Torno
GPS: 41°17’26.12’’N 8°12’35.74’’W
contactos
Santuário de Nossa Senhora da Aparecida
tel.: 255 911 106
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maCeDo De CaVaLeIros
Festa De s. PeDro
Última semana de junho

maIa
Festa De nossa senHora Da
saúDe
Segundo domingo após a Páscoa

S. Pedro é o padroeiro de Macedo de
Cavaleiros, que lhe dedica o dia 29 de
junho, feriado municipal com missa e
procissão em sua homenagem. Tempo de
calor e, em épocas passadas, tempo
abundante de ceifas.
Durante estas festas, a Feira de S. Pedro é,
também, de grande importância,
remontando esta aos anos 40, quando
ranchos de ceifeiros de todo o país
conluíam, vindos do sul, a Macedo de
Cavaleiros, - o Concelho da Fouce como,
por esse motivo, também era conhecido – a
im de oferecerem a sua mão de obra, em
licitações disputadas pelos agricultores
locais. Um excelente cartaz de espetáculos
e de diversões variadas, proporciona a
todos noites de festa e de divertimento.

A Nossa Senhora da Saúde é a
primeira das grandes festividades na
cidade da Maia.
É costume ouvir-se dizer que a
devoção à Nossa Senhora da Saúde é
uma tradição em muitos locais de
Portugal, já desde o século XVI,
contudo outros apontam para uma
data posterior a 1646, quando ainda na
euforia da Restauração, D. João IV
coroou “Nossa Senhora” em Vila
Viçosa.
Ainda que até ao momento nada seja
concreto, a verdade é que esta
tradição ainda hoje perdura, sendo que
todos os anos, após a Páscoa é
realizada uma festa em homenagem à
Nossa Senhora da Saúde em Gueifães,
na Maia.

na freguesia de Vale da Porca, no
planalto do Redondelo, tradicionalmente
no último domingo de agosto, reunindo
milhares de pessoas. Já na pré-história,
antes do Cristianismo, ali demandavam
as gentes, como o atesta uma Mamoa
perto da cerca do recinto.
É a festa religiosa que atrai muitos
peregrinos ilustres como o Bispo ou o
Duque de Bragança. Consiste na Novena
em honra de Santo Ambrósio, na Igreja
Matriz de Vale da Porca. E na procissão
que conduz o andor do Santo Ambrósio
até ao planalto do Redondelo. No
santuário celebra-se a missa campal,
pagam-se promessas e convive-se com
as merendas ao som das atrações
musicais.

local: Parque Municipal de Exposições
GPS: 41°32´10.38’’N 6°57’53.67’’W

Festa De santo amBrósIo
Quarto domingo de agosto
Santo Ambrósio foi um dos quatro
Doutores da Igreja Católica (os outros três
são Santo Agostinho, S. Jerónimo e S.
Gregório Magno). Foi eleito Bispo de Milão e
só quando tal facto se deu é que foi
batizado. É um santo muito venerado, dado
que uma das maiores festas religiosas
decorre no Santuário de Santo Ambrósio,

local: Freguesia do Vale da Porca
GPS: 41°31’39.80”N 6°52’40.64”W
contactos
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
tel.: 278 420 420
e-mail: turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
site: www.cm-macedodecavaleiros.pt
58 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

local: Largo da Igreja - Gueifães
GPS: 41°13’3.66”N 8°36’11.79”W

Festa em Honra De nossa
senHora Da Hora
Terceiro domingo de maio
Uma das tradições que se mantém,
ano após ano, nas festas em honra de
Nossa Senhora da Hora, é o desile de
Canastras Floridas.
Esta teve origem a meados do século
XVIII, outrora cumprida por todas as
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As Festas do concelho da Maia em
Honra a Nossa Senhora do Bom
Despacho são uma tradição na cidade
da Maia que remonta a meados do
século XVIII, havendo uma narração
datada de 1733.
É uma expressão de fé associada a
manifestações culturais, desportivas
e lúdicas, que têm a capacidade de
construir e solidiicar uma
comunidade que se pretende unida e
pautada por valores propícios ao bem
comum.
local: Av. Visconde Barreiros e Largo da
Igreja
GPS: 41°13’58.04”N 8°37’31.56”W

freguesias do concelho da Maia, que se
estende até aos dias de hoje, mas
apenas pela freguesia de Nogueira e
Silva Escura que é a única que
continua a dar forma a esta arte de
enfeitar os cestos com lores.
Cada lugar da freguesia participa com
uma canastra, cujo tema é escolhido
pelo grupo restrito que a elabora.

Festa De nossa senHora Da
GUaDaLUPe
Primeiro domingo de setembro
As Festas a Nossa Senhora de
Guadalupe, advogada de todas as
enfermidades, são uma das romarias
mais visitadas do concelho e uma das
mais antigas.
Estas festas realizam-se há mais de
300 anos.

local: Monte Nossa Senhora da Hora - Nogueira
e Silva Escura
GPS: 41°14’8.03”N 8°35’9.75”W

local: Lugar do Paço - Águas Santas
GPS: 41°12’19.26”N 8°35’4.15”W

Festa De nossa senHora Do
Bom DesPaCHo
Semana anterior ao segundo domingo de julho até à
segunda-feira seguinte

contactos
Câmara Municipal da Maia
tel.: 229 408 643
e-mail: cultura@cm-maia.pt
site: cultura.maiadigital.pt
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marCo De CanaVeses
ProCIssão enDoenças
Semana Santa (quinta e sexta-feira)
Celebração religiosa da Semana
Santa. A Procissão das Endoenças
realiza-se há mais de 300 anos,
ligando as duas margens do troço inal
do Tâmega, na conluência com o
Douro, entre o Torrão (Marco de
Canaveses) e Entre-os-Rios (Penaiel),
num percurso que inclui a Ponte
Duarte Pacheco. Antes da inauguração
desta infraestrutura, em 1941, a
procissão atravessava o Tâmega em
barcos rabelos iluminados com
lanternas, seguido do sermão das
Endoenças e o percurso da Via-Sacra
até ao Calvário, na Capela de S.
Sebastião.
Programa das procissões: quinta-feira:
20h30 Missa da Ceia do Senhor na
Igreja Paroquial do Torrão; 21h30
Procissão do Senhor dos Passos da
Igreja Paroquial do Torrão para Entreos-Rios; sexta-feira: 15h00 Procissão
(Enterro do Senhor) da Capela de
S. Sebastião para a Igreja Paroquial
do Torrão e Celebração da Paixão do
Senhor com celebração da Palavra.
local: Rua Padre Augusto Carlos Fidalgo –
Torrão
GPS: 41°04’58.3”N 8°17’21.4”W
contactos
Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e
Torrão
tel.: 255 619 189

e-mail: jfalpendorada@sapo.pt
Paróquia de Santa Clara do Torrão
tel.: 255 614 221
e-mail: paroquiadotorrao.mcm@gmail.com

Festa De s. João
24 de junho
O S. João de Alpendorada é uma
celebração religiosa com forte cariz
profano pois, na noite de S. João,
realizam-se as Marchas Populares, o
momento alto das celebrações. A
tradição cumpre-se, em noite de S.
João, nas ruas de Alpendorada e
Matos, perante milhares de pessoas,
as Marchas Populares proporcionaram
um desile cheio de cor, alegria e
música que anima a festa. Uma noite
inolvidável, pois as Marchas Populares
em Alpendorada são já uma referência
nas celebrações são-joaninas do
concelho do Marco de Canaveses, pela
beleza e qualidade dos trajes e
coreograias apresentadas. O desile
das marchas realiza-se na noite de 23
para 24 de junho. As comemorações
têm também uma vertente
gastronómica e musical.
A organização geral do evento é da
responsabilidade da Junta de
Freguesia e conta com o apoio da
Câmara Municipal do Marco de
Canaveses.
local: Av. Futebol Clube de Alpendorada Alpendorada e Matos
GPS: 41°05’17.6”N 8°14’57.1”W
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da Feira de Gastronomia, da Feira
Social e da Feira dos Vinhos, tem sido
uma aposta contínua, valorizando
desta forma o património, as
paisagens naturais, a hospitalidade e a
simpatia dos marcoenses.
local: Jardim Municipal
GPS: 41°11’06.10”N 8° 08’52.63”W

Festa De nossa senHora Do
CasteLInHo
08 de setembro
contactos
Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e
Torrão
tel.: 255 619 189
e-mail: jfalpendorada@sapo.pt

Festas Do marCo
Segundo e terceiro fim de semana de julho
As Festas do Marco são o principal
evento cultural do concelho, decorrem,
anualmente, no mês de julho e
conjugam um conjunto de atividades de
cariz cultural, religioso,
enogastronómico e social. Durante dez
dias, a Câmara Municipal promove um
conjunto de atividades de animação que
criam oportunidades de lazer e diversão,
numa perspetiva intergeracional e para
todos os gostos. A promoção e
divulgação das potencialidades do
concelho, assente nas raízes locais com
a realização das Feira de Artesanato e

A Peregrinação à Nossa Senhora da
Natividade do Castelinho é um dos
principais eventos religiosos do Marco
de Canaveses. Todos os anos, milhares
de pessoas marcam presença na festa
e nas suas procissões. A Procissão de
Velas, no dia 07, abre a romaria da
Senhora e leva a imagem do santuário à
Igreja Paroquial de Avessadas.
No dia 08, com a presença das Cruzes
Passionais e de um número signiicativo
de paróquias marcoenses, a procissão
matinal leva a imagem de regresso ao
Santuário do Castelinho. Às 17h00,
realiza-se a Procissão das Promessas à
Nossa Senhora, em volta do Penedo do
Clamor. Uma peregrinação ancestral,
onde se destacam sobretudo
parturientes e mães acompanhadas
dos seus ilhos que cumprem as suas
promessas e oferendas.
local: Rua Nossa Senhora da Natividade
GPS: 41°09’23.02”N 8° 10’16.05”W
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contactos
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
tel.: 255 538 800
e-mail: turismo@cm-marco-canaveses.pt
site: www.cm-marco-canaveses.pt
Santuário de Nossa Senhora do Castelinho
e-mail: irmandade@senhoradocastelinho.pt
site: www.senhoradocastelinho.pt

matraquilhos, carrosséis e carrinhos de
choque, farturas, sardinhas assadas e
caldo verde ou - forma suprema de ir à
festa - comprar louça tradicional nas
barraquinhas da Feira da Louça.

matosInHos
Festa Do senHor De
matosInHos
51 dias após a Páscoa com início duas semanas antes

Festa Do mártIr s. seBastIão
Segundo fim de semana de julho

Momento alto entre as romarias do
concelho e do norte do país, prolongase por quase três semanas de
festividades religiosas e atividades
lúdicas, culturais e desportivas.
Milhares de lâmpadas iluminam o
espaço da festa e a Igreja do Bom
Jesus de Matosinhos, cujos altares são
artisticamente decorados com
lindíssimas lores. No templo, obra de
Nasoni, rezam-se sermões e missas, de
festa e solenes, e sai uma grandiosa
Procissão ao Senhor do Padrão. Bandas
de música animam as ruas e os
tradicionais coretos, expõe-se
artesanato, rememoram-se lendas e
tradições, mostra-se o Inventário do
Património Arquitetónico e Religioso de
Matosinhos ou, em jeito de festival,
divulgam-se os receituários
gastronómicos de peixes e de mariscos.
Entre o fogo de bonecos, na terça-feira
à tarde e o esplendoroso fogo de
artifício de sábado à noite, há

local: Principais ruas de Matosinhos
GPS: 41°10´59.1”N 8° 40´59.4”W

A Festa do Mártir S. Sebastião é a festa
dos pescadores de Matosinhos.
Da Igreja Matriz sai uma majestosa
procissão que vai até à Doca Pesca.
Os pescadores exprimem ao seu santo
padroeiro toda a sua devoção e pedemlhe um mar farto e seguro. Vestem os
seus ilhos de anjinhos, carregam o andor
do Mártir S. Sebastião e engalanam os
seus barcos para que sejam benzidos,
juntamente com o mar. No domingo de
manhã assistem a uma Missa Solene na
Igreja do Bom Jesus de Matosinhos.
A festa religiosa não acaba sem um
espetáculo de variedades e de ranchos
folclóricos, seguido de um magistral
fogo de artifício.
local: Lota de Matosinhos
GPS: 41.183781 8.695921
contactos
Câmara Municipal de Matosinhos
tel.: 229 390 900
e-mail: mail@cm-matosinhos.pt
site: www.cm-matosinhos.pt
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meLGaço
Festa em Honra De nossa
senHora Da asCensão e
senHora Da oraDa
40 dias depois da Páscoa, numa quinta-feira
O Feriado Municipal de Melgaço é
devoto a Nossa Senhora da Ascensão
e celebrado, na véspera, com
animação musical de carácter popular.
Como a celebração é coincidente com a
da Senhora da Orada, no dia há missa,
celebrada no Convento das Carvalhiças,
seguida de procissão igurativa até à
Capela da Senhora da Orada.
local: Vila de Melgaço
GPS: 42°06’46 8°15’33

Festa Do CorPo De DeUs
Domingo seguinte ao dia do Corpo de Deus
Esta celebração acontece no Convento
das Carvalhiças, com Missa seguida da
Procissão do Corpo de Deus através das
principais artérias da vila enfeitadas
com coloridos tapetes lorais.

São João, temáticas e protagonizadas
por escolas e associações do concelho.
O desile, pelas ruas da vila, decorre
entre a Calçada e o Largo
Hermenegildo Solheiro, onde cada
grupo participante apresenta o tema
escolhido, ao qual dá corpo através de
elaborados trajes e coreograias.
local: Largo Hermenegildo Solheiro
GPS: 42°06’46 8°15’33

Festa De são Bento
11 de julho
Celebração de Missa no Convento de
Fiães, seguida de piquenique festivo
realizado tradicionalmente na
envolvente do Convento de S. Bento.
local: Freguesia de Fiães
GPS: 42°06’14.62’’ 8°12’40.19’’
contactos
Câmara Municipal de Melgaço
tel.: 251 410 100
e-mail: geral@cm-melgaco.pt
site: www.cm-melgaco.pt

local: Ruas da Vila
GPS: 42°06’46 8°15’33

marCHas De são João
Sábado seguinte ao dia de São João
Para celebrar o Dia de São João,
Melgaço oferece a locais e visitantes,
as Marchas Populares e noturnas de
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mesão FrIo
Festa De santo anDrÉ
30 de novembro a 08 de dezembro
De 30 de novembro a 08 de dezembro,
Mesão Frio homenageia Santo André
que atrai todos os anos milhares de
visitantes. Trata-se de uma festa
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famosa em toda a região e um símbolo
do concelho. Neste evento, podemos
assistir a corridas de cavalos e burros,
venda de gado e ainda música e
ranchos folclóricos, exposição de
artesanato, gastronomia local e
produtos tradicionais que animam a
vila e todo o concelho durante a
primeira semana de dezembro. Nestes
nove dias de festa, poder-se aproveitar
para saborear o prato típico “marrã”
que constitui a delícia dos visitantes e
o chamariz para muita gente a esta
vila.
local: Avenida Conselheiro José Maria Alpoim
GPS: 41.1587214 -7.8918529
contactos
Câmara Municipal de Mesão Frio
tel.: 254 890 100; 933 901 018
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
site: www.cm-mesaofrio.pt

mIranDa Do DoUro
Festa De nossa senHora Da
LUZ
Último fim de semana de abril
No último domingo de abril, celebra-se
em Constantim, Miranda do Douro, a
Festa em honra de Nossa Senhora da
Luz. Uma festa de cariz religioso à
qual se associa a vertente comercial,
com a realização de uma feira
internacional. Realiza-se uma Missa
Campal, seguida de procissão em
torno da capela e este é o momento

alto das festividades. Esta é uma das
muitas romarias que se realizam no
concelho de Miranda do Douro, neste
caso o que a torna particular é o facto
de acontecer na raia, no local exato
onde se dividem os dois países,
Portugal e Espanha, o que lhe confere
um caracter internacional.
local: Santuário de Nossa Senhora da Luz
GPS: 4.163.302.214 -625.497.043

Festa Da santíssIma trInDaDe
31 de maio

eucaristia acontece na Sé Catedral de
Miranda do Douro, seguida de uma
majestosa procissão. À noite, acontece
o arraial, seguido de lançamento de
fogo de artifício.

mIranDeLa
Festa Dos raPaZes VaLe De
saLGUeIro em Honra De santo
estêVão
Dia de Reis

local: Miranda do Douro
GPS: 41.493.583 -6.273684

Na Festa dos Rapazes, em honra de
Santo Estêvão, existe a igura do rei
que carrega uma coroa de ouro
emprestada. Durante a festa, é
permitido que as crianças andem pelas
ruas a fumar. O rei percorre a aldeia,
com um grupo de gaiteiros e distribui
tremoços e vinho em cabaças,
recebendo, em troca, um donativo para
a festa. No largo dança-se a
murinheira ao som de gaitas de foles e
de bombos. A festa termina com a
celebração da missa e coloca-se a
coroa noutro habitante da aldeia.

Festa De nossa senHora Do
naso
06 a 08 de setembro

Festa de cariz religioso, onde depois da
eucaristia, acontecem os momentos
mais característicos. A juventude,
principalmente rapazes, juntam-se em
grupos, por aldeias, segurando
grandes ramos de árvores e dão voltas
em torno da capela gritando vivas.
Estes grupos, não raras vezes,
entravam em confronto uns com os
outros. No início do século XX havia
grandes disputas, uma vez que os
desentendimentos surgidos ao longo
do ano eram adiados para a festa da
Santíssima Trindade.

A Festa da Nossa Senhora do Naso
reúne, todos os anos, milhares de
pessoas vindas de todas as aldeias do
Planalto Mirandês, assumindo-se
como uma das principais celebrações
da região. Antigamente, o facto de ser
um momento privilegiado de encontro,
motivava ainda a realização de uma
grande feira que durava vários dias;
um deles, o dia 06 de setembro, estava
reservado à compra e venda de burros
(que ainda hoje se mantém). Nos dias
07 e 08, decorre a feira de comércio
em geral, sendo que no dia 08 é
celebrada a Missa Campal em honra
da Nossa Senhora do Naso.

local: Santuário da Santíssima Trindade
GPS: 41.422.377,00 -6.409058

local: Santuário de Nossa Senhora do Naso
GPS: 4.158.822.907 -635.385.811

Festa De santa BárBara
Terceiro fim de semana de agosto
Festa de cariz religioso, sendo que a
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contactos
Câmara Municipal Miranda do Douro
tel.: 273 430 020
e-mail: geral@cm-mdouro.pt
site: www.cm-mdouro.pt

local: Vale de Salgueiro
GPS: 41°35´18.46”N 7°14´06.28”W
contactos
Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro
tel.: 913 676 264; 964 457 481

Festas Da CIDaDe e De nossa
senHora Do amParo
25 de julho até ao primeiro domingo de agosto
As Festas da Cidade e de Nossa
Senhora do Amparo têm caráter
religioso e popular. A Procissão em
honra de Nossa Senhora do Amparo é
o momento mais importante para os
devotos da padroeira. A animação
67 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

contempla vários espetáculos
musicais, Marcha Luminosa, noite dos
bombos e culmina com uma noite de
fogos de artifício. A história desta
festa remonta a 20 de julho de 1794,
data em que o juiz de fora, António
Pinto Ribeiro de Castro ordenou a
realização de uma festa em louvor de
Nossa Senhora do Amparo.
local: Santuário de Nossa Senhora do Amparo
GPS: 41°29´02,06”N 7°11`13,85”W
contactos
Confraria de Nossa Senhora do Amparo
tel.: 278 248 126

Festa De santo estêVão e Dos
Caretos
25 e 26 de dezembro
No dia 25 praticam-se o “Deitar os
Jogos à Praça”, o “Roubar dos Burros”
e “A Fogueira” e no dia 26 realizam-se
“A passagem da Ciganada” ou “As
Madamas”, em que os rapazes se
vestem de raparigas e as raparigas se
vestem de rapazes, a “Bênção do Pão”
e o “Correr a Mourisca” que consiste
na representação da luta entre
cristãos e mouros.
local: Torre de Dona Chama
GPS: 41°39´22.31”N 7°07´33.88”W
contactos
Junta de Freguesia Torre de D. Chama
tel.: 278 312 131
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moGaDoUro
Festa De santa ana
Primeiro fim de semana de julho
Ofício religioso de invocação a Santa
Ana, mãe de Maria. O dia 26 de julho é
dedicado a Santa Ana e a S. Joaquim,
os pais de Maria. A festa em Mogadouro
comemora-se no primeiro domingo de
julho. A Ermida de Santa Ana é apenas
lugar de romaria uma vez por ano que,
no seu caracter mais pagão, é
designada a “festa dos solteiros”.
local: Rua de Santa Ana
GPS: 41°20’13.00”N 6°43’25.57”W
contactos
Comissão de Festas da Santa Ana
tel.: 279 340 100
e-mail: geral@mogadouro.pt
site: www.mogadouro.pt

Festa Da nossa senHora Do
CamInHo
Último fim de semana de agosto
A Ermida da Nossa Senhora do
Caminho aparece documentada em
planta já em 1762 e situava-se, nessa
altura, fora do aglomerado da vila,
permitindo aos romeiros um vasto
espaço de arraial onde também se
costumava realizar o mercado. A festa
em honra da Nossa Senhora do
Caminho é uma romaria muito antiga.
O dinamismo cultural mogadourense
da segunda metade do século XIX viria

a promover a instituição da Irmandade
da Senhora do Caminho.
local: Avenida Nossa Senhora do Caminho
GPS: 41°20’32.70”N 6°42’41.66”W
contactos
Comissão de Festas de Nossa Senhora do
Caminho
site: www.senhoradocaminho.com

Festa Do aZInHoso
Primeiro fim de semana de setembro
A Festa do Azinhoso foi instituída por
El-Rei D. Dinis aquando a sua visita ao
Santuário da Nossa Senhora do Carrasco
ou Nossa Senhora do Azinhoso.
Decorria o ano de 1287 quando,
segundo reza a história, a aclamada
visita régia presenteou a pacata
população da freguesia de Azinhoso.
local: Azinhoso
GPS: 41°23’5.19”N 6°41’7.65”W
contactos
Junta de Freguesia do Azinhoso
tel.: 279 342 221

moImenta Da BeIra
romarIa De s. torCato
Quarto domingo depois da Páscoa
A Romaria de S. Torcato é a maior e
mais afamada do concelho. Acorrem a
ela todos os anos milhares de
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peregrinos pela sua tradição.
Os devotos fazem as suas preces e
pedidos, sendo tradição colocar o
chapéu do Santo (chapéu de três
bicos) na cabeça dos devotos que se
ajoelham junto do altar da sagrada
imagem. Através do chapéu, S.
Torquato concede as suas graças, o
povo acredita que o gesto é
“milagroso”.
Em forma de agradecimento os
peregrinos fazem a romaria à volta da
igreja, capela e dentro das mesmas.

local: Moimenta da Beira
GPS: 40°58’50.1”N 7°36’50.0”W
contactos
Câmara Municipal de Moimenta da Beira
tel.: 254 520 070
e-mail: geral@cm-moimenta.pt
site: www.cm-moimenta.pt

monção
Festa em Honra De nossa
senHora Da CaBeça
Domingo de Páscoa a terça-feira

local: Santuário de S. Torcato - Cabaços
GPS: 41°1’32.79’’N 7°34’23.00’’W

Anualmente, na terça-feira após a
Páscoa, realiza-se a romaria de Nossa
Senhora da Cabeça. Romaria com
muitas diversões e frequentada por
inúmeros romeiros espanhóis e
portugueses, que cansados já da
adoração dos tempos pascais, vão
recrear o espírito nesta encantadora
aldeia a dois quilómetros da vila.
Depois de cumpridas as suas
promessas, os romeiros acomodam-se
aqui e ali, na magníica carvalheira,
que rodeia a capela e saboreiam os
apetitosos farnéis.
A Romaria da Senhora da Cabeça é
uma das maiores e mais concorridas
do concelho.

Festa De s. João
06 a 24 de junho
Festa popular que dispõe de um
programa variado com exposições,
música, concertos, artesanato, entre
outras atividades. Procissão
majestosa e sublime em honra ao
padroeiro no dia 24, com andores
cobertos de lores e centenas de
iguras bíblicas a fazer o percurso,
passo a passo, da Igreja Matriz às
ruas e ruelas da vila e regresso
novamente à Igreja Matriz, mais de
duas horas depois. Marchas a desilar
pela estrada mais central da vila,
sempre ao ritmo de bandas de música
e fanfarra. Uma parada colorida,
animada, viva e representativa dos
usos e costumes, que enche os olhos
ao povo.

local: Lugar de Bouças - Cortes
GPS: 42.068997 -8.52188
contactos
Comissão de Festas
tel.: 938 843 857
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Festa De nossa senHora Da
rosa
Segundo domingo de maio
A Festa de Nossa Senhora da Rosa é
uma das festividades mais
acarinhadas pela comunidade
monçanense. O programa é da
responsabilidade da Comissão de
Jovens. No sábado à noite, a partir das
21h30, celebra-se a Missa Solene na
Igreja da Misericórdia, seguida da
Procissão de Velas pelas principais
artérias da vila com a imagem de
Nossa Senhora da Rosa a ser
transportada por jovens.
Às 24h00, inicia-se a ornamentação
das ruas do centro histórico pelos
respetivos moradores. Os funcionários
da autarquia, com a ajuda de vários
elementos de uma associação galega
de Ponteareas, “decoram” o Largo de
Camões.

à Igreja Matriz e o povo desloca-se
para o Souto, onde terá lugar o torneio
entre o bem e o mal. O povo dispõe-se
em redondel enquanto o cavaleiro
S. Jorge, que representa o bem, e o
dragão conhecido por Coca, que
representa o mal, tomam posições.
O torneio demora o tempo que leve ao
cansaço dos participantes ativos ou
vença a habilidade de S. Jorge
concretizada nos golpes desferidos na
Coca.

local: Praça Deu-La-Deu
GPS: 42.07862795 -8.48169208

local: Praça Deu-La-Deu e Souto
GPS: 42.07862795 -8.48169208; 42,076346
-8,478464

Festa Do CorPo De DeUs –
Festa Da CoCa
Fim de semana a seguir ao feriado do Corpo de Deus

Festa De nossa senHora Das
Dores
Terceiro fim de semana de agosto

Todos os anos, Monção celebra a Festa
do Corpo de Deus - Festa da “Coca”.
Na procissão participam todas as
Cruzes e Pendões das paróquias que
formam o arciprestado de Monção,
com as respetivas Irmandades. Após o
percurso habitual, a procissão recolhe

A Festa à Virgem das Dores, uma das
romarias mais autênticas e genuínas
do Alto Minho decorre entre 15 e 19 de
agosto, com cinco dias de veneração à
imagem de Nossa Senhora e diversos
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momentos de animação com
acentuada componente tradicional,
etnográica e festiva.
Os momentos mais fortes, que reúnem
milhares de pessoas nas ruas e
varandas do centro histórico, são a
Procissão Solene em honra à Virgem
das Dores, no domingo, pelas 18h00, e
a Procissão Solene em honra do
Emigrante, segunda-feira, pelas
11h00. Destaque ainda para a
saudação mútua e despedida das
bandas, após a procissão de domingo.
local: Praça Deu-La-Deu
GPS: 42.078305 -8.481237
contactos
Câmara Municipal de Monção
tel.: 251 649 013
e-mail: dec@cm-moncao.pt
site: www.cm-moncao.pt

monDIm De Basto
noIte De romeIros De
santIaGo
Noite de 24 para 25 de julho
A noite de 24 de julho foi escolhida
pela Câmara Municipal para instituir a
Noite dos Romeiros de Santiago, na
tentativa de recuperar a ancestral
romaria. É hoje, um dos principais
eventos das festas do concelho de
Mondim de Basto.
É vê-los: lindas moçoilas de lenço, de
arrecadas de ouro e de gigas da
merenda à cabeça, homens de colete,
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correntes de cavalinho e chapéu de
três bicos com a estampa de Santiago.
Esturdias, tocatas e ranchadas,
acompanham os merendeiros na rua
com petiscos genuínos e Vinho Verde
de Basto e há bailarico até altas horas
da madrugada.
local: Núcleo Histórico - Jardim Municipal
GPS: 41°24’40.17’’N 7°57’12.02’’W
contactos
Câmara Municipal de Mondim de Basto
tel.: 255 389 300
e-mail: geral@cm-mondimdebasto.pt
site: www.municipio.mondimdebasto.pt
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O pagamento das promessas anuais
continua a ser a grande motivação dos
romeiros. Chegam de noite a pé,
animados pelas tocatas e pelo
bucólico canto das mulheres de Basto.
De madrugada sobem o monte
sagrado para assistir às celebrações
religiosas e profanas.
Por rotas e caminhos de antiguidade
regressam ao lar, cantando, dançando
e fazendo a festa pelas localidades
atravessadas.
A sua existência estará,
provavelmente, relacionada com as
antigas rotas dos peregrinos que
demandavam a Santiago de
Compostela.

romarIa De santIaGo
25 de julho

local: Senhora da Graça - Mondim de Basto
GPS: 41°24’59.01’’N 7°54’56.35’’W

A Romaria de Santiago, que se perde
na memória dos tempos, marca
Mondim de Basto e o alto da Nossa
Senhora da Graça, como o epicentro
de toda a região.

contactos
Senhora da Graça
tel.: 255 381 404
e-mail: geral@senhoradagraca.pt
site: www.senhoradagraca.pt
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montaLeGre
Festa Do senHor Da PIeDaDe
Primeiro fim de semana de agosto
O Senhor da Piedade realiza-se
anualmente, no primeiro domingo de
agosto e começa com uma procissão,
desde a vila até à capela com o nome do
padroeiro. Ordena a tradição que, nesse
dia, todas as famílias de Montalegre
almocem nos campos circundantes da
capela: são as “merendas barrosãs”,
motivo para uma cordial e gigantesca
confraternização. A meio da tarde vem a
sempre aguardada “chega de bois” e à
noite o arraial com o fogo de artifício.
Por ser considerada a festa do concelho,
o Senhor da Piedade prolonga-se por
vários dias, preenchidos por um
programa com espetáculos recreativos
e manifestações de caráter etnográico
e cultural.
local: Montalegre
GPS: 41˚49’22.55”N 7˚48’26.81”W

senHora Do Pranto
15 de agosto
Nossa Senhora do Pranto é
comemorada a 15 de agosto, dia em que
“a Senhora” sai em longa e lorida
procissão. Salto, sempre foi terra de
tradição e culto mariano como atestam
os documentos referentes à freguesia.
A Santa Maria de Salto acorrem os
crentes de toda a paróquia, além de
romeiros dos concelhos vizinhos do
Minho e de Boticas.

Assim, na tradição oral, teria surgido o
nome da freguesia que, com as reformas
anticlericais dos inícios da República,
icou a chamar-se apenas Salto, hoje vila
de Salto.
local: Freguesia de Salto
GPS: 41˚ 38’21.29” N 7˚ 56’43.43” W
contactos
Câmara Municipal de Montalegre
tel.: 276 510 200
e-mail: municipio@cm-montalegre.pt
site: www.cm-montalegre.pt

mUrça
Festa Do 08 De maIo –
FerIaDo mUnICIPaL
08 a 10 de maio
Nesta data celebra-se o Foral que em 1224
foi entregue por D. Sancho II a esta terra de
Murça. As celebrações religiosas incluem
missa na Igreja Matriz. Da muita atividade
cultural, destacam-se as atuações de
ranchos folclóricos, de concertinas e
cantares tradicionais. Sem esquecer os
grupos de música popular portuguesa
para animar as noites desta vila.

É a maior romaria do concelho de
Murça, em honra de Nossa Senhora dos
Alitos e S. Domingos. A majestosa
procissão de dezenas de andores
levados em ombros, até ao altivo morro
de S. Domingos, é o momento alto das
celebrações. Durante dois dias, acorre a
Murça gente de toda a região que entre
o religioso, o tradicional e o pagão
celebram a memória deste povo.
local: Freguesia de Murça
GPS: 41°40’81”N -7°45’37”W
contactos
Câmara Municipal de Murça
tel.: 250 510 120
e-mail: gap@cm-murca.pt
site: www.cm-murca.pt

local: Freguesia de Murça
GPS: 41°40’81”N 7°45’37”W

Festa Da VILa De mUrça em
Honra De nossa senHora Dos
aFLItos e s. DomInGos
Segundo fim de semana de julho
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oLIVeIra De aZemÉIs
Festa De são BraZ
02 e 03 de fevereiro
As festas de S. Brás já se realizam há
décadas e trazem à freguesia de Ul

numerosos forasteiros, que se regalam,
quer com a romaria, quer com a
gastronomia. Dedicadas ao patrono dos
enfermos da garganta, decorre em
pleno inverno e são aproveitadas para
dar a conhecer as tradições da terra e
os costumes de bem receber. Perto
está localizado o Parque Temático
Molinológico que é um «museu vivo»
das estruturas da confeção do pão e de
moagem de cereais. Além de um lugar
agradável e de apetência turística, o
parque assume-se como um espaço
didático e de conhecimento.
local: Largo da Igreja - Ul
GPS: 4.081.343 -8.531.102
contactos
União de Freguesias de Oliveira de Azeméis,
Santiago de Riba-Ul, Macinhata da Seixa,
Madail e Ul
tel.: 256 674 181
e-mail: geral@ufoaz.pt

arraIaL Da PásCoa
Segunda-feira depois da Páscoa
O Arraial da Páscoa ou “Saltar o Rêgo»
é uma tradição centenária que traz
milhares de pessoas das redondezas.
Desde corridas de cavalos à atuação
da Banda de Música de Loureiro, às
inúmeras tascas e vendedores
ambulantes, o leque de animações é
variado. Desconhecida a origem desta
romaria, presume-se que teve início
numa simples brincadeira: um burro a
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Paços De FerreIra
Festa De s. Brás
03 de fevereiro

saltar um rego com água e, que mais
tarde, se transformou numa corrida de
cavalos por eliminatórias, como
acontece na atualidade.
local: Largo da Alumieira - Loureiro
GPS: 40.812.136 -8.532.277
contactos
Junta de Freguesia de Loureiro
tel.: 256 692 000
e-mail: junta.freg.loureiro@sapo.pt
site: www.junta-freg-loureiro.com

Festas De La saLette
Primeiro domingo até à 2ª segunda-feira de agosto
A festa tem início com uma enorme
Procissão de Velas, com a imagem
(única) de Nossa Senhora de La
Salette, da Capela de La-Salette para
a Igreja Matriz. Termina com a
“Procissão do Triunfo”, que aglutina
Irmandades de todas as paróquias da
Vigararia de Oliveira de Azeméis,
transportando a imagem no percurso
inverso, de regresso à capela.
No decorrer da semana há todo um
programa variado de animações.
local: Parque de La Salette
GPS: 40.842.755 -8.465.501
contactos
Comissão de Festas de N.ª S.ª de La Salette
tel.: 256 688 082
e-mail: geral@lasalette.pt
site: www.lasalette.pt

Festa De santa LUZIa
13 de dezembro
Na Festa em honra de Santa Luzia
um grande número de peregrinos e
forasteiros desloca-se a Cucujães
ao lugar e capela com o mesmo
nome. Padroeira daqueles que têm
problemas de visão, esta festa
inicia-se com a procissão onde a
Banda Filarmónica Cucujanense
marca presença.
Uma das atrações desta festa é a
típica jeropiga que se pode comprar
numa pequena feira onde a
gastronomia também está
presente, com carnes fumadas, a
regueifa doce e outros doces
tradicionais.
local: Santa Luzia - Cucujães
GPS: 40.873.103 -8.511.143
contactos
Junta de Freguesia de Cucujães
tel.: 256 890 210
e-mail: jfcucujaes@gmail.com
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Os festejos em honra de S. Brás levam
a essa zona de Frazão, com o mesmo
nome, centenas de pessoas. É possível
ver muita gente nos dias de
comemoração, desde jovens a idosos,
que ainda relembram a grandiosidade
da festa de outros tempos e que dura
dois dias. 02 de fevereiro é o dia de
Nossa Senhora das Candeias e 03 de
fevereiro, dia de S. Brás.
Como em todos os certames de cariz
popular e religioso, existem certas
tradições que os caracterizam. O São
Brás não é exceção e, apesar de
praticamente já não ser praticada, a
sua tradição de atirar brilhantes,
semelhantes aos do Carnaval, a toda a
gente, perdura. Há algumas dezenas
de anos atrás, as ruas onde se fazia a
festa icavam completamente
repletas destes confetti.
local: Centro da cidade de Freamunde

Festa Do CorPo De DeUs
05 a 07 de junho
Festa do Corpo de Deus e festa da
cidade de Paços de Ferreira, que
desloca inúmeros visitantes à sede do
concelho para assistirem à sua
procissão.
local: Centro da cidade de Freamunde
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PareDes
Festa Da CIDaDe reBorDosa
e De s. mIGUeL
Primeiro domingo de julho

seBastIanas
Segundo fim de semana de julho
Sebastianas são as festas da cidade
de Freamunde, em Portugal,
celebradas em honra de São
Sebastião. É uma festa anual que
decorre sempre no segundo im de
semana de julho. Com mais de 115
anos de história, a festa foi crescendo
de importância e dimensão.
Inicialmente, Festas em honra de São
Sebastião só na parte religiosa, com o
decorrer dos anos foram evoluindo
para as Sebastianas atuais. São,
agora, misto de festa sagrada e
profana, com uma parte cultural e de
animação muito mais marcada, sem
nunca perder a raiz popular.
Ao longo dos últimos anos, tem vindo a
obter uma maior participação de
público, sendo uma atração turística
com mais de 120 mil visitantes.
local: Centro da cidade de Feamunde

Festa De santa LUZIa
13 de dezembro
A Festa de Santa Luzia realiza-se no
mesmo momento que a Feira dos
Capões (13 de dezembro em
Freamunde).
Trata-se de uma romaria que envolve a
deslocação de muitos visitantes que
procuram o famoso Capão de
Freamunde, considerado uma das
iguarias únicas existentes em Portugal.

Festa de carácter religioso, com Missa
e Procissão Solene, realizam-se
também três procissões das três
capelas. De carácter recreativo,
destaque para o Encontro de Coros,
Festival de Folclore, espetáculos de
música popular e fogo de artifício.
O capão mereceu atenção de vários
autores como Gil Vicente,
D. Francisco Manuel de Melo, Camilo
Castelo Branco e Eça de Queirós,
referindo-o nas suas obras como
“Manjar dos Reis”.
Confecionado “À Freamunde”,
coleciona apreciadores famosos,
sendo dia 13, o dia da famosa Festa
dos Capões.
Diz o provérbio popular “Do frango
capão a perna, e da galinha o peito”, o
escritor Camilo Castelo Branco,
autor de Amor de Perdição (1862),
aconselhava-o ligeiramente
lambado com aguardente velha e
conduzido à mesa com a pele
estaladiça.
Experimente...não se vai arrepender.
local: Centro da cidade de Freamunde
contactos
Câmara Municipal de Paços de Ferreira
tel.: 255 860 700
e-mail: ciac@cm-pacosdeferreira.pt
site: www.cm-pacosdeferreira.pt
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local: Alameda do Salvador
GPS: 41.222.247,00 -8.411.417
contactos
Junta de Freguesia de Lordelo
tel.: 224 443 714
e-mail: jlordelo-prd@sapo.pt
site: www.cm-paredes.pt

Festas Da CIDaDe De PareDes
em Honra Do DIVIno saLVaDor
17 a 20 de julho
Festa de carácter religioso e
recreativo com espetáculo de fogo de
artifício.
As Festas da cidade e do concelho em
honra do Divino Salvador contam com
um vasto programa cultural e
religioso. O programa religioso é
composto por Missa Solene e com a
majestosa Procissão em honra do
Divino Salvador. O programa cultural
conta com grupos de animação,
ranchos folclóricos e com um desile
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de carros alegóricos e escolas de
samba o qual se designa Marchas
Luminosas.
local: Parque da Cidade de Paredes
GPS: 41.209.078 -8.325.009
contactos
Câmara Municipal de Paredes
tel.: 255 788 975
e-mail: fernando.salvador@cm-paredes.pt
site: www.cm-paredes.pt

Festa em Honra Do PaDroeIro
saLVaDor De LorDeLo
Último domingo de julho
Estas são as maiores festas da
freguesia. Tem Missa Solene e
procissão. No que diz respeito à
animação, participam grupos de
artistas populares, ranchos folclóricos
e bandas de música.
No inal, existe um espetáculo de fogo
de artifício.
local: Praça da Comunidade
GPS: 41.222.185 8.411.419
contactos
Junta de Freguesia de Rebordosa
tel.: 224 155 303
site: www.jf-rebordosa.pt

Festa De nossa senHora Dos
CHãos
07 e 08 de setembro

Esta é uma romaria muito antiga,
tendo-se iniciado o culto de Nossa
Senhora dos Chãos numa tradição
rural. Conta-se que os lavradores
numa determinada altura do ano
deslocavam-se ao templo da santa e
pediam-lhe fertilidade para as suas
terras e boas colheitas. Esta igreja foi
construída no século XVIII. O povo diz
que “A Nossa Senhora dos Chãos, tira
a merenda e dá os serãos.”
A festa é conhecida pelo grandioso leilão
que se realiza a 15 de agosto e pela
tradicional venda de melões de casca de
carvalho. No passado realizava-se uma
feira de galinhas e de produtos naturais
da terra que acabou por desaparecer.
Em termos religiosos, a festa tem
início a 30 de agosto com as novenas e
sermões, terminando dia 7 de
setembro. Nesse dia, à noite, há um
espetáculo de música portuguesa.
No dia 08 realiza-se a Missa de Festa
estando presentes todos os padres
naturais desta freguesia. De tarde
realiza-se uma procissão em honra da
padroeira. Em seguida, há arraial
noturno com a participação de bandas
musicais. No inal, há fogo preso e as
respetivas “vacas de fogo”.
local: Largo da Senhora dos Chãos
GPS: 41,227057 -8,313316
contactos
Junta de Freguesia de Paredes
tel.: 255 781 220
e-mail: bitaraes@freguesiadeparedes.pt
site: www.cm-paredes.pt
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PareDes De CoUra
romarIa De s. Bento Da Porta
aBerta
Segundo fim de semana de julho
Conta a lenda que, após a conclusão
da Capela S. Bento, colocaram o santo
no altar e no dia seguinte a porta da
capela estava aberta. Voltaram a
fechar e esta aparecia sempre aberta.
A Confraria decidiu então retirar a
porta de madeira e colocar uma porta
rendilhada em ferro para o santo
poder ver para o exterior e daí nasceu
a designação de S. Bento da Porta
Aberta. É uma das romarias do
concelho de Paredes de Coura com
mais iéis, os poderes milagrosos
atribuídos a este santo que nos “livra”
de cravos e verrugas atrai os crentes
courenses e dos concelhos limítrofes.
local: S. Bento - Cossourado
GPS: 41°55’55,21 N 8°37’43,15 W
contactos
S. Bento
tel.: 253 390 180
e-mail: info@sbento.pt
site: www.sbento.pt/festas.php

Festa De nossa senHora Do
LIVramento
Último fim de semana de julho
Durante muitos anos a Romaria da
Senhora do Livramento era o local
predileto do pagamento de promessas
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da população de Paredes de Coura e
dos concelhos limítrofes, ou por terem
“livrado” os jovens mancebos do
serviço militar ou da ida para o
Ultramar. Hoje em dia interpela-se a
santa para nos “livrar” dos mais
variados males.
local: Outeiro - Formariz
GPS: 41°55’28,26 8°35’10,61

Festas Do ConCeLHo em
Honra De santo antónIo e
nossa senHora Das Dores
Fim de semana que precede ou sucede ao 10 de agosto
Neste concelho, durante o
im de semana que precede ou sucede
ao dia 10 de agosto (Dia do Município),
realizam-se as Festas do concelho em
honra de Santo António e Nossa
Senhora das Dores, onde a
religiosidade e o profano se fundem
numa animação única.
A procissão, o ponto alto das
festividades religiosas, concentra os
iéis, o arraial com os seus grupos de
música de dança anima os recintos e
as gentes dançam até que o cansaço
dite que é hora de parar.
Por todo o lado, ouvem-se as
concertinas e, aqui e além os cantares
ao desaio, o ribombar e o brilho do
fogo de artifício, iluminando os céus.
local: Paredes de Coura
GPS: 41°55’28,29 8°35’10,61

contactos
Câmara Municipal de Paredes de Coura
tel.: 251 780 100
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
site: www.cm-paredes-coura.pt

PenaFIeL
Festa Das enDoenças
Quinta-feira Santa antes da Páscoa
Invulgar é a Festa das Endoenças, em
Entre-os-Rios, na Quinta-feira Santa.
Esta cerimónia da Semana Santa, que
se realizava um pouco por toda a
Europa, tem aqui um enquadramento
paisagístico ímpar, uma vez que a
procissão noturna do Encontro tem de
atravessar o rio Tâmega, junto à
desembocadura no Douro, o que até
meados do século XX se fazia apenas
de barco.
local: Freguesia de Eja
GPS: 8,172853 41,0514,53

Festa Do CorPo De DeUs
04 a 07 de julho
De entre as festas e romarias
penaidelenses tem renome a Festa do
Corpo de Deus, celebrada ainda à
moda antiga (desde o século XVI),
com a presença nas ruas, já na
véspera, da Cavalhada, da Serpe e dos
Bailes dos Ofícios, que com o Estado
de S. Jorge e o Boi Bento tomarão
parte na solene procissão.
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Desde inais do século XIX que também
na véspera percorre a cidade o Cortejo
do Carneirinho, desile de animais
enfeitados, um por cada grupo de
alunos do ensino básico, que o oferece
festivamente ao seu professor
celebrando o inal do ano letivo, memória
do pagamento feito pelos pais de outros
tempos, antes do ensino se tornar público.
local: Penaiel
GPS: 41°12’24.610” N 8°17’0.924” W

para visitar Penaiel. Todas as ruas
estão preenchidas por feirantes
com os mais variados bens e icam
apinhadas de gente.
Era ocasião de comprar o
necessário à casa para todo o ano,
de vender excedentes, cumprir o
contrato com os criados rurais,
negociar animais (bovinos e
equinos) e, acima de tudo, provar o
vinho novo.
local: Penaiel
GPS: 41°12’24.610” N 8°17’0.924” W

Festa De s. martInHo
10 a 20 de novembro
A Festa e Feira anual de S. Martinho,
em novembro, é uma altura animada

contactos
Câmara Municipal de Penaiel
tel.: 255 710 700
site: www.cm-penaiel.pt
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PeneDono
romarIa De nossa senHora
Da CaBeça
Último fim de semana de março

O dia começa bem cedo com a feira
anual, seguido da Eucaristia e
Procissão. Mas um dos pontos altos é,
sem sombra de dúvidas, o Desile
Etnográico, onde participam todas as
forças vivas do concelho, juntas de
freguesia e associações. Cada um
tenta retratar no desile uma tradição,
histórias e estórias, ou algo que os
caracterize e pelas ruas da vila fazem
festa, num misto de desaio e ao
mesmo tempo de são convívio.

A Romaria da Senhora da Cabeça
decorre na ermida com a mesma
designação. Ali acorrem milhares de
romeiros essencialmente em busca da
cura dos males da cabeça.
Conta com eucaristias, procissões do
dia e das velas, feira e muita
animação.
Um dos pontos altos desta festa é na
tarde de domingo, as romarias dos
gados. Os pastores levam os seus
rebanhos, normalmente todos
engalanados com “franjas de lã
colorida”, e ali dão voltas à capela
pedindo a sorte para os rebanhos e
abundância nas produções agrícolas.

local: Rua Eiras de S. Pedro
GPS: 40.986563 -7,396566

romarIa De santa eUFÉmIa
15 e 16 de setembro
Grande romaria onde as gentes da
Beira e do Douro vêm pagar as suas
promessas, fazer compras na feira
anual e saborear a famosa “marrã” no
Arraial de Santa Eufémia.
A primeira capela dedicada a Santa
Eufémia em Penedono foi construída
nos inícios do século XVI, e o seu culto
rapidamente se estendeu, de modo
que em 1758 era já local de grande
aluência e de uma das maiores
devoções que há na vizinhança.
O Santuário de Santa Eufémia está
atualmente preparado para receber
milhares de peregrinos e turistas ao
longo de todo o ano.

local: Capela da Senhora da Cabeça
GPS: 40.917706 -7.382778
contactos
Câmara Municipal de Penedono
tel.: 254 508 174
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
site: www.cm-penedono.pt

Festa De s. PeDro
29 de junho
Feriado Municipal. É neste dia que
todas as freguesias do concelho se
reúnem em função do Desile
Etnográico.

local: Estrada de Santa Eufémia
GPS: 40.999789 -7.407672
86 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

87 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

Em Godim, a festa religiosa funde-se
com as tradições populares, sendo
comemorada com a animação dos
grupos de cariz folclórico, com
desgarradas, danças e cantares e uma
feira de produtos tradicionais na qual o
queijo é rei. Por esse motivo, esta é
também conhecida como a Festa do
Queijo.

contactos
Santuário de Santa Eufémia
tel.: 254 505 093
e-mail: santaeufemiapenedono@gmail.com
site: www.santaeufemiapenedono.com

Peso Da rÉGUa
Festa em Honra De nossa
senHora Do soCorro
01 a 16 de agosto

local: Godim
GPS: 41°10’16.83”N 7°48’11.79”W

É em agosto que se realizam as Festas
em honra de Nossa Senhora do
Socorro - Festa do Douro. Tendo início
com o Festival das Francesinhas na 1ª
semana de agosto que, no mesmo
certame, junta a gastronomia e
música, a Festa do Socorro tem os
seus pontos altos na noite de 14 de
agosto na parte alta da cidade, onde
milhares de pessoas se juntam em
folia; na Procissão do Triunfo que se
distingue como o ponto mais alto das
festas e o Arraial do Rio que ombreia
com o que de melhor se faz no país.

contactos
Câmara Municipal de Peso da Régua
tel.: 254 320 230
e-mail: cmregua@cmpr.pt
site: www.cm-pesoregua.pt

Ponte Da BarCa
Festa De santa rIta
Quarenta dias após a Páscoa
A Festa em honra a Santa Rita decorre
40 dias após a Páscoa num santuário
do século XVIII, erguido em sua
honra. Esta é uma das festividades
mais signiicativas do concelho.

local: Peso da Régua
GPS: 41.16227854 -7.79186048

local: Santa Rita - Vila Nova de Muía
GPS: 41.800424 -8.392422

Festa Da asCensão
Quinta-feira da Ascensão e fim de semana seguinte

contactos
Câmara Municipal Ponte da Barca
tel.: 258 480 180
e-mail: geral@cmpb.pt
site: www.cmpb.pt

A Festa da Ascensão realiza-se
quarenta dias após o domingo de
Páscoa, na quinta-feira da Ascensão e
celebra a Ascensão de Jesus Cristo ao
Céu após a sua Ressurreição.
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Festa De nossa senHora Da
PaZ
24 de maio
Festa religiosa em honra das aparições
de Nossa Senhora que ocorreram no
lugar de Barral, em Vila Chã S. João
em 1917.
local: Santuário de Nossa Senhora da Paz Barral
GPS: 41.797084 -8.343865
contactos
Confraria de Nossa Senhora da Paz
tel.: 936 507 663; 912 577 800
e-mail: mailconfrariasenhoradapaz@hotmail.com

romarIa De s. BartoLomeU
19 a 24 de agosto
Por muitos considerada como a mais
genuína romaria do Alto Minho, o S.
Bartolomeu constitui um dos maiores
cartões de visita de Ponte da Barca.
Durante seis dias, a vila corporiza de
forma intensa as tradições, usos e
costumes mais genuínos desta região.
A gastronomia, o folclore, as
tasquinhas, o artesanato, a Feira do
Linho, entre muitas outras atividades,
ganham espaço e dimensão durante a
romaria. Mas o grande cartaz das
festas acontece na noite de dia 23 com
o desile e atuação das Rusgas pelas
ruas da vila, arrastando multidões e
prolongando a folia por toda a noite.
Os grupos que se formam são os
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protagonistas da noite, dedicada às
danças e cantares populares.
Com as concertinas, os bombos, os
cavaquinhos e outros instrumentos
tradicionais, as rusgas juntam-se,
desilam, formam-se rodas de
tocadores, dançando-se e cantando-se
à desgarrada até ao raiar do sol.
local: Ponte da Barca
GPS: 41°48’27.33”N 8°25’0.65”W
contactos
Câmara Municipal Ponte da Barca
tel.: 258 480 180
e-mail: geral@cmpb.pt
site: www.cmpb.pt

Ponte De LIma
Festa Do senHor Do soCorro
Primeiro fim de semana de julho
O Santuário do Senhor do Socorro foi
construído em 1773, tem uma só nave,
capela-mor com lanternim e fachada
rococó com duas torres.
Apresenta-se com uma imponente
escadaria ladeada de um muro repleto
de iguras bíblicas e anjos.
A tradicional romaria decorre no
primeiro im de semana de julho,
juntando romeiros e forasteiros que ali
conluem para apreciar a festa: os
bombos a anunciar a festa, as bandas
de música, os ranchos folclóricos, a
animação popular durante o baile de
sábado e a majestosa procissão de
domingo.
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local: Avenida de Nosso Senhor do Socorro
- Labruja
GPS: 41°50’30,330”N 8°35’36,642”W

Festa Da senHora Da Boa
morte
Último fim de semana de julho
São dias de festa, apreciados por
quem habitualmente não perde a
oportunidade de assistir aos vários
momentos do programa da romaria.
Aqui pede-se auxílio na morte, mas
celebra-se também a vida, com a
música, dança e os foguetes. No
sábado de manhã, a Feira do Gado, à
tarde, as bandas de música, à noite, o
baile e o fogo de artifício. No domingo,

a procissão é o ponto alto desta
romaria.
local: Rua do Santuário da Senhora da Boa
Morte - Correlhã
GPS: 41°44’16,320”N 8°36’9,408”W

Festa Do senHor Da saúDe
Primeiro fim de semana de agosto
A Romaria do Senhor da Saúde
caracteriza-se pela sua religiosidade
popular, sendo marcadamente
destinada a cumprir promessas dos
romeiros. Só a Deus coniam a sua
saúde.
É a crença dos que se socorrem do
Senhor da Saúde em Sá.
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local: Rua da Igreja - Sá
GPS: 41°46’26,846”N 8°37’13,474”W

Festa De nossa senHora Das
Dores
Segundo fim de semana de setembro
No segundo im de semana de
setembro, Ponte de Lima engalana-se
para as suas festas maiores: as Feiras
Novas.
Celebradas desde 1826, por provisão
régia de D. Pedro IV e em honra de
Nossa Senhora das Dores, as Feiras
Novas oferecem aos limianos e aos
milhares de forasteiros que a visitam,
três dias de alegria.
Para além da música, folclore e fogo
de artifício, há ainda espaço para
concursos pecuários, corridas de
garranos, Cortejo Etnográico, Cortejo
Histórico, bandas de música,
gigantones e cabeçudos, grupos de
bombos e para a procissão que
encerra o ciclo das romarias do Alto
Minho.
Mas é o povo com a sua alegria e
espontaneidade, a sua forma de fazer
e estar na festa, as rusgas e os
cantares ao desaio, o folclore em
qualquer canto da vila, que
transforma as Feiras Novas num
momento único e na romaria que é
considerada o “maior congresso ao
vivo da cultura popular em Portugal”.

contactos
Câmara Municipal de Ponte de Lima
tel.: 258 900 400
e-mail: geral@cm-pontedelima.pt
site: www.cm-pontedelima.pt

Porto
Festa De s. João
Todo o mês de junho
A Festa de São João do Porto é já um
dos marcos incontornáveis da vida da
cidade e que conta com a visita de um
número cada vez maior de turistas e
visitantes, para participar nas
iniciativas que vão decorrendo um
pouco por todo o lado. Renovada a
tradição do São João do Porto conta
com seis semanas de festa constante
e reforçada, de 24 de maio a 29 de
junho.
Uma festa integrada por muitas outras
festas, concentrando mais de 200
eventos de grande diversidade e
atingindo o auge na noite de 23 para
24 de junho, naquela que muitos
apelidam de noite mais longa do ano.
local: Por toda a cidade
GPS: 41.140108 -8.609554
contactos
Porto Lazer
tel.: 226 199 860
e-mail: geral@portolazer.pt
site: www.portolazer.pt

local: Largo de Camões
GPS: 41°46’6,772’’N 8°35’3,394’’W
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Festas em Honra De nossa
senHora Da saúDe
Última semana de julho até 15 de agosto

local: Jardim do Passeio Alegre, Rua do
Passeio Alegre
GPS: 41.148365 -8.671196

No Jardim de Arca de Água e no Largo
do Campo Lindo, nesta romaria os
visitantes encontram carrosséis,
comes e bebes, artesanato, doçarias,
louças e marroquinaria, entre outros.
A animação é constante com
concertos diários.
A majestosa procissão decorre no dia
15 de agosto de tarde e o
fogo de artifício decorre dias 14 e 15
de agosto à noite.

contactos
União das Freguesias Aldoar, Foz do Douro,
Nevogilde
tel.: 226 180 513
e-mail: geral@uf-aldoarfoznevogilde.pt
site: www.jf-fozdodouro.pt

local: Praça Nove de Abril e Largo do Campo
Lindo - Paranhos
GPS: 41.171903 -8.611972
contactos
Junta de Freguesia de Paranhos
tel.: 225 020 046
e-mail: geral@jfparanhos.pt
site: www.jfparanhos-porto.pt

Festas De são BartoLomeU
24 agosto ou no domingo mais próximo
Todos os anos, no im do mês de
agosto, realizam-se na Foz do Douro
os festejos em honra de
S. Bartolomeu, cujo ponto alto é o
típico cortejo com iguras vestindo
trajos de papel que, ritualmente, vão
banhar-se ao mar no chamado banho
santo.

PóVoa De LanHoso
Festas De s. JosÉ
– Festas ConCeLHIas
14 a 22 de março
No feriado municipal, a 19 de março,
comemora-se a Festa de S. José,
naquela que é das mais antigas
romarias minhotas.
Com celebrações de cariz religioso,
esta romaria está profusamente
demarcada pela vertente económica
que os negociantes trazem à vila e
pela animação sociocultural sempre
presente.
local: Praça Eng.º Armando Rodrigues
GPS: 41,575754 8,269477
contactos
Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso
tel.: 253 639 700
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
site: www.mun-planhoso.pt
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PóVoa De VarZIm
PereGrInação De nossa
senHora Da saúDe
Último fim de semana de maio

Festa De nossa senHora De
Porto D’aVe
romarIa Dos BIFes e Dos
meLões
Semana que antecede o primeiro domingo de setembro
Da semana que o antecede até ao
primeiro domingo de setembro de cada
ano, acontece, em Porto d’Ave, uma
das maiores romarias da região
minhota.
Conhecida como a “Romaria dos Bifes
e dos Melões”, esta é também a
Romaria de Nossa Senhora de Porto
d’Ave, no seu cariz religioso, sediada
esta parte no monumental santuário
mariano barroco existente.
local: Rua do Santuário
GPS: 41,557416 8,222985
contactos
Real Confraria de Nossa Senhora do Porto de
Ave
tel.: 967 023 200
e-mail: geral@confraria-portodave.com
site: www.confraria-portodave.pt

A Peregrinação de Nossa Senhora da
Saúde é a celebração religiosa mais
emblemática do concelho de Póvoa de
Varzim, tendo lugar no último domingo
do mês de maio. Conta com a
participação de milhares de iéis que
percorrem os sete quilómetros que
separam a Igreja Matriz, na Póvoa de
Varzim do Santuário de Nossa Senhora
da Saúde, em Laúndos, onde se realiza
uma missa.
local: Santuário de Nossa Senhora da Saúde
GPS: 41°26’03,597’’ 8˚43’10,796’’
contactos
Confraria Nossa Senhora da Saúde
tel.: 252 607 116

Festas De s. PeDro
25 de junho a 05 de julho
As Festas de S. Pedro correspondem a
uma semana de espetacular animação,
em que a Póvoa sai para a rua. Ruas
enfeitadas, rusgas, tronos, roupas
brilhantes das tricanas, músicas
populares, fogueiras, sardinhas e a
alegria dos poveiros transformam a
cidade. Milhares de pessoas divertemse nas ruas, na noite do dia 28 até ao
amanhecer e outras tantas espalhamse ao longo do percurso para verem
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passar a procissão, no dia 29 e
assistirem nessa mesma noite ao
espetáculo das rusgas, um momento
único de cor e beleza.

local: Igreja de Nossa Senhora da Lapa – junto
ao porto de pesca
GPS: 41°22’25,71’’ N 8°45’39,90’’ W
contactos
Paróquia da Lapa
tel.: 252 624 200

local: Ruas da Póvoa de Varzim - Bairro Norte,
Bairro da Matriz, Bairro Sul, Bairro de Regufe,
Bairro de Belém e Bairro da Mariadeira
GPS: 41°22’47,727’’ N 8°45’42,856’’ W

Festa De nossa senHora Das
Dores
14 a 22 de setembro

contactos
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
tel.: 252 298 500
e-mail: grpc@cm-pvarzim.pt
site: www.cm-pvarzim.pt

A Procissão de Nossa Senhora das
Dores realiza-se no terceiro domingo
de setembro.
Milhares de penitentes, de todas as
idades e categorias sociais,
incorporam-se todos os anos no
cortejo religioso, na maioria descalços
e com velas do seu tamanho na mão
ou representativas da parte do corpo
onde se pretende que ocorra a cura.
Nesta festividade, com tradições
seculares, para além dos tradicionais
festejos e grandiosa procissão,
ressalta a típica e muito concorrida
Feira da Louça (segunda e terceira
semana de setembro).

Festa De nossa senHora Da
assUnção
15 de agosto
A 15 de agosto, a Virgem é venerada
com toda a pompa e circunstância.
Uma das tradicionais formas de o
fazer é colocar no cimo dos mastros
dos barcos dos pescadores os
melhores lenços da mulher, ilhas ou
noiva, como homenagem à Senhora
que vai passar a abençoá-los. É assim
ainda hoje, apesar da classe piscatória
se encontrar altamente reduzida pela
emigração. O momento alto dos
festejos corresponde à procissão que
conhece o auge, quando, frente ao
porto de pesca, os andores são
voltados para o mar e milhares de
foguetes são lançados dos barcos
engalanados.

local: Proximidades da Igreja de Nossa
Senhora das Dores
GPS: 41°22’51,900’’ N 8°45’24,867’’ W
contactos
Confraria Nossa Senhora das Dores
tel.: 252 683 720
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resenDe
romarIa a santa marIa De
CárQUere
Quarto domingo de maio
No quarto domingo de maio,
religiosamente, todos os caminhos vão
dar a Cárquere. Uma data já
referenciada no século XVIII,
encontrando-se a devoção a Nossa
Senhora de Cárquere fortemente
enraizada nas freguesias circundantes
desde a Idade Média. Realiza-se uma
procissão com todos os estandartes
das freguesias do concelho, durante a
qual são contadas as Ladaínhas de
Todos os Santos, pedindo proteção
divina para os campos e culturas,
seguindo-se a Missa Campal.
local: Mosteiro - Cárquere
GPS: 41.51428 7.572884
contactos
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de
Cárquere
tel.: 254 877 362

Festa De santa marIa De
Barrô
14 e 15 de agosto
A festa normalmente inicia-se no dia
14 e prolonga-se pelo dia 15 de
agosto. A procissão solene, na tarde
do dia 15, destaca-se pelo grande
número de anjinhos e de andores que
nela se incorporam e ainda, pelo
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original andor da Senhora da Boa
Viagem, uma imagem de pedra que
todos os anos vão buscar ao seu
pequeno nicho nos rochedos da
margem esquerda do rio Douro com a
ajuda de força, cordas e escadas que,
por tradição, os antigos arrais e
restantes marinheiros a traziam num
barco-andor por eles construído, como
forma de agradecimento pela
milagrosa proteção divina recebida nas
fainas perigosas dos rabelos.
local: Rua de Santa Maria de Barrô - Barrô
GPS: N41.129094 W7.88262
contactos
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de
Santa Maria de Barrô
tel.: 966 314 238

Festa De nossa senHora Da
GUIa
Penúltimo domingo de agosto
Realizada no penúltimo domingo de
agosto, a Festa de Nossa Senhora da
Guia assume também a designação de
Festa do Emigrante, pela grande
devoção dos emigrantes a Nossa
Senhora da Guia.
local: Lugar da Senhora da Guia - S. João de
Fontoura
GPS: 41.114926 7.921314
contactos
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de S.
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João de Fontoura
tel.: 965 343 122
e-mail: manuelestevesalves@sapo.pt

Festa De nosso senHor Do
CaLVárIo
Último domingo de agosto
A origem desta romaria é muito antiga,
pensa-se que terá tido início no
séc. XIX, na altura da ampliação da
antiga Ermida do Senhor do Calvário.
Habitualmente realiza-se no último
domingo de agosto.

solene, ranchos folclóricos e o típico
fogo de artifício. A festa é muito
animada com boas noites de folia.

local: Largo da Feira – S. Martinho de Mouros
GPS: 41.1060018 7.895843

local: Praça de Cerva
GPS: 41°28’25.29”N 7°50’49.75”W

contactos
Irmandade S. Francisco Xavier
tel.: 254 939 082

contactos
Comissão de Festas
tel.: 963 875 937

rIBeIra De Pena
Festa De são PeDro De CerVa
27 a 30 de junho

Festa Do DIVIno saLVaDor e Da
senHora Das anGústIas
Primeiro fim de semana de agosto

A Festa do São Pedro é celebrada no
dia 29 de junho, mas a festividade
começa dois dias antes. Trata-se de
uma das principais romarias do
concelho e que nesta altura do ano faz
parte do seu calendário festivo.
O programa das festas é variado,
incluindo referências de uma romaria
tradicional portuguesa,
nomeadamente, grupos de bombos,
bandas musicais, missa e procissão

A festa do Divino Salvador e da
Senhora das Angústias é sempre
acompanhada por uma missa, um
leilão, foguetes, espetáculo de fogo de
artifício e muita animação com música
ao vivo. A bela Igreja Matriz do Divino
Salvador, com a primeira sagração em
1793, alberga o Divino Salvador e a
Senhora das Angústias. Este magníico
monumento foi palco do primeiro
casamento de Camilo Castelo Branco,
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em 18 de agosto de 1841, na época
com apenas 16 anos de idade, com
uma jovem de 14 anos de nome
Joaquina Pereira de França.
local: Praça do Município
GPS: 41°31’10.25”N 7°47’38.75”W
contactos
Comissão de Festas
tel.: 968 112 854

Festa De nossa senHora De
FátIma
12 a 15 de agosto
Em honra de Nossa Senhora de Fátima,
que é venerada numa festa religiosa e
profana nos dias 12, 13 e 14 de
agosto, a Festa de Balteiro continua a
atrair muitos devotos e romeiros que
procuram a tradicional animação
musical com o Rancho de Balteiro,
grupos musicais e a Procissão de
Nossa Senhora de Fátima. Além disso,
podem fazer-se compras na
tradicional e mensal Feira dos 13.

Consagrada padroeira do concelho em
1952, a Senhora da Guia envolve a
devoção das gentes de Trás-os-Montes e
do Minho que, religiosamente, todos os
15 de agosto assistem à sua procissão e
cumprem promessas ao redor da capela.
Os três dias da festa são acompanhados
com música ao vivo. A procissão, desde
a Igreja de Santa Marinha até à capela,
conta com a participação de milhares de
devotos e dos seus belos andores.
A localização da capela, nas encostas
do Alvão, sobranceira ao Vale do
Tâmega, confere-lhe um miradouro
natural fabuloso. Também Camilo
Castelo Branco terá assistido à
Romaria da Senhora da Guia, tendo
sido inspiração para escrever o sexto
dos “Doze Casamentos Felizes”.

local: Santuário do Senhor Jesus de Santa
Marinha - Provesende
GPS: 41°13’43.1’’N 7°34’24.38’’W

local: Fonte de Mouro - Santa Marinha
GPS: 41°31’58.81”N 7°46’1.37”W

romarIa De nossa senHora
Da aZInHeIra
14 a 16 de agosto

contactos
Comissão de Festas
tel.: 259 494 362

saBrosa
romarIa Do senHor JesUs De
sta. marInHa
Último fim de semana de maio

local: Balteiro
GPS: 41°32’16.51”N 7°47’9.69”W
contactos
Comissão de Festas
tel.: 963 691 594

Romaria do Senhor Jesus de Santa
Marinha é afamada por ser a primeira
romaria do concelho de Sabrosa e,
segundo a tradição, quem quiser ser um
bom romeiro durante o ano não pode
faltar à Romaria do Senhor Jesus.

Festa De nossa senHora Da
GUIa
13 a 16 de agosto
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romarIa De nossa senHora
Da saúDe
07 a 10 de agosto
Romaria que se realiza entre o dia 07 e
10 de agosto, tendo o seu dia principal
no dia 09 com a Missa e Procissão
Solene em honra da Senhora da Saúde
que vai num andor com cerca de
dezasseis metros de altura.
local: Santuário de Nossa Senhora da Saúde
GPS: 41°31’41.67’’N 7°59’19.44’’W

Romaria que se realiza a 15 de agosto
em São Martinho de Anta, terra natal
do escritor Miguel Torga, que muitas
vezes nos seus livros apelida a
Senhora da Azinheira como Senhora
do Amparo.
local: Santuário de Nossa Senhora da Azinheira
- São Martinho de Anta
GPS: 41°28’08.33’’N 7°61’72.22’’W

romarIa em Honra Da senHora
Do rosárIo e santa BárBara
07 a 09 de setembro
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Cívico integrando as Fogaceiras
–“crianças impúberes”, vestidas e
calçadas de branco, que levam à
cabeça as fogaças do voto. Para além
do programa religioso, a festa
apresenta um vasto e diversiicado
programa de animação, que envolve a
participação da população.
Destaca-se a Mostra de Fabrico da
Fogaça da Feira, no castelo, promovida
pelo Agrupamento de Produtores de
Fogaça da Feira, com o objetivo de
sensibilizar os produtores para a
importância de manter a receita e o
processo de fabrico originais
respeitando as normas de segurança
atuais.

A Romaria de Santa Bárbara e
Senhora do Rosário realiza-se dia 08
de setembro (feriado municipal).
Destaca-se a Procissão Solene que
atrai milhares de pessoas, sobretudo
pela imagem do andor do Senhor dos
Passos. Com cerca de 950 quilos é a
mais imponente e expressiva.
É carregada em ombros pelos jovens
da vila ao longo dos cerca de quatro
quilómetros do percurso.
local: Igreja Matriz de Sabrosa
GPS: 41°15’55.5’’N 7°34’32.0’’W
contactos
Posto de Turismo
tel.: 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
site: www.sabrosa.pt

local: Igreja Matriz de Santa Maria da Feira
GPS: 40.924457 -8.541959

santa marIa Da FeIra
Festa Das FoGaCeIras em
Honra Do mártIr s. seBastIão
20 de janeiro

soLenIDaDes Da semana
santa
Semana que antecede a Páscoa
A Semana Santa em Santa Maria da
Feira, muito mais do que um
acontecimento religioso, tornou-se, ao
longo dos anos, um evento de carácter
social e cultural. A celebração da
Semana Santa envolve a população da
cidade e do concelho e, sobretudo, traz
a Santa Maria da Feira visitantes que
vêm conhecer a cidade e o concelho e
o que de melhor se faz.

A Festa das Fogaceiras realiza-se no
feriado municipal, em cumprimento de
um voto, iniciado em 1505, pela
população ao Mártir S. Sebastião, de
modo a acabar com a pestilência que
grassava por essas terras. Em troca
de proteção, o povo prometeu ao santo
a oferta de um pão doce chamado
Fogaça. A Festa das Fogaceiras chegou
até aos nossos dias com a realização
da Missa Solene, precedida da Bênção
das Fogaças, a Procissão e o Cortejo

local: Centro Histórico de Santa Maria da Feira
GPS: 40.552609 -8.323042
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profana por excelência das gentes de
Penaguião desde tempos antigos. Com
duas partes distintas e temporalmente
desfasadas: uma, no primeiro im de
semana de agosto (a festa dedicada
aos emigrantes) com cerimónias
religiosas, banda de música, arraial e
festival folclórico; outra, no primeiro
im de semana de setembro, também
com a vertente lúdica para quem não
tem férias e trabalha todo o ano a
terra e a vinha.

contactos
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
tel.: 256 370 800
e-mail: santamariadafeira@cm-feira.pt
site: www.cm-feira.pt

santa marta De PenaGUIão
ProCIssão Dos PenItentes
– enContro
Domingo de Lázaros
Esta procissão reconstitui a
caminhada de Cristo até ao Calvário
numa tentativa de evocar a narrativa
bíblica da Paixão e do Encontro de
Jesus com Sua Mãe na Via-Sacra.
A procissão parte com o andor de
Santa Maria, da Igreja Matriz,
acompanhada pelo padre, acólitos,
escuteiros e iéis. Sobe pela rua da
Igreja até o Largo do Cerrado.
Ao mesmo tempo, parte o andor com o
Senhor dos Passos, da capela e dá-se
por im o encontro entre Santa Maria e
seu ilho, Jesus, no Largo do Cerrado.
Depois de uma pequena oração, a
procissão segue para a Igreja Matriz
(onde existem os dois altares - Santa
Maria e Jesus). Ali faz-se a oração
inal e encerramento da Procissão do
Encontro.
local: Sobrado - Sanhoane
GPS: 41.230.153 7.801.474

Festa De s. PeDro
29 de junho

São Pedro é um santo popular. Este dia
é também conhecido como o dia de São
Pedro e São Paulo. A data é celebrada
no mês dos santos populares - junho, e
a tradição manda que a população
festeje a data decorando as ruas com
várias cores e manjericos. Bailes e
marchas populares são organizados
nas ruas e a música está sempre
presente. Na gastronomia, a sardinha
assada, o pimento, a broa, o caldo
verde e o vinho são os elementos
principais da festa.
local: Sobrado - Sanhoane
GPS: 41°11’55,09 7°31’55,20

Festa De nossa senHora Do
VIso
Primeiro fim de semana de agosto e primeiro fim de
semana de setembro
O famoso santuário ica na freguesia
de Fontes, mas a romaria é do
concelho inteiro e de outras terras
vizinhas. Trata-se da festa religiosa e
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local: Lugar do Viso
GPS: 41.228.174 7.829.327
contactos
Câmara Municipal de Santa Marta de
Penaguião
tel.: 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
site: www.cm-smpenaguiao.pt

santo tIrso
Festa De s. João Do
CarVaLHInHo
24 de junho ou fim de semana seguinte (de acordo com o
calendário)
Festa de carácter popular que se
realiza junto à Capela do Monte de
S. João do Carvalhinho, local
arborizado, onde se desfruta de uma
bela paisagem. Consta de arraial com
iluminações, fogo de artifício e
conjuntos típicos. A parte religiosa
integra uma procissão que sai da
Igreja Paroquial para a referida capela.

local: Monte de S. João do Carvalhinho Burgães
GPS: 41°20’29.9”N 8°26’49.9”W
contactos
União das Freguesias Santo Tirso, Couto
(S. Cristina e S. Miguel)
tel.: 252 860 970

romarIa De s. Bento
11 de julho e dias anteriores ou posteriores
(de acordo com o calendário)
É a principal romaria do concelho de
Santo Tirso, onde o sagrado e o
profano se interligam.
Atrai à cidade milhares de devotos
que fazem a sua peregrinação até à
Igreja Matriz, para cumprimento de
suas promessas, oferecendo para o
efeito ovos, sal e cravos. 11 de julho
é dia de S. Bento e feriado municipal.
São realizadas várias missas
solenes.
A parte profana conta com um
programa bastante diversiicado,
onde se destacam os concertos,
arruadas de bombos, atividades
desportivas, exibições etnográicas e
várias sessões de fogo de artifício.
No recinto da feira tem lugar o típico
arraial com todas as características
minhotas, barracas de vinhos e
petiscos, artesanato e
divertimentos.
local: Praça 25 Abril
GPS: 41°20’29.9”N 8°28’24.2”W
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contactos
Posto de Turismo de Santo Tirso
tel.: 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt;
festasdesaobento@cm-stirso.pt

Festa De nossa senHora Da
assUnção
15 de agosto
Festa de carácter religioso que reúne
centenas de peregrinos.
A concentração é realizada na Capela
Velha, seguindo-se uma procissão até
ao Mosteiro de Nossa Senhora d’
Assunção onde é celebrada a Missa
Solene. No inal há exposição do
Santíssimo, atos de adoração,
procissão e bênção de despedida.
Na área envolvente do mosteiro, na
frondosa “mata e sala de visitas”
realiza-se o tradicional almoço ao ar
livre com fartos farnéis.
local: R. Padre Miguel Miranda - Monte Córdova
GPS: 41°20’29.9”N 8°26’49.9”W
contactos
Irmandade de Nossa Senhora da Assunção
tel.: 252 898 257
Paróquia de Monte Córdova
tel.: 252 898 145

são João Da maDeIra
Festa Do ParQUe em Honra De
nossa senHora Dos mILaGres
Maio
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O Santuário de Nossa Senhora dos
Milagres, monumento do período
neo-românico, situado num frondoso
parque, inaugurado em 1938, ostenta
no seu interior um imponente Cristo
cruciicado em mármore. O parque,
construído como os donativos da
população de S. João da Madeira,
recebe no mês de maio a Festa da
Nossa Senhora dos Milagres.
Um dos momentos mais importantes é
a procissão em sua honra.
local: Parque de Nossa Senhora dos Milagres
GPS: 40.88809 -8.48685

Festas Da CIDaDe em Honra De
s. tIaGo
Junho
É a maior festividade da cidade, em
honra do seu santo padroeiro.
Durante uma semana, a Avenida da
Liberdade encerra de noite ao trânsito
e abre aos inúmeros vendedores e
carrosséis, culminando num habitual
fogo de artifício.
local: S. João da Madeira
GPS: 40.896446218351535
-8487217426300040
contactos
Câmara Municipal de S. João da Madeira
tel.: 256 200 200
site: www.cm-sjm.pt

são João Da PesQUeIra
Festa De s. João
23 e 24 de junho
Com o objetivo de reviver as tradições
das festas S. Joaninas no nosso
concelho, e em homenagem ao
padroeiro da vila, o município de
S. João da Pesqueira (por vezes em
parceria com instituições locais)
realiza várias atividades,
nomeadamente o Concurso de
Marchas Populares, Feira Etnográica,
tasquinhas, onde se pode degustar as
sardinhas assadas típicas nestas
festividades e muita e variada
animação.
local: Ruas da Vila de S. João da Pesqueira
GPS: 41°08’49,11”N 5°24’23,17”W

Festa Da nossa senHora Do
monte
01 de setembro
A Festa da Nossa Senhora do Monte é
uma festa anual e popular com
características de romaria que chama,
à sede de concelho, visitantes para
assistirem a espetáculos como
corridas de cavalos e tourada entre
outros eventos marcantes.
As principais atividades são: Feira
Franca, Corrida de Cavalos, Corrida de
Toiros e Gincana de Tratores.
local: Ruas da vila de S. João da Pesqueira
GPS: 41°08’49,11”N 5°24’23,17”W
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contactos
Câmara Municipal de São João da Pesqueira
tel.: 254 489 999
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt

sernanCeLHe
Festa De nossa senHora Da
saúDe
Quinze dias após a Páscoa, num domingo
Em Fonte Arcada, realiza-se quinze
dias após a Páscoa e é precedida da
Novena de Pregação. A celebração
icou conhecida pela sua procissão, em
que os carros de bois transportavam
os andores desde a igreja até à capela.
Paralelamente, o recinto do santuário
acolhe uma feira, tal como no tempo
da franqueada feira medieval, mas
agora adaptada aos tempos modernos.
local: Nossa Senhora da Saúde
GPS: 40°57’49.49’’N 7°31’11.42’’W
contactos
Junta de Freguesia de Fonte Arcada
tel.: 254 597 390
e-mail: j.ffarcada@gmail.com

romarIa De nossa senHora De
ao PÉ Da CrUZ
03 de maio
A Romaria de Nossa Senhora de Ao Pé
da Cruz, na vila de Sernancelhe,
acontece no primeiro domingo de maio.
O dia da santa padroeira, comemorado

a 03 de maio, é também feriado
municipal. As celebrações têm lugar
no Monte de Santa Cruz, onde decorre
a missa, o convívio popular e a
animação. Os saltos de paraquedistas
no recinto da festa são já parte da
tradição.
local: Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz - Monte
de Santa Cruz
GPS: 40°53’20.06’’N 7°29’23.35’’W
contactos
Câmara Municipal de Sernancelhe
tel.: 254 598 300
e-mail: geral@cm-sernancelhe.pt
site: www.cm-sernancelhe.pt

romarIa De nossa senHora
Da LaPa
10 de junho, 15 de agosto e segundo domingo de
setembro
Existem dois grandes momentos de
peregrinação à Senhora da Lapa: a 10
de junho e a 15 de agosto. Estas
peregrinações são precedidas de
novenas, que funcionam como uma
espécie de retiro aberto e são
verdadeiramente concorridas.
Milhares de pessoas acorrem àquele
santuário mariano, movidos pela fé na
imagem da santa, encontrada pela
pastorinha Joana debaixo de uma lapa.
Há igualmente uma peregrinação no
segundo domingo de setembro, já com
uma larga tradição. Das três romarias,
a de agosto é a maior.
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local: Santuário de Nossa Senhora da Lapa
GPS: 40°52’12.53’’N 7°34’30.56’’W
contactos
Santuário da Lapa
tel.: 232 688 993
e-mail: secretaria@santuariodalapa.pt
site: www.santuariodalapa.pt

Festa De nossa senHora Das
neCessIDaDes
15 de agosto
A festa em honra de Nossa Senhora
das Necessidades realiza-se na Vila da
Ponte. No monte sobranceiro à aldeia,
um dos miradouros mais espantosos
de todo o concelho, reúnem-se
centenas de pessoas para agradecer
as benesses concedidas pela sua santa
padroeira.
Da Igreja Matriz sai a procissão,
percorrendo cerca de dois quilómetros
até à capela.
O acompanhamento da banda musical
é indispensável, assim como os
cânticos que ecoam pela encosta do
Monte da Senhora das Necessidades.

taBUaço
Festa De s. João
18 a 29 de junho
Festa bairrista que reúne todas as
freguesias, cimo e fundo de vila na
Marcha Luminosa, que se realiza na
noite de 23 de junho. A 24 de junho
(feriado municipal), celebra-se o dia
de S. João Batista, com Missa Solene e
sermão, seguida de procissão
acompanhada de banda de música, que
percorre as principais ruas da vila,
adornada com os andores dos
padroeiros de todas as freguesias do
concelho. Integram, também, as
crianças trajadas de iguras bíblicas.
Em todos os dias da festa, a população
e visitantes podem usufruir das
“tasquinhas” com petiscos e vinhos da
região, onde não falta a sardinha
assada. Decorre ainda uma feira de
artesanato e à noite, há atuação de
grupos de baile até altas horas da
madrugada.
local: Tabuaço
GPS: 41116898 -7565643

local: Nossa Senhora das Necessidades - Vila
da Ponte
GPS: 40’54’46.63’’N 7°31’22.73”W

contactos
Câmara Municipal de Tabuaço
tel.: 254 780 000
site: www.cm-tabuaco.pt

contactos
Junta de Freguesia Vila da Ponte
tel.: 969 822 265
e-mail: jfvdp@portugalmail.com

Festa De santa marIa Do
saBroso e De santa BárBara
14 a 17 de agosto
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Inicia com salva de morteiros e
acompanhamento da Priora pela
banda de música até à Igreja Matriz.
A procissão é acompanhada por uma
banda, com saída da Igreja Matriz até
à Igreja de Santa Maria do Sabroso,
seguida de Missa Solene e sermão.
De tarde, atuação de grupos de música
tradicional. À noite, atuação de grupo
de baile, que inaliza com arraial de
fogo de artifício.
local: Barcos
GPS: 41.122.517 -7.598.046
contactos
Comissão de Festas de Barcos
tel.: 934 134 494

Festa De santa eUFÉmIa
14 a 16 de setembro
Celebra-se a Missa Solene com
sermão, na Igreja Matriz, seguida de
procissão pelas principais ruas da
freguesia, adornada com andores de
alguns santos, carregados em ombros
pelos habitantes da aldeia,
destacando-se o de Santa Eufémia,
acompanhada por banda de música.
Durante a tarde atuam grupos de
música tradicional e à noite um grupo
de baile.
Finaliza com arraial de fogo de
artifício.
local: Pinheiros
GPS: 41.102.978 -7.611.051
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contactos
Comissão de Festas de Pinheiros
tel.: 937 584 838

Festa De santa LUZIa
13 de dezembro
Neste dia, celebra-se a Missa Solene,
com sermão, na Capela de Santa
Luzia, seguida de procissão com o
andor da Santa, à volta do recinto.
No inal, realiza-se um leilão de peças
de caça. Durante a tarde, irão atuar
grupos de música tradicional. A feira é
realizada com vendedores ambulantes
e é tradição beber jeropiga com carnes
grelhadas.
local: Sendim
GPS: 41.053.291 -7.553.644
contactos
Comissão de Festas de Sendim
tel.: 960 383 051

local: Centro Cívico da Cidade de Tarouca
GPS: 41°1’6.57”N 7°46’34.68”W

romarIa santa HeLena Da
CrUZ
Segunda semana de julho
Durante nove dias, a Serra de Santa
Helena acolhe a população nas
tradicionais novenas. O ponto alto dos
festejos tem lugar no segundo domingo
de julho, com a eucaristia normalmente
presidida pelo Bispo de Lamego, à qual
se segue a Bênção dos Campos e a
Procissão do Adeus. Durante o dia da
festa, tem também lugar a tradicional
Feira Anual.
A singularidade das comemorações em
honra de Santa Helena da Cruz atrai,
anualmente, centenas de visitantes ao
cume da Serra, havendo inclusive a
tradição de pernoitar nas imediações
do santuário durante os dias de festa.
local: Serra de Santa Helena
GPS: 41°0’5.96”N 7°47’40.69”W

taroUCa
Festa De s. PeDro
Última semana de junho
No inal do mês de junho, celebram-se
as Festas em honra de S. Pedro (dia
29), padroeiro da freguesia de Tarouca
e sede do concelho.
Cerimónias religiosas, música, fogo de
artifício e muita animação dão vida a
este evento que ocorre anualmente no
concelho.

Festa De s. mIGUeL
Última semana de setembro
No inal do mês de setembro decorrem
as festas do concelho em honra de S.
Miguel. O evento traz muita dinâmica e
vida ao concelho, com um programa
muito diversiicado, desde a tradicional
Feira Anual no dia de S. Miguel (29 de
setembro), o Cortejo (com tema
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diferente todos os anos), espetáculos
e muita animação.

pólvora seca, que serve para anunciar
as festividades aos povos vizinhos.

local: Centro Cívico da cidade de Tarouca
GPS: 41°1’6.57”N 7°46’34.68”W

local: Freguesia de Vilar
GPS: 41°43’38.06”N 8°16’56.88”W

contactos
Câmara Municipal de Tarouca
tel.: 254 677 420
e-mail: camara@cm-tarouca.pt
site: www.cm-tarouca.pt

Festas ConCeLHIas em Honra
De s. Brás
06 a 10 de agosto
O Município de Terras de Bouro
promove, como é tradição, de 06 a 10
de agosto, mais uma edição das Festas
Concelhias em honra de S. Brás.
De destacar as arruadas e a
tradicional animação de rua, os
desiles dos grupos folclóricos que
participam no Festival Folclórico
Concelhio, as “rodas” compostas por
grupos de concertinas que animam as
ruas, as bandas ilarmónicas, os
cantores de música popular, a Corrida
de Cavalos de Passo Travado e a Feira
Franca, além dos jogos de futsal da
fase inal do Torneio Concelhio de
Futsal, as importantes cerimónias
religiosas e do fogo de artiicio, todas
completam um animado e variado
programa festivo.

terras De BoUro
Festa em Honra De nossa
senHora Do LIVramento
Primeiro domingo de julho
A freguesia de Vilar, concelho de
Terras de Bouro, celebra no primeiro
domingo de julho as festividades de
Nossa Senhora do Livramento.
Das festas, destacam-se os diversos
atos religiosos, nomeadamente a
Procissão de Velas ao início da noite e
a procissão com o andor da Senhora do
Livramento em direção ao santuário,
com paragem junto ao Calvário do
Senhor dos Alitos. Depois da
procissão é celebrada uma eucaristia e
sermão. De igual modo, os grupos
musicais e o fogo de artifício
enaltecem estas festividades.
A Capela Nossa Senhora do
Livramento, construída entre os
séculos XVII e XVIII, é um pequeno
santuário que tem por curiosidade a
existência de uma caixa de morteiros
– pequena peça de artilharia – de

local: Praça do Município
GPS: 41°43’8.72”N 8°18’29.55”W
contactos
Câmara Municipal de Terras de Bouro
tel.: 253 350 010
e-mail: geral@cm-terrasdebouro.pt
site: www.cm-terrasdebouro.pt
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romarIa De s. Bento Da Porta
aBerta
10 a 15 de agosto
É uma romaria típica da cultura
popular e tradicional do nosso povo,
com uma dimensão religiosa no
cumprimento de promessas ao S.
Bento, Missa Solene, sermão e
Majestosa Procissão com andores de
lores naturais e igurantes. Como
diversões, há bandas de música e
vários grupos de concertinas. Nas
noites de 12 e 13 há o famoso fogo de
artifício.
local: Rua 1, São Bento
GPS: 41°41´23.2” N 8 °12´14.2” W
contactos
S. Bento
e-mail: geral@sbento.pt
site: www.sbento.pt

Festa em Honra De santa
eUFÉmIa
Terceiro fim de semana de agosto
A vila do Gerês celebra, lembrando a
padroeira da freguesia, as Festas em
honra de Santa Eufémia no terceiro
im de semana de agosto.
As festividades visam mostrar as
tradições que caracterizam a cultura e
a importância que os atos religiosos
têm localmente.
Trata-se de três dias festivos, onde a
componente musical, os atos
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festivo é muito diversiicado, desde
Arruadas, seguido do Hastear da
Bandeira Nacional e do evento
Município nos Paços do Concelho com
participação do Coro e Grupo de
Cavaquinhos da Escola Municipal
Sabor Artes; Agrupamento de
Escuteiros 788; Corpo dos Bombeiros
Voluntários de Moncorvo e GNR,
Procissão e Missa Solene em honra de
S. José, homenagem aos funcionários
aposentados do município e atuação das
bandas ilarmónicas e grupos musicais.

religiosos e a promoção dos produtos
locais são uma constante e
completam um animado e variado
programa festivo.

local: Centro Histórico da Vila de Torre de
Moncorvo
GPS: 4.117.403 -705.235

local: Vila do Gerês
GPS: 41°43’45.44”N 8° 9’42.12”W

contactos
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
tel.: 279 200 220
e-mail: geral@torredemoncorvo.pt
site: www.torredemoncorvo.pt

contactos
Gerês
tel.: 253 391 313
e-mail: vivergeres@gmail.com
site: www.geres.pt

Festa Da VILa e Do ConCeLHo
em Honra De nossa senHora
Da assUnção
12 a 15 de agosto

torre De monCorVo
DIa De s. JosÉ
19 de março

Uma das referências mais antigas que
se conhece sobre a Festa de Nossa
Senhora da Assunção em Torre de
Moncorvo aparece numa Provisão de
1695 «para que em dia de Nossa
Senhora da Assunção se faça pela
Câmara Festa na Igreja …». Desde
1695 até 1973 decorreram, nesta vila,
as festividades em honra de Nossa

A comemoração do feriado municipal,
com a data de 19 de março, foi
proposta em 1980, por ser dia de S.
José e dia de festa na terra. Mas só
em 1981 é constituída a primeira
comissão para promover os primeiros
festejos deste feriado, que se tem
realizado até aos dias de hoje. O cartaz
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Senhora da Assunção. Após uma
interrupção de treze anos, as
festividades reiniciam-se no ano de
1986 até ao presente. O cartaz festivo
é muito diversiicado com sessões de
fogo de artifício, arruadas pelas
bandas ilarmónicas e arraiais com
grupos musicais. No dia 15, predomina
a vertente religiosa com Missa Solene
e Procissão em honra da padroeira
Nossa Senhora da Assunção.
local: Centro Histórico da Vila de Torre de
Moncorvo
GPS: 4.117.403 -705.235
contactos
Comissão de Festas em Honra de Nossa
Senhora da Assunção
tel.: 963 121 466

Festa De nossa senHora Do
amParo De FeLGar
Penúltimo fim de semana de agosto
Realiza-se na freguesia de Felgar.
Segundo a tradição, o Comendador
Pires, em pleno mar alto, no seio de
uma tempestade, prometeu ediicar
uma capela em honra de Nossa
Senhora do Amparo se lhe acudisse.
Assim foi, e todos os anos, no
penúltimo domingo de agosto se
realizam as grandiosas festas em
honra da Senhora do Amparo no lindo e
airoso santuário. Do cartaz recheado de
música e animação, destaca-se a
grandiosa procissão.
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local: Santuário de Nossa Senhora do Amparo
- Felgar
GPS: 4.121.261 -695.964

troFa
romarIa De são GonçaLo
Penúltimo domingo de janeiro

contactos
Mordomia de Nossa Senhora do Amparo
tel.: 967 251 131
e-mail: senhora.do.amparo.felgar@gmail.com

A Romaria de S. Gonçalo realiza-se, no
penúltimo domingo de janeiro, em
Covelas. A ela acorrem milhares de
romeiros – muitos dos quais
organizados em grupos a pé, a cavalo e
bicicleta – movidos pelas festividades
sagradas e profanas realizadas em
torno da imagem do santo e da capela.
Findas as celebrações litúrgicas, os
romeiros – comensais afeiçoados à
gastronomia tradicional –
confraternizam em torno de
merendeiros levados de casa ou das
ementas confecionadas pelas
tabernas locais, compostas pelas
conhecidas papas de sarrabulho e
pelos rojões, entre outros,
acompanhados de vinho palhete novo.

Festa De s. martInHo
Sábado mais próximo do dia 11 de novembro
Realiza-se na freguesia de Maçores.
De manhã, predomina a vertente
religiosa com celebração eucarística e
procissão, onde impera o andor com a
imagem do nobre santo.
Durante o dia festivo, grupos do sexo
masculino fazem, nas eiras
comunitárias, um gigante magusto.
Após serem assadas e ensacadas as
castanhas, enche-se uma caldeira de
vinho e percorrem o povoado a
distribuir os bilhós e vinho que é bebido
pela caldeira como manda o ritual,
acompanhados do gaiteiro e
ultimamente, também pelo acordeão,
dão inúmeras voltas ao povoado a
cantar cantigas próprias desta
festividade.
local: Maçores
GPS: 4.112.635 -700.579
contactos
Comissão de Festas em honra de S. Martinho
tel.: 963 121 466

local: Rua Central, Covelas
GPS: 41°17’52.65”N 8°32’6.96”W
contactos
Residência Paroquial de Covelas
tel.: 229 827 047

Festa Do DIVIno esPírIto
santo
Sétima semana após a Páscoa
A Festa do Divino Espírito Santo ocorre,
na sétima semana após a Páscoa, em
duas freguesias distintas, S. Martinho
de Bougado e S. Mamede do Coronado.
116 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

local: S. Martinho de Bougado: Rua Dom Pedro
V, Parque Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima
Carneiro. S. Mamede do Coronado: Rua do
Espírito Santo
GPS: S. Martinho 41°20’11.61”N
8°33’37.24”W; S. Mamede 41°16’10.5”N
8°34’27.2”W
contactos
Residência Paroquial de S. Martinho de
Bougado
tel.: 252 412 883
site: www.nsdorestrofa.com
Residência Paroquial de S. Mamede do
Coronado
tel.: 229 827 900

Festa em Honra De nossa
senHora Das Dores
16 de agosto
Considerada uma das maiores
romarias do Norte de Portugal, a festa
em honra de Nossa Senhora das Dores
realiza-se, anualmente, no mês de
agosto (terceiro domingo).
A tradicional e secular procissão,
única pela grandiosidade dos seus
andores, faz deslocar à Trofa milhares
de visitantes. Conta ainda com vários
dias de festividades e com uma feira
de sementes, precedidos de uma
semana cultural. A festa tem já perto
de 250 anos de história e é organizada
anualmente por uma comissão de
pessoas voluntárias, pertencentes às
várias aldeias que integram a
freguesia de São Martinho de Bougado.
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local: S. Martinho de Bougado
GPS: 41°20’11.61”N 8°33’37.24”W
contactos
Residência Paroquial de S. Martinho de
Bougado
tel.: 252 412 883
site: www.nsdorestrofa.com

romarIa De santa eUFÉmIa
Terceiro domingo de setembro
A Romaria de Santa Eufémia realizase, anualmente, no terceiro domingo
do mês de setembro, em Alvarelhos.
A devoção à Santa leva todos os anos,
milhares de pessoas ao monte da
Santa Eufémia, principalmente as
pertencentes às comunidades
piscatórias do Norte de Portugal, em
especial as de Espinho, Matosinhos,
Vila do Conde e Póvoa de Varzim.
O programa cultural das
comemorações, integra uma
encenação das rusgas à santa, a Feira
do Melão, dos Alhos e das Cebolas, o
Festival de Concertinas e Cantares ao
Desaio e o despique de bandas
ilarmónicas.
local: Av. Santa Eufémia, Monte Grande Santa
Eufémia - Alvarelhos
GPS: 41°18’38.67”N 8°37’44.90”W
contactos
Residência Paroquial de Alvarelhos
tel.: 229 827 047

VaLe De CamBra
Festa De santo antónIo
12 de junho
Santo António, padroeiro de Vale de
Cambra, desde sempre teve o seu dia
comemorado pelos valecambrenses.
Aliada às cerimónias religiosas, missa
e procissão, existe um variado número
de atividades e animações que
transformam o centro urbano durante
alguns dias.
local: Praça Comendador Álvaro Pinho Costa
Leite
GPS: 40°50’58.15”N 8°23’40.02”W
contactos
Câmara Municipal de Vale de Cambra
tel.: 256 420 510
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt
site: www.cm-valedecambra.pt

Festa De s. PeDro De
CasteLões
29 de junho
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A Festa a S. Pedro, na vila de São Pedro
de Castelões, tem o seu momento alto
no dia 29 de junho, marcado sobretudo
pelas cerimónias religiosas. Ao longo
das festividades, é ainda possível
apreciar a gastronomia local da qual se
destaca: os rojões à lavrador, as papas
de serrabulho, o caldo verde e também
os famosos vinhos verdes da região.

contactos
Irmandade Nossa Senhora da Saúde
tel.: 256 462 072

local: Praça de S. Pedro, S. P. Castelões
GPS: 40°49’42.85”N 8°23’52.80”W

As Festas em honra da Nossa
Senhora da Natividade são
celebradas na Vila de Macieira de
Cambra.
Estas comemorações juntam a festa
religiosa e pagã num festejo à sua
padroeira.

contactos
Junta de Freguesia de S. Pedro de Castelões
tel.: 256 463 043

Festas setemBrInas em
Honra De nossa senHora Da
natIVIDaDe
08 de setembro

romarIa nossa senHora Da
saúDe
15 de agosto

local: Praça da República - Macieira de
Cambra
GPS: 40°51’22.72”N 8°22’38.14”W

Situado no alto da Serra do Arestal, no
Lugar de Gestoso, ergue-se no século
XVIII, uma capela em honra de Nossa
Senhora da Saúde, tendo sido
reconstruída em 1782. Neste local é
realizada anualmente de 14 para 15
de agosto a Romaria à Nossa Senhora
da Saúde. Este santuário era avistado
do Atlântico pelos pescadores que, em
noites de tempestade pediam ajuda à
Senhora da Saúde e vinham em
romagem na altura dos seus festejos
agradecer a sua proteção.

contactos
Junta de Freguesia de Macieira de Cambra
tel.: 256 463 66

local: Parque Nossa Senhora da Saúde Gestoso - S. Pedro de Castelões
GPS: 40°48’4.59”N 8°22’56.68”W

VaLença
Festa De nossa senHora Da
CaBeça
Segunda e terça-feira de Páscoa
Festa tradicional galaico-portuguesa
em que se destaca o Lanço da Cruz,
na segunda-feira de Páscoa, nas
águas do Rio Minho.
local: Cristêlo-Covo
GPS: 42°01’31.13’’N 8°39’23.41’’W
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Festa Da senHora Do Faro
15 de agosto

Anualmente, no quarto im de semana
da Quaresma, pelas ruas da zona mais
antiga da cidade de Valongo, ocorrem
as tradicionais e impressionantes
Solenidades dos Santos Passos da
Paixão de Cristo. No sábado à noite, às
21h30, realiza-se a Procissão da
Senhora da Soledade. Na tarde de
domingo, pelas 16h00, tem lugar a
Majestosa Procissão do Senhor dos
Passos. Um dos pontos altos do ritual
acontece com o Encontro entre Jesus
e Maria, junto do Cruzeiro do Padrão
(Monumento Nacional). As
tricentenárias procissões, de elevado
signiicado religioso, iniciaram-se em
Valongo no ano de 1710, com a
instituição da grande impulsionadora
destas manifestações, a Confraria de
Senhor dos Passos. Quando as
condições meteorológicas não
permitem, há adiamento para o im de
semana seguinte.

Peregrinação desde a Igreja de Santo
Estevão (dentro da muralha) até à
Capela de Nossa Senhora do Faro, num
percurso de cerca de oito quilómetros.
À chegada, celebram-se as cerimónias
religiosas. Depois as pessoas passam o
dia juntas em confraternização no
parque onde almoçam, levando o
tradicional farnel. Durante a tarde, há
animação musical.
local: Monte do Faro
GPS: 42°01’07.57”N 8°35’47.17”W

Festa De mosteIró
Primeira semana de setembro
Romaria popular com procissão
penitencial, que faz um percurso de
cerca de seis quilómetros.

local: Zona antiga e central de Valongo
GPS: 41°11’21,75’’N 8° 29’50,58’’W

local: Cerdal
GPS: 41’58’ 38.73’’N 8°35’31.28’’W

contactos
Senhor dos Passos
e-mail: senhordospassosvalongo@gmail.com
site: www.procissoes-santos-passos-valongo.
blogspot.pt

contactos
Câmara Municipal de Valença
tel.: 251 809 500
e-mail: geral@cm-valenca.pt
site: www.cm-valenca.pt

romarIa De santa rIta
Segundo domingo de junho

VaLonGo
senHor Dos Passos
Quarto domingo da Quaresma

Na Igreja de Nossa Senhora do Bom
Despacho, também conhecida por
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Igreja de Santa Rita, anexa ao antigo
Convento da Formiga, na cidade de
Ermesinde, anualmente, no segundo
domingo de junho, há romaria a Santa
Rita. Muito concorrida, atrai peregrinos
e caminheiros de toda a região.
A Procissão em honra de Santa Rita,
advogada dos impossíveis,
acompanhada de anjinhos e andores
com outras imagens, desenvolve-se
pelo adro fronteiriço ao templo.
Paralelamente às atividades religiosas,
há diversões e grande número de
vendedores e tendeiros que oferecem,
de sexta a segunda-feira, um vasto
leque de produtos aos visitantes.
local: Av. Eng.º Duarte Pacheco - Ermesinde
GPS: 41°12’21,73”N 8° 32’ 31,06”W
Contactos
Paróquia Ermesinde (S. Lourenço)
tel.: 229 710 054
Igreja de Santa Rita
tel.: 229 773 694
Junta de Freguesia de Ermesinde
tel.: 229 737 973

BUGIaDa e moUrIsCaDa Do
s. João De soBraDo
24 de junho
Anualmente, no dia de S. João,
revive-se uma tradição invulgar.
São as Bugiadas e Mouriscadas, que
durante uma jornada, desde bem cedo
até ao inal da tarde, maravilham os
visitantes, com rituais, danças,
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ponto alto das festividades é a
majestosa procissão no sábado, que
inicia na Igreja Matriz, passa nas
principais artérias da cidade e termina
no Santuário de Nossa Senhora da
Saúde.

guizalhada, humor, colorido e alegria.
Entre os Bugios e Mourisqueiros,
desenrola-se uma batalha e são várias
centenas de igurantes que se envolvem
na manifestação que é candidata a
Património Imaterial da Humanidade.
Para além dos rituais do dia de
S. João, os festejos em honra do santo
acontecem durante vários dias com
muita diversão, noitadas e espetáculos,
sempre com muito fogo de artifício.
local: Largo do Passal - Sobrado
GPS: 41°12’35,02”N 8°27’41,67”W
contactos
Casa do Bugio; Junta de Freguesia de Campo e
Sobrado - (Sbd)
tel.: 224 111 223
site: www.saojoaosobrado.wordpress.com;
www.candidaturadabugiadaemouriscada.com
Paróquia de Sobrado (Stº. André)
tel.: 224 111 234

senHora Do amParo
Último domingo de julho
Tradicionalmente, no último domingo
de julho, realiza-se a Romaria da
Senhora do Amparo. No sábado à noite
da semana anterior, em procissão de
velas, a imagem da Senhora é
trasladada para a Igreja Matriz. No dia
da festa, de manhã, acompanhada por
vários andores, regressa novamente
ao santuário da sua invocação em
Majestosa Procissão. À tarde há
espetáculo, destacando-se o rancho

local: Santuário de Nossa Senhora da Saúde
GPS: 41.613433 -7.300445

folclórico e a banda de música locais.
Um elegante tapete lorido com cerca
de dois quilómetros, entre a Igreja
Matriz e o santuário, caracteriza esta
festa, tornando-se num cartão de
visita, revelador da devoção e
dedicação dos alfenenses.
local: Rua Nossa Senhora do Amparo - Alfena
GPS: 41°14’44,87”N 8° 30’ 46,38”W
contactos
Paróquia de Alfena (S. Vicente)
tel.: 229 670 062

VaLPaços
romarIa De nossa senHora
Da saúDe
Primeiro domingo de setembro
As festas em honra de Nossa Senhora
da Saúde são o sinónimo de animação
diversiicada durante a semana que
antecede o primeiro domingo de
setembro. Entre os muitos
espetáculos musicais e desportivos, o
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contactos
Câmara Municipal de Valpaços
tel.: 278 710 130
e-mail: gap@valpacos.pt
site: www.valpacos.pt

VIana Do CasteLo
Festa Das rosas em Honra De
nossa senHora Do rosárIo
Segundo fim de semana de maio
As Romarias de Viana do Castelo
começam no mês de maio,
tradicionalmente, com esta Festa em
Vila Franca, que se realiza sempre no
im de semana do segundo domingo de
maio. O ponto alto é o Desile dos
Cestos Floridos, confecionados com
caules, folhas, botões e pétalas de
lores naturais transportados à cabeça
pelas mordomas, para oferta a Nossa
Senhora do Rosário. Durante a festa
realiza-se o já tradicional Festival de
Folclore, que tem acolhido grupos
nacionais e internacionais, passando
pela Festa das Rosas com uma
diversidade imensa de trajes, usos e
costumes. A presença de bandas

ilarmónicas nacionais e internacionais
é também habitual. Em Vila Franca
não faltam as vendedeiras, as
doceiras, as famosas “tascas” de
comes e bebes, as diversões para
todas as idades, entre muitas outras
atrações que fazem da Festa das
Rosas o ponto mais alto desta
freguesia.
local: Vila Franca do Lima
GPS: 41.682.424 -8.738.285
contactos
Junta de Freguesia de Vila Franca
tel.: 258 332 008
e-mail: jfvilafranca@gmail.com
site: www.jf-vilafranca.com

Festa Da santa CrUZ –
anDores FLorIDos De
aLVarães
Quarenta dias após a Páscoa
A Festa da Santa Cruz - Andores
Floridos de Alvarães é uma das mais
poéticas manifestações de fé, cultura
e arte popular de Viana do Castelo,
integrando o ciclo vianense da lor, um
verdadeiro vislumbre de cor e perfume
de lores silvestres. O bordado desta
arte popular move anualmente os
alvaranenses à concretização de onze
admiráveis andores revestidos por
pétalas de lores, coladas uma a uma
e catorze cruzes igualmente bordadas.
Difícil de descrever a policromia das
cores, o engenho e arte dos andores
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loridos, a majestosa procissão e a
magia do arraial, que contagiam os
milhares de visitantes que
engrandecem o ego da vila.

tel.: 258 971 799
e-mail: junta.mujaes@sapo.pt
site: www.jf-mujaes.com

local: Alvarães
GPS: 41.633856 -8.740103

romarIa De nossa senHora
D’aGonIa
20 de agosto e fim de semana mais próximo

contactos
Junta de Freguesia de Alvarães
tel.: 258 777 483
e-mail: viladealvaraes@sapo.pt
site: www.alvaraes.pt
Comissão de Festas de Santa Cruz
e-mail: festadascruzes2014@gmail.com

Festa De nossa senHora Das
neVes
05 de agosto
Realizada no Largo das Neves, um
lugar-comum a três freguesias Barroselas, Vila de Punhe e Mujães esta romaria tem por principal atrativo
o famoso Auto Medieval da Floripes,
uma peça de teatro medieval, de
tradição popular, que encena uma
batalha entre cristãos e turcos, que
representa um dos mais antigos
espécimes do teatro popular, realizada
a 5 de agosto, nas Neves.
local: Largo das Neves - Barroselas, Vila de
Punhe e Mujães
GPS: 41652954; -8.720.466
contactos
Junta de Freguesia de Mujães
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A Romaria d’Agonia junta-se à história
da Igreja d’Agonia, construída em
1674, em honra da padroeira dos
pescadores. Na altura, foi ediicada
uma capela em invocação ao Bom
Jesus do Santo Sepulcro do Calvário e,
um pouco acima, uma capelinha
devota a Nossa Senhora da Conceição.
Hoje, o nome da santa está associado
à rainha das romarias e às múltiplas
tradições da maior festa popular de
Portugal: a Romaria em honra de
Nossa Senhora da Agonia, nascida em
1772 da devoção dos homens do mar
vindos da Galiza e de todo o litoral
português para as celebrações
religiosas e pagãs, que ainda hoje são
repetidas anualmente no feriado
municipal.
Do programa destaca-se o Desile da
Mordomia, a Procissão Solene, o
Cortejo Etnográico, Festa do Traje, o
Desile “Vamos para a Serenata”, as
exibições de grupos folclóricos, os
tapetes loridos nas ruas da Ribeira, a
Procissão ao Mar e as sessões de fogo
de artifício.
A organização está a cargo da
VianaFestas e conta com o apoio da
Câmara Municipal.
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local: Cidade de Viana do Castelo
GPS: 41.692.899 -8.837.928
contactos
VianaFestas e Câmara Municipal de Viana do
Castelo
tel.: 258 809 394
e-mail: vianafestas@vianafestas.com
site: www.vianafestas.com

VIeIra Do mInHo
Festa Da senHora Da FÉ
Primeiro domingo de junho
Situada na freguesia de Cantelães e
em plena serra, a Capela de Nossa
Senhora da Fé foi construída em 1759
após o aparecimento da imagem no
Monte de Santa Cecília. O recinto da
capela integra dois coretos, uma fonte,
e ainda uma grande cruz que se avista
desde a vila de Vieira do Minho.
É no primeiro domingo de junho que a
Capela acolhe anualmente uma
peregrinação do arciprestado de Vieira
do Minho. Junto ao Santuário de Nossa

Senhora da Fé, existe um nicho
construído no tronco de uma árvore
que alberga a imagem de Nossa
Senhora «uma promessa que se fazia
antigamente era a de uma pessoa viva
dar duas voltas ao santuário deitada
numa urna enquanto a banda
ilarmónica e algumas carpideiras
contratadas acompanhavam o devoto
neste macabro cortejo fúnebre». Este
tipo de promessa foi abolido há alguns
anos. Havia na capela alguns caixões
para alugar para aquele tipo de
promessa. Só há pouco tempo foram
de lá retirados.
local: Freguesia de Cantelães
GPS: 416.575.333 -81.306.505,17

Festa Da senHora D’oraDa
Terceiro domingo de junho
Situada no sopé da Serra da Cabreira,
o que lhe proporciona uma envolvente
natural de grande beleza, a Senhora
da Orada insere-se na freguesia de
Pinheiro, a cerca de sete quilómetros
da vila de Vieira do Minho.
Junto à capela, podemos deparar com
uma escadaria toda em pedra, o
Fontanário Arquiepiscopal, a Casa da
Confraria, um coreto, um palco, um
cruzeiro e no alto do monte um Calvário
que tem no meio um lago e ao fundo um
cruciixo de grandes dimensões.
No interior da capela podemos
encontrar dois altares laterais
dedicados à Senhora de Fátima e à
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Senhora do Guadalupe e, no fundo, um
retábulo que data do século XVII.
Desde 1840 que a festa em honra da
Senhora da Orada se realiza no
terceiro domingo de junho.
local: Freguesia de Pinheiro
GPS: 416.243.409 81.024.814,17

Festa Da senHora Da LaPa
Segundo domingo de julho
A Capela da Senhora da Lapa, situada
no Monte do Penamourinho, freguesia
de Soutelo, foi construída em 1694 a
mando de João Gonçalves e sua
esposa Margarida da Silva. Esta capela
destaca-se pela sua originalidade, uma
vez que foi ediicada no interior de um
penedo. É de salientar ainda a porta da
entrada que data de 1898, várias
inscrições gravadas no teto e o quadro
encaixilhado com a história do
santuário escrita pelo Padre José
Maria Machado em 1851. Nas
imediações do santuário existem um
coreto, várias fontes, as instalações
que dão apoio à romaria anual
(segundo domingo de julho) e um
miradouro.
local: Freguesia de Soutelo
GPS: 416.038.139 81.954.699,17

Festa Da senHora Da
ConCeIção
15 de agosto

Nossa Senhora da Conceição é a
padroeira do concelho de Vieira do
Minho. Ainda que a data oicial da
celebração da Igreja Católica seja 08
de dezembro, em Vieira aproveita-se a
ocorrência de inúmeras festas durante
o verão, devido à presença dos
emigrantes, para festejar, também,
Nossa Senhora da Conceição. Os
andores são enfeitados e
transportados pelos devotos do santo
ou santa, o de São Cristóvão, por
exemplo, é levado pelos taxistas.
local: Vieira do Minho
GPS: 41.629.417 -81.388.065,15
contactos
Câmara Municipal de Vieira do Minho
tel.: 253 649 270
e-mail: geral@cm-vminho.pt
site: www.cm-vminho.pt

VILa Do ConDe
Festa Da senHora Da GUIa
Semana anterior ao dia 02 de fevereiro
Nossa Senhora da Guia é a padroeira
dos mareantes e dos pescadores. Com
celebrações apenas de cariz religioso,
a Festa da Senhora da Guia atrai à
cidade devotos de todo o país, em
especial de zonas piscatórias,
acompanhando a procissão que integra
vários andores e muitos igurantes,
sendo considerada, pela sua
importância, um dos momentos mais
marcantes do calendário religioso.
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Festa De são Bento De VaIrão
Terceiro domingo de julho

local: Capela de Nossa Senhora da Guia e
outros locais
GPS: 41°20’20.56”N 8°44’58.42”W

S. Bento nasceu em Núrsia, atual
território italiano, em março de 480,
tendo crescido no seio de uma família
abastada e cristã. Foi enviado para
Roma para terminar os seus estudos,
onde se dececiona com a degradação
de valores morais da cidade.
Abandonando-a, dirigiu-se a uma
montanha próxima da cidade de Roma,
onde se recolheu numa gruta durante
três anos, como ermita e para relexão.
Após esse período funda a Ordem
Beneditina, ou de S. Bento, cujo lema é:
Ora e Reza.
Morreu em março de 547 após uma
vida dedicada a Deus e ao auxílio dos
outros, sendo-lhe atribuídos diversos
milagres. Irmão de Santa Escolástica,
S. Bento é o patrono da freguesia e do
Mosteiro de Vairão e é alvo de uma
grande devoção por parte da
comunidade piscatória.

contactos
Juiz da Confraria de Nossa Senhora da Guia
tel.: 911 167 574

Festa De são João
Semana anterior ao dia 24 de junho
O programa celebra o padroeiro S.
João, cuja imagem se venera na
quinhentista Igreja Matriz. Nele se
misturam o culto religioso com atos de
índole profana, numa festa com
profundas raízes na tradição popular e
com ligações multisseculares ao
Convento de Santa Clara.
A programação tem como pontos altos
a Procissão, a tradicional Ida à Praia e
a Grande Noite de S. João, com a
participação dos ranchos das
rendilheiras do monte e da praça, a
que se junta uma deslumbrante
sessão de fogo de artifício.

local: Igreja do Mosteiro de São Salvador e
outros locais
GPS: 41°19’58.25”N 8°40’12.02”W

local: Igreja Matriz de Vila do Conde e outros
locais
GPS: 41°21’14.17”N 8°44’33.61”W

contactos
União de Juntas de Freguesia de Fornelo e
Vairão
tel.: 965 090 781

contactos
Comissão de Festas de S. João e Município de
Vila do Conde
tel.: 252 248 400
e-mail: geral@cm-viladoconde.pt
site: www.cm-viladoconde.pt

Festa Do senHor Dos
naVeGantes
Primeira semana de agosto
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O culto ao Senhor dos Navegantes
constitui uma velha tradição da
população piscatória das Caxinas. A
procissão – que se realiza no domingo
mais próximo do dia 6 de agosto – e a
Missa Solene constituem os pontos
mais altos do programa religioso.
local: Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes
e outros locais
GPS: 41° 21’ 50.58’’ N 8° 45’ 34.77”W
contactos
Centro Paroquial das Caxinas

tel.: 252 612 425
VILa FLor
soLenIDaDes Da semana
santa
Semana que antecede a Páscoa
A Santa Casa da Misericórdia e a
Comissão Fabriqueira, com o apoio da
Câmara Municipal de Vila Flor,
celebram anualmente a já tradicional
Semana Santa em Vila Flor. Procissão
dos Ramos, Procissão do Enterro do
Senhor e Procissão da Ressurreição,
integram o programa, normalmente
acompanhados por concertos de
Música Sacra de Páscoa, Via-Sacra ao
vivo e outras cerimónias alusivas à
quadra pascal que atraem, ano após
ano, um número considerável de
visitantes.
local: Vila Flor
GPS: 41°18´24.78´´N 7°09´07.73´´W
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local: Valtorno
GPS: 41°15´05.67´´N 7°12´32.94´´W
contactos
Comissão de Festas de Valtorno
facebook: www.facebook.com/pages/valtorno

romarIa De nossa senHora
Da assUnção
13 a 15 de agosto

contactos
Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor
tel.: 278 518 070
e-mail: scm-vila.lor@mail.telepac.pt
site: www.misericordiavilalor.com

romarIa De nossa senHora
Do CastanHeIro
08 e 09 de agosto
Consta de festa religiosa e arraial
popular no santuário, que integra uma
igreja românica tardia, que antigamente
albergava os peregrinos de Santiago de
Compostela. Alguns sepulcros
embutidos na parede, em forma de
capelas e uma imagem setecentista de
Santa Maria do Castanheiro
ornamentam o seu interior. Ao lado
deste templo existe um castanheiro
antiquíssimo com uma toca no tronco e,
segundo dizem os antigos, Nossa
Senhora aparecia na toca da árvore.

É o maior e um dos mais importantes
santuários marianos de
Trás-os-Montes onde se realiza, todos
os anos, uma romaria, a maior da
região, cujo expoente máximo ocorre
dia 15 de agosto, com a majestosa
Procissão. Acompanhada por bandas
de música, várias centenas de
peregrinos descalços, milhares de
visitantes, cerca de uma centena de
iguras bíblicas, 11 andores, sendo o
maior o de Nossa Senhora, carregado
por cerca de cinquenta pessoas, vai
desde a aldeia de Vilas Boas até ao
santuário, numa distância de dois
quilómetros.

Festa Da VILa em Honra De
são BartoLomeU
22 a 24 de agosto
Todos os anos, as festas da vila são o
ponto de encontro de largas centenas
de emigrantes que regressam às suas
famílias. Dia 24, feriado municipal, sai
a procissão à rua, acompanhada pela
banda de música local e por uma
imensidão de gente que faz questão de
seguir a imagem de S. Bartolomeu
pelas ruas principais de Vila Flor. Da
festa faz parte a TerraFlor - Feira
Regional de Produtos e Sabores, que
constitui uma iniciativa de promoção
dos produtos, produtores, marcas e
potencialidades do concelho de Vila
Flor e da região.
local: Vila Flor
GPS: 41°18´24.78´´N 7°09´07.73´´W
contactos
Comissão de festas de São Bartolomeu
tel.: 278 510 100

local: Santuário Nossa Senhora da Assunção
GPS: 41°20´55.26´´N 7°10´51.96´´W

VILa noVa De CerVeIra
Festa De s. João De CamPos
20 a 24 de junho

contactos
Santuário Nossa Senhora da Assunção
tel.: 278 512 595
e-mail: geral@santuario-assuncao.pt
Site: www.santuario-assuncao.pt
Organização de festas
Tel.: 916 993 621; 919 980 949

Ao longo de quatro dias, a freguesia de
Campos celebra a festa do seu
padroeiro, São João Batista. Para além
das cerimónias religiosas, um dos
momentos altos está reservado para a
noite de sábado, com as imponentes
Marchas Populares. Depois de muito
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trabalho, as pessoas que integram as
diversas estruturas locais e lugares da
freguesia, vestem-se a rigor e, ao som
de muita música, desilam com os
arcos coloridos, perante os aplausos
dos presentes. A vertente religiosa da
festa acontece domingo à tarde com a
Missa e majestosa Procissão, e os
restantes dias a serem marcados por
arraiais minhotos.
local: Largo de S. João – Campos
GPS: 41.979.729 -8.701.862

Festas ConCeLHIas em Honra
De s. seBastIão
Primeiro fim de semana de agosto
Vila Nova de Cerveira celebra S.
Sebastião com iniciativas religiosas e
recreativas. A Comissão das Festas
Concelhias, com o apoio da Câmara
Municipal, aposta num programa que
realça a tradição cerveirense e altominhota.
O primeiro dia, ica marcado pelo
Cortejo Etnográico, onde é
apresentado o que de melhor se faz e
existe na ‘Vila das Artes’, através das
suas freguesias e associações.
Residentes, emigrantes e turistas
ocupam as ruas do centro histórico
para reviver este desile.
Sábado, é mais direcionado para a
vertente musical com atuação de
grupos de bombos do concelho e
concertos das bandas musicais
convidadas. No último dia, domingo, a
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vertente religiosa ganha destaque com
a Missa Solene e a Majestosa
Procissão em honra de S. Sebastião,
às 17h00.
Cada um dos três dias inaliza com
concertos de grupos musicais e de
orquestras, fogo de artifício no sábado
no Cais do Rio Minho e no domingo no
Largo da Feira.
local: Terreiro - Praça da Liberdade
GPS: 41.940.487 -8.743.930

Festa De s. roQUe
Segundo fim de semana de agosto
A Festa em Honra de S. Roque é uma
festa com um cariz religioso muito
acentuado, onde a devoção ao santo se
impõe. Além das iniciativas religiosas,
decorrem outras de índole popular e
festivo, onde não faltam os arraiais
minhotos.
local: Largo de S. Roque
GPS: 41.936.815 -8.742.828

Festa Da nossa senHora Da
aJUDa
Primeiro fim de semana de setembro
A Festa em honra de Nossa Senhora
da Ajuda realiza-se em Vila Nova de
Cerveira no im de semana próximo ao
dia 08 de setembro. A adoração à
imagem de Nossa Senhora, que se
apresenta com os cabelos loiros

ondulados, é secular e remonta à
construção da capela (1650) com o
mesmo nome. É uma festa com um
forte simbolismo religioso, que envolve
toda a comunidade cerveirense, que
orgulhosamente e devido à sua beleza
apelidam a Santa de “A Nossa Vaidosa”.
À festa religiosa associa-se a
etnograia do concelho, com destaque
para a Desfolhada Minhota, que
decorre no Terreiro em frente à capela
e atrai muitos visitantes.
local: Terreiro - Praça da Liberdade
GPS: 41.940.487 -8.743.930
contactos
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
tel.: 251 708 020
e-mail: gap@cm-vncerveira.pt
site: www.cm-vncerveira.pt

VILa noVa De FamaLICão
soLenIDaDes Da semana
santa
Semana que antecede a Páscoa
A Semana Santa é uma das principais
festividades religiosas da região, que
celebra a Paixão, a Morte e a
Ressurreição de Jesus Cristo. Um
período de forte relexão interior para
os iéis, com um programa de cariz
religioso, onde se destaca a Via Sacra
e a Procissão do Senhor Ecce Homo.
local: Ruas da cidade
GPS: 41°24’21.31” N 8°31’06.21” W
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Santo António. As Marchas Populares
são um dos pontos altos das festas.
local: Ruas da Cidade
GPS: 41°24’21.31” N 8°31’06.21” W

Festas em Honra De são
mIGUeL
29 de setembro
Festas antonInas
13 de junho e durante uma semana
As Festas Antoninas em honra do Santo
Casamenteiro, mobilizam todo o
concelho e chamam à cidade milhares
de turistas. Vivem-se as tradições
populares mais profundas, com a
descoberta e o reencontro de costumes,
sentimentos e sabores ancestrais.
Pelas ruas, os aromas dos manjericos
confundem-se com os da sardinha
assada na brasa e das fêveras de porco.
Come-se o caldo verde e bebe-se o
vinho tinto do pipo. A festa dura toda a
noite e, um pouco por toda a cidade, há
música, bailaricos e arraiais populares.
Os rapazes compram um manjerico
para oferecer à namorada com uma
quadra popular original e, por vezes,
brejeira ou jocosa. A festa faz-se na rua
e todos são convidados. As Rusgas
Populares, as Fogueiras e as Cascatas
de Santo António são outros dos
momentos tradicionais, aos quais se
juntam as cerimónias religiosas com
destaque para a distribuição do Pão de

As Festas em honra de São Miguel ou
Festa das Colheitas é uma das
tradições mais antigas do concelho.
Com origem na Feira de São Miguel,
instituída em 1205, por alturas da
atribuição do Foral de Vila Nova, pelo
rei D. Sancho I, esta festividade está
intimamente ligada às origens do
concelho. O arraial minhoto, a
Desfolhada Tradicional, e a Garraiada
são apenas algumas das iniciativas
que retratam a identidade cultural
famalicense e que permitem a todos
quantos participam na festa recordar
e viver as tradições mais ricas e
importantes da região.
local: Centro da Cidade, Praça D. Maria II e
Campo da Feira
contactos
Posto de Turismo
tel.: 252 312 564
e-mail: famalicaoturismo@vilanovadefamalicao.org
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
tel.: 252 320 900
e-mail: camaramunicipal@
vilanovadefamalicao.org
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VILa noVa De FoZ Côa
soLenIDaDes Da semana
santa
Domingo de Ramos até à Sexta-feira Santa
Tendo em consideração a devoção da
população fozcoense à sua padroeira
Nossa Senhora do Pranto, as
tradicionais cerimónias da Semana
Santa demonstram a religiosidade da
população fozcoense. As solenes
procissões da Semana Santa estão
muito vivas e são demonstrativas dos
mistérios da redenção do Salvador.
A Procissão do Senhor dos Passos é o
momento alto, vivenciado pelo povo
fozcoense e por inúmeros visitantes de
outras regiões que se deslocam a Foz
Côa para presenciar o Canto de
Verónica e demais momentos
signiicativos da Semana Santa.
local: Praça do Município
GPS: 41,083468 -7,136006
contactos
Paróquia de Vila Nova de Foz Côa
tel.: 279 762 326
e-mail: jornalofozcoense@sapo.pt; info@
paroquiafozcoa.com

Festa Da nossa senHora Do
CamPo
Oito dias depois da Páscoa - Pascoela
As festas em honra de Nossa Senhora
do Campo são já um marco
incontornável das festividades do

concelho, atraindo um número muito
signiicativo de público das mais
diversas proveniências a nível regional.
Trata-se de uma impressionante
manifestação de devoção religiosa, em
que a componente emocional está bem
patente no Santuário da Nossa Senhora
do Campo.
local: Santuário Nossa Senhora do Campo Almendra
GPS: 41.000.170,00 -7.054.021
contactos
Junta de Freguesia de Almendra
tel.: 279 713 362

Festa Da nossa senHora Da
VeIGa
Do primeiro ao segundo domingo de agosto
Junto ao Vale Meão, limite de Vila Nova
de Foz Côa, frente à Estação do Pocinho,
com o Rio Douro a seus pés, ergue-se o
Santuário de Nossa Senhora da Veiga,
invocada por toda a população
fozcoense e dos concelhos limítrofes.
Atualmente, a Festa da Nossa Senhora
da Veiga é fortemente participada a
nível regional e pelos emigrantes
fozcoenses dos quatro cantos do
mundo, dado que se contam por
milhares os benefícios e graças que
Nossa Senhora da Veiga tem concedido
aos seus devotos. Participar na Festa da
Nossa Senhora da Veiga é fundamental
para entender as crenças, anseios e
vicissitudes das vivências fozcoenses.
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local: Praça do Município
GPS: 41,083468 -7,136006
contactos
Paróquia de Vila Nova de Foz Côa
tel.: 279 762 326
e-mail: jornalofozcoense@sapo.pt;
info@paroquiafozcoa.com

VILa noVa De GaIa
romarIa De s. GonçaLo e
s. CrIstóVão
Primeiro domingo depois do dia 10 de janeiro
A Romaria de São Gonçalo é a primeira
romaria que se realiza no ano no
primeiro domingo depois do dia 10 de
janeiro, composta por três grupos de
festeiros, um da freguesia de Santa
Marinha e dois do lugar da Rasa da
freguesia de Mafamude. Ambos
desilam pelas ruas da cidade com as
iguras e respetivas cabeças de
S. Gonçalo e S. Cristóvão, levando
atrás destes, milhares de peregrinos
que, a cantar e a apregoar em cortejo,
se dirigem para a Igreja de Mafamude
onde se encontram com os dois grupos
locais. Desde manhã cedo, os
Mareantes do Rio Douro e as
Comissões Nova e Velha da Rasa,
percorrem as ruas da cidade, levando
ambos os santos protetores S.
Cristóvão, protetor dos barqueiros do
rio, padroeiro de Mafamude. S.
Gonçalo, protetor dos homens do mar
e das doenças, S. Roque, dos
carpinteiros navais e protetor contra

as pestes.
Desde o século XVII, esta festa
permanece viva até aos dias de hoje,
onde a peregrinação atinge o clímax,
carregado de uma certa simbologia
erótica, uma certa fantasia nos trajes
e a incorporação de elementos rituais,
dizendo “E aqui vai o S. Gonçalo”,
respondendo em seguida “E ele é
nosso!” “E ele é nosso!”
local: Freguesia de Mafamude e Santa Marinha
GPS: Mafamude 41˚07’32.0” N 8˚36’09.2”W;
Mareantes do Rio Douro 41˚08’15.0”N 8˚36’52.2”W

Festa em Honra Do senHor Da
PeDra
Fim de semana posterior ao Feriado do Corpo de Deus
A Capela do Senhor da Pedra localizase num rochedo batido pelo mar, na
praia de Miramar. A sua ediicação, a
partir de uma planta centrada de
forma hexagonal, pela conceção
arquitetónica, poderá remontar ao
século XVII, embora testemunhos
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documentais apontem para o século
XVIII. O seu interior possui três
retábulos em talha policroma e
dourada de inluência rococó e um
púlpito de madeira. De salientar a
imagem do Senhor da Pedra: um Cristo
Cruciicado.
O culto popular ao Senhor da Pedra
manifesta-se através da romaria do
domingo da Santíssima Trindade e é
considerada uma das maiores e das
mais carismáticas do concelho.
No entanto, são muitos os que visitam
o local durante todo o ano.
A praia e a Alameda do Senhor da
Pedra são motivos adicionais para
visita e lazer.

trajados com as tradicionais vestes
das gentes da pesca. À passagem
defronte ao Rio Douro, procede-se à
bênção dos barcos acompanhados pelo
toque das sirenes e morteiros.
local: Centro Piscatório da Afurada - Afurada
GPS: 4108’34.09”N 8038’52.61”W

Festa em Honra Da nossa
senHora Da saúDe
12 a 15 de agosto
As Festas em honra da Nossa
Senhora da Saúde, realizam-se no
Monte Murado, num ambiente
natural, nos os dias 12, 13,14 e 15
de agosto, atraindo milhares de
visitantes para aí cumprirem as
suas promessas e rezarem as suas
preces.
Junto à capela, situada ao cimo deste
monte, é erguido um altar, sob um
toldo, onde são realizadas duas missas
campais, uma às 09h00 e a da festa
pelas 11h00, saindo depois a procissão
longa numa interminável ila de iéis,
abrilhantada por grupos ilarmónicos.
Milhares de romeiros levam compridos
círios, intercalando com os respetivos
andores, descem e contornam o
cruzeiro e sobem novamente a
íngreme ladeira.
Para além da animação não falta a
tradicional sardinha assada, o
bacalhau assado na brasa, caldo verde
com a típica broa, rulotes de farturas,
doces e fruta. Durante o dia, atuam

local: Alameda do Senhor da Pedra –
Gulpilhares
GPS: 4104’11.95”N 8039’15.11”W

Festa em Honra Do s. PeDro
Da aFUraDa
20 a 30 de junho
Gente de grande devoção, todos os
anos os pescadores prestam a devida
homenagem ao santo, com toda a
pompa e circunstância onde para além
das cerimónias religiosas não falta a
tradicional sardinha assada com a
típica broa de Avintes e o fogo de
artifício. Esta festa atinge o seu auge,
aquando da saída da procissão, cujos
andores transportam imagens de
santos e santas de tamanho natural,
seguidos pelos seus iéis devidamente
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vários grupos musicais. O fogo de
artifício é às 24 horas.
No dia seguinte, temos a famosa
Corrida de Cavalos, argolinhas e
desilada e, à noite a exibição de
grupos musicais. Esta romaria é
considerada das maiores festas
religiosas de Gaia e do Norte de
Portugal.
local: Carvalhos - Pedroso
GPS: 41°3’36.8676”N 8°34’37.2612”W
contactos
Posto de Turismo da Beira-rio
tel.: 223 773 088
e-mail: turismo.vngaia@cm-gaia.pt
site: www.cm-gaia.pt

VILa PoUCa De aGUIar
Festa Da VILa e Do ConCeLHo
De VILa PoUCa De aGUIar
31 de julho, 01 e 02 de agosto
Evento popular, de cariz religioso com
grande participação da população
residente e emigrante.
A animação inclui bandas ilarmónicas,
fanfarras e Arruadas de Bombos, a par
de espetáculos de grande escala,
realizados ao ar livre, no centro da
sede do concelho.
A procissão de domingo, dedicada ao
padroeiro da sede do concelho e aos
padroeiros das freguesias, é o
momento alto das comemorações, de
grande solenidade e religiosidade
popular.
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a que as suas gentes desfrutem do
ambiente quente e de franca harmonia
que a sua cidade ganha.
local: Rua de Trás-os-Muros - Vila Velha
GPS: 41.292874 N 7.745909 W

Festa Da CIDaDe em Honra De
s. João
23 de junho
A festa de S. João tem lugar no centro
histórico de Vila Real. Todas as ruas
estão com decorações alusivas as
festas dos santos populares. Inúmeras
pessoas deslocam-se para saborear as
sardinhas assadas e as fêveras,
servidas por vários restaurantes, que
estendem longas mesas pelas ruas.
A festa prolonga-se pela noite dentro
com muita animação musical.

local: Rua Dr. António Gil
GPS: 41°29’57.82”N 7°38’46.20”W
contactos
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
tel.: 259 419 100
e-mail: geral@cm-vpaguiar.pt
site: www.cm-vpaguiar.pt

VILa reaL
Festa Da CIDaDe em Honra De
santo antónIo
06 a 13 de junho

local: Rua Central, Largo da Capela Nova
GPS: 41.178224 N 7.446878 W

Festa Da CIDaDe em Honra De
s. PeDro
28 e 29 de junho

As comemorações em honra de Santo
António, o padroeiro de Vila Real,
constituem-se como um dos pontos
mais altos das Festas de Vila Real, em
que a cidade ganha especial colorido,
movimento e alegria. Da Feira de Gado
Maronês e Concurso Nacional de Gado
Maronês, à Feira de Santo António,
passando por uma panóplia de
iniciativas culturais e desportivas, a
vida e animação que enchem Vila Real
nestes dias de festa, serve de pretexto

A feira de São Pedro encerra o ciclo de
festas vividas em todo o mês de junho
em Vila Real. É na Rua Central,
defronte da Capela Nova, que a
tradição é rainha, com uma importante
Feira de Artesanato (barros de
Bisalhães e linhos de Agarez e
Mondrões). Para coroar a noite de
festa, está a ser retomada uma antiga
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tradição tipicamente Vila-Realense: o
jogo do Panelo, em que grupos de
pessoas se espalham pelo centro
histórico, formando rodas, atirando o
panelo aleatoriamente de mão em
mão. Quem deixar cair e partir, terá de
pagar (ou segundo a tradição,
“roubar”) outro panelo!
local: Rua Central, Largo da Capela Nova
GPS: 41.178224 N 7.446878 W
contactos
Câmara Municipal de Vila Real
tel.: 259 308 100
e-mail: animatur@cm-vilareal.pt
site: www.cm-vila real.pt

romarIa Da senHora Da Pena
Segundo domingo de setembro
Todos os anos, em setembro, a
freguesia de Mouçós é palco de uma
manifestação religiosa única. As
festividades em honra de Nossa
Senhora da Pena reúnem milhares de
pessoas que anseiam por assistir à
procissão conhecida pelos seus
andores monumentais: chegam a
atingir 23 metros de altura (mais altos
que a própria igreja), pesam toneladas
e são levados por cerca de cem
homens. O inal da procissão é
marcado pela tradicional “Dança de
Andores” à volta da igreja, em que, não
obstante as suas dimensões e peso,
cada um é levado aos saltos pelo adro
da igreja. À noite, é tempo de se fazer
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o arraial, com fogo de artifício. Todos
os anos, as festas são organizadas por
um lugar diferente da freguesia.
É importante realçar que o andor de
Nossa Senhora da Pena igura já no
Livro de Recordes do Guiness.
local: Senhora da Pena - Mouçós
GPS: 41.316350000 N 7.673172000 W
contactos
Câmara Municipal de Vila Real
tel.: 259 308 100
site: www.cm-vilareal.pt

VILa VerDe
romarIa De nossa senHora
Do Bom DesPaCHo
Último fim de semana de maio
Data de 1644 a primeira missa
celebrada no Santuário de Nossa
Senhora do Bom Despacho. Uma das
características deste santuário reside
no facto do altar-mor ser constituído
por duas enormes fragas, espécie de
abrigo natural, que lhe dá um aspeto
muito peculiar. Todos os anos
realizam-se as festividades em honra
da Virgem. A procissão percorre as
principais ruas da freguesia até ao
santuário, culminando com a missa
campal. A população local,
previamente, elabora o tapete de
lores por todo o percurso da
procissão que, conjuntamente com as
melhores colchas que as casas
possuem, exibidas à janela, dão

colorido, alegria e revelam respeito e
devoção à Virgem.
local: Freguesia de Cervães
GPS: 41°35’57.47”N 8°32’00.02”W
contactos
Freguesia de Cervães
tel.: 253 925 448; 253 924 166; 253 925 345
e-mail: geral@jf-cervaes.pt

Festa De santo antónIo De
mIXões Da serra
06, 07 e 13 de junho
O Santuário de Stº António de Mixões da
Serra localiza-se na freguesia de Valdreu,
em Vila Verde. No dia 13 de junho,
realizam-se as principais celebrações
religiosas. Porém, o dia mais importante
é o domingo imediatamente anterior ao
dia 13. O largo fronteiro ao santuário
enche-se de milhares de pessoas e
animais para participarem na cerimónia
da Bênção dos Animais.
local: Mixões da Serra
GPS: 41°45’32.60”N 8°19’23.97”W
contactos
Junta de Freguesia de Valdreu
tel.: 967 263 992; 253 351 151
e-mail: juntafreguesiavaldreu@gmail.com

Festas ConCeLHIas De santo
antónIo
10 a 14 de junho
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De 10 a 14 de junho, Vila Verde será
palco de uma das mais afamadas
romarias minhotas, as Festas
Concelhias em honra de Santo António.
Durante cinco dias, inúmeras atividades
irão proporcionar momentos
inesquecíveis: as rusgas, as fogueiras,
os cantares ao desaio, as imponentes
sessões de fogo de artifício. Destaque,
ainda, para os festivais de folclore, as
marchas, a Corrida de Cavalos, os
espetáculos musicais, o Cortejo
Etnográico que conta com a
participação das juntas, das
associações numa mostra da
autenticidade da cultura e das
tradições do concelho. O espaço
gastronómico será outra das atrações
para quem visita Vila Verde.
local: Centro de Vila Verde
GPS: 41°38’56.89”N 8°26´8.09”W
contactos
Câmara Municipal de Vila Verde
tel.: 253 310 500
e-mail: geral@cm-vilaverde.pt
site: www.cm-vilaverde.pt

romarIa De nossa senHora
Do aLíVIo
13 e 20 de setembro
O Santuário de Nossa Senhora do
Alívio é um importante centro de
peregrinação. Porém, os dias mais
importantes são o segundo e terceiro
domingos de setembro, altura em que

ocorre a romaria. Destaca-se a
procissão do terceiro domingo que é
marcada pela saída do centro de Vila
Verde e de Soutelo, junto ao Cruzeiro
dos Quatro Evangelistas, que em
procissão vão até ao santuário
assistir à Missa Campal e cumprir as
promessas dentro e à volta do
santuário.
local: Freguesia de Soutelo
GPS: 41°37’35.62”N 8°26’02.94”W
contactos
Freguesia de Soutelo
tel.: 253 251 444
e-mail: jfsoutelo@megamail.pt

romarIa e Festa em Honra De
s. BartoLomeU
24 de agosto
A Festa de S. Bartolomeu, que
decorre todos os anos no dia 24 de
agosto, é, pela sua projeção alémfronteiras, a mais conhecida da
região.
São verdadeiras enchentes de
pessoas que se deslocam ao
santuário situado nas imediações
desta terra, vindas de todo o distrito
e não só (há inclusive muitos
emigrantes que vêm exclusivamente
para as cerimónias religiosas) para
prestar devoção ao santo.
local: Santuário de S. Bartolomeu
GPS: 41°39’40.15”N 6°37’43.55”W

VImIoso
Festa De s. LoUrenço e DIa
Do mUnICíPIo
10 de agosto

Festa em Honra De nossa
senHora Das Graças
Último fim de semana de agosto

Festa em honra de São Lourenço,
que é também dia do município,
altura em que os agricultores do
concelho se reúnem com a intenção
de fazer negócios de vendas de
animais (gado bovino de raça
mirandesa).
O Município organiza o Concurso de
Gado Bovino de Raça Mirandesa e a
Luta de Touros. À noite, há
espetáculo musical com um artista
português.

A festa de verão, em honra de
Nossa Senhora das Graças, é uma
manifestação de fé e de bairrismo,
conservando um ritual antigo
que a própria igreja não consegue
modiicar: o andor da venerada
durante a procissão, pára em
todas as casas que têm promessas
ou apenas devoção para prenderem
nas itas do andor as notas
oferecidas.

local: Parque Municipal
GPS: 41°34’59.97”N 6°31’50.92”W

local: Igreja Matriz de Carção
GPS: 41°35’35.00”N 6°35’00.35”W

142 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

contactos
Câmara Municipal de Vimioso
tel.: 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
site: www.cm-vimioso.pt

VInHaIs
Festa De nossa senHora Da
assUnção
15 de agosto
Celebração do culto mariano.
Realizando-se anualmente missa e
procissão em Vinhais, é a grande festa
da vila, uma vez que é a sua padroeira
e, como se realiza em agosto, reúne os
emigrantes da região.
local: Vila de Vinhais
GPS: 418.224.297 -70.498.442
contactos
Câmara Municipal de Vinhais
tel.: 273 770 300
e-mail: geral@cm-vinhais.pt
site: www.cm-vinhais.pt

Festa De nossa senHora Da
saúDe
Último fim de semana de agosto
Celebração do culto mariano.
Realiza-se anualmente missa e
procissão no Santuário de Nossa
Senhora da Saúde em Vale de Janeiro,
precedido de nove dias de novenas.
Durante este período, acorrem a este
santuário inúmeros devotos para
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cumprir as suas promessas. O local da
capela é um monte junto da Aldeia de
Vale de Janeiro, um miradouro natural
com uma vista magníica para uma
vasta área.
local: Vale de Janeiro
GPS: 417.755.736 -70.874.964
contactos
UF Curopos e Vale de Janeiro
tel.: 273 679 153

romarIa De santo antónIo
Primeiro fim de semana de setembro
A Romaria do Santo António de Vinhais
realiza-se no primeiro domingo de
setembro, sendo muito frequentada
pelos inúmeros devotos de todo o
concelho e dos concelhos limítrofes,
que ali vão cumprir as suas promessas.
A Capela de Santo António situa-se
num miradouro natural que fornece ao
visitante uma magníica vista sobre a
vila e sobre o vale do Rio Tuela.
local: Vinhais
GPS: 4.182.911.959 -699.280.858
contactos
Junta de Freguesia de Vinhais
tel.: 273 772 695

Festa De nossa senHora Dos
remÉDIos
08 de setembro

Realiza-se anualmente missa e
procissão no Santuário de Nossa
Senhora dos Remédios em Tuizelo,
precedida das novenas, celebrações a
que acorrem inúmeros peregrinos e
devotos para cumprirem as suas
promessas. Celebração do culto
mariano, que se celebra num
magníico santuário dedicado à Virgem
dos Remédios.
local: Tuizelo
GPS: 4.189.503.503 -705.332.324
contactos
Presidente da Junta de Freguesia de Tuizelo
tel.: 934 272 001

VIZeLa
soLenIDaDes Da semana
santa
Semana que antecede à celebração da Páscoa
Conjunto de festividades religiosas
realizadas nas freguesias de S. João e
S. Miguel, na cidade de Vizela. Ao
longo da semana, decorrem várias
cerimónias de cariz religioso, entre as
quais a Procissão dos Entrevados, que
é uma procissão pública e com muito
acompanhamento pelas ruas e
caminhos. Esta manifestação pública
de fé ao Santíssimo Sacramento vai de
doente em doente, de lugar em lugar,
com multidão cantando e rezando e a
banda de música enriquecendo com
melodias apropriadas o ambiente de
recolhimento e oração assim
144 | FESTAS E ROMARIAS NORTE DE PORTUGAL

testemunhados. Outra procissão de
grande relevância é a Procissão do
Enterro do Senhor que, pelo aparato
de um cortejo religioso e evocação
bíblica, onde inúmeras crianças
desilam de “anjinhos”, atrai à cidade
milhares de crentes.
local: Centro da Cidade - União das Freguesias
de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João)
GPS: 41.223.313 - 8.183198
contactos
Paróquia de S. Miguel
tel.: 253 587 526
e-mail: jmarques.60@hotmail.com;
paroquiasmiguel@sapo.pt

Festa De s. Bento Das Peras
11 de julho e fim de semana posterior
A Festa em honra de S. Bento das
Peras, ou “S. Bentinho”, como
carinhosamente é conhecido, realizase a 11 de julho, acontecendo a grande
peregrinação no domingo a seguir. Na

véspera, a imagem do santo desce um
ano para a Igreja de S. Miguel e outro
para Tagilde, saindo das mesmas no
domingo em peregrinação até ao alto
da montanha, associando-se milhares
de peregrinos que, a pé, rezam e
cantam, ou simplesmente vão em
silêncio, levando cravos vermelhos ou
brancos na boca. É também frequente
verem-se, sobretudo, mães com os
seus ilhos ao colo, agradecendo assim
a S. Bento as graças concedidas. No
inal da caminhada celebra-se uma
Missa Campal. Nas noites de sexta e
sábado, há alguma animação musical,
proporcionando o convívio de muitas
famílias, fazendo-se os tradicionais
piqueniques e jogos tradicionais.
local: Rua Monte de S. Bento
GPS: 41.230574 -8.171681
contactos
Confraria de S. Bento
tel.: 965 756 214
e-mail: confrariasbento1@sapo.pt
site: www.saobento-vizela.blogspot.pt

Festa Da CIDaDe e Do
ConCeLHo De VIZeLa
Primeira quinzena de agosto
Realizam-se em agosto. Estas festas
começaram de forma simples, em
1953. Em 1956, implementaram-se
com mais vigor, criando uma tradição
marcante em Vizela, trazendo à cidade
inúmeros visitantes. Estas festas, de
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cariz cultural evidente, são a
manifestação da carolice e da boa
disposição do povo que através da sua
disponibilidade, fazem destas festas a
maior atração turística de Vizela.
O cortejo “Vizela dos Tempos Idos” é
hoje considerado a atração mais
importante de todo o calendário
festivo, realiza-se na noite do último
dia das festas e retrata a época áurea
das termas. Este reúne centenas de
igurantes, majoretes, escolas de
samba, bandas de música e vários
carros alegóricos. Todos os dias
existem atividades e muita animação
transmitida pelos locais e por quem a
eles se quiser juntar. Vale a pena
visitar o concelho de Vizela e
participar nestas festas.
local: Centro da Cidade - União das Freguesias
de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João)
GPS: 41.226180 8.184970
contactos
Festas de Vizela
tel.: 968 288 489
e-mail: cfvizela@gmail.com
site: www.festasdevizela.com
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INFORMAÇÃO TURÍSTICA

ALFÂNDEGA DA FÉ

e-mail: turismo@cm-armamar.pt
site: www.cm-armamar.pt

POSTO DE TURISMO
Largo de S. Sebastião
tel.: 279 460 020
e-mail:turismo.alfandegafe@gmail.com
site: www.cm-alfandegadafe.pt

ALIJÓ
POSTO DE TURISMO
Avenida 25 de Abril
tel.: 259 950 095
e-mail: turismo@cm-alijo.pt
site: http://turismo.cm-alijo.pt/

Largo Conselheiro António Cândido
tel.: 255 420 246
e-mail: turismo@cm-amarante.pt
site: www.amarante.pt/turismo

AMARES
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Av. Afonso Manuel Pereira de Azevedo
tel.: 253 993 761
e-mail: turismo@cm-amares.pt
site: www.cm-amares.pt

ARCOS DE VALDEVEZ
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua Prof. Dr. Mário Julio Almeida Costa
tel.: 258 520 530
e-mail: pit.arcosvaldevez@portoenorte.pt
site: www.cmav.pt

Av. Dr. António Oliveira Salazar
tel.: 254 850 807

Rua Abel Botelho nº 4
tel.: 256 940 258
e-mail:
lojaturismo@geoparquearouca.com
site: www.cm-arouca.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

AMARANTE

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

BAIÃO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

ARMAMAR

AROUCA

Jardim Dr. José Teixeira da Silva
tel.: 255 540 562
e-mail: turismo@cm-baiao.pt
site: www.cm-baiao.pt

BARCELOS
POSTO DE TURISMO
Largo Dr. José Novais nº 27
tel.: 253 811 882
e-mail: turismo@cm-barcelos.pt
site: www.cm-barcelos.pt

BOTICAS
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça do Município
tel.: 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt
site: www.cm-boticas.pt

BRAGA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Av. da Liberdade nº 1
tel.: 253 262 550
e-mail: turismo@cm-braga.pt
site: www.cm-braga.pt
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BRAGANÇA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua Abílio Beça
tel.: 273 304 200
e-mail: cmb@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

CABECEIRAS DE BASTO
POSTO DE TURISMO
Praça da República nº 467
tel.: 253 669 100
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt
site: http://cabeceirasdebasto.pt

CAMINHA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça Conselheiro Silva Torres
tel.: 258 921 952
e-mail: turismo@cm-caminha.pt
site: www.caminhaturismo.pt

CARRAZEDA DE ANSIÃES
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça do CITICA
tel.: 278 610 030
e-mail: lit@cmca.pt
site: www.cmca.pt

CASTELO DE PAIVA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Largo do Conde
tel.: 255 689 500
e-mail: pit.castelopaiva@portoenorte.pt
site: www.cm-castelo-paiva.pt

CELORICO DE BASTO
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça Cardeal D. António Ribeiro
tel.: 255 323 100

e-mail: lojaturismo@celoricobasto.pt
site: www.mun-celoricodebasto.pt

POSTO DE TURISMO
Terreiro da Cavalaria
tel.: 276 348 180
e-mail: municipio@chaves.pt
site: www.chaves.pt

FREIXO DE ESPADA À CINTA
POSTO DE TURISMO

CINFÃES
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua Flávio Resende
tel.: 255 561 051
e-mail: culturacmc@mail.telepac.pt
site: www.cm-cinfaes.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Alameda 8 Centro Comercial Sol
Verde II, loja 5
tel.: 224 901 316
e-mail: turismo@cm-espinho.pt
site: www.cm-espinho.pt

ESPOSENDE
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Av. Eduardo Arantes de Oliveira nº 62
tel.: 253 961 354
e-mail: pit.esposende@cm-esposende.pt
site: www.visitesposende.com/pt

Praça 25 de Abril
tel.: 253 493 311
e-mail: turismofafe@gmail.pt
site: www.naturfafe.pt

Praça Jorge Alvares
tel.: 279 653 480
e-mail: turismo@cm-fec.pt
site: www.cm-freixoespadacinta.pt

GONDOMAR
LOJA INTERATIVA DE TURISMO

ESPINHO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Casa das Torres, Av. Dr. Magalhães
Lemos nº 23
tel.: 255 925 468
e-mail: turismo@cm-felgueiras.pt
site: www.cm-felgueiras.pt

CHAVES

FAFE

FELGUEIRAS

Travessa da Convenção de Gramido nº 41
tel.: 224 664 310
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt
site: www.cm-gondomar.pt

GUIMARÃES
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça de S. Tiago
tel.: 253 421 221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
site: www.guimaraesturismo.com

LAMEGO
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua da Infantaria nº 9
tel.: 254 609 600
e-mail: camara@cm-lamego.pt
site: www.cm-lamego.pt

LOUSADA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça D. António Meireles nº 18
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tel.: 255 820 580
e-mail: turismo@cm-lousada.pt
site: www.cm-lousada.pt

MACEDO DE CAVALEIROS
POSTO DE TURISMO
Casa Falcão - Largo Manuel Pinto de
Azevedo
tel.: 278 426 193
e-mail:
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
site: www.cm-macedodecavaleiros.pt

MAIA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Parque Central da Maia - 1º Piso
Loja 19
tel.: 229 444 732
e-mail: turismo@cm-maia.pt
site: www.visitmaia.pt

MARCO DE CANAVESES

MELGAÇO

MOIMENTA DA BEIRA

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

PENEDONO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Praça da República nº 133
tel.: 251 402 440
e-mail: pit.melgaco@portoenorte.pt
site: www.cm-melgaco.pt

Terreiro das Freiras
tel.: 254 520 103
e-mail: posto-turismo@cm-moimenta.pt
site: www.cm-moimenta.pt

Rua. Dr. Ernesto Soares dos Reis
tel.: 256 674 463
e-mail:
pit.oliveiraazemeis@portoenorte.pt
site: www.cm-oaz.pt

Praça 25 de Abril
tel.: 254 508 174
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
site: www.cm-penedono.pt

MESÃO FRIO

MONÇÃO

POSTO DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

PAÇOS DE FERREIRA

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Avenida Conselheiro José Maria
Alpoim nº 432
tel.: 933 911 043
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
site: www.cm-mesaofrio.pt

Praça Deu-la-Deu Martins
tel.: 251 653 215
e-mail: dec@cm-moncao.pt
site: www.cm-moncao.pt

POSTO DE TURISMO

Av. do Douro
tel.: 254 320 230
e-mail: cmregua@cmpr.pt
site: www.cm-pesoregua.pt

MIRANDA DOURO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

PAREDES

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

POSTO DE TURISMO

Praça do Município
tel.: 255 389 370
e-mail: geral@cm-mondimdebasto.pt
site: www.cm-mondimdebasto.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Rua Conselheiro Rocha Peixoto nº 9
tel.: 258 455 246
e-mail:
pit.pontedabarca@portoenorte.pt
site: www.cmpb.pt

Largo do Menino Jesus da Cartolinha
tel.: 273 431 132
e-mail: turismo@cm-mdouro.pt
site: www.cm-mdouro.pt

MONDIM DE BASTO

Praça Dr. Luís
tel.: 300 4000 14
e-mail: cit@cm-pacosdeferreira.pt
site: www.cm-pacosdeferreira.pt

Largo da Estação 227
tel.: 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
site: www.cm-paredes.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

MIRANDELA

MONTALEGRE

Alameda Dr. Miranda da Rocha
tel.: 255 538 800
e-mail:
turismo@cm-marco-canaveses.pt
site: www.marcodecanaveses.pt

POSTO DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

PAREDES DE COURA

Rua D. Afonso III (junto ao edifício da
Estação da CP)
tel.: 278 203 143
e-mail:
postodeturismo@cm-mirandela.pt
site: www.cm-mirandela.pt

Ecomuseu de Barroso – Espaço Padre
Fontes
Terreiro do Açougue nº11
tel.: 276 510 203
e-mail: turismo@cm-montalegre.pt
site: www.cm-montalegre.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

MOGADOURO

MURÇA

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

POSTO DE TURISMO

Largo Trindade Coelho
tel.: 279 340 100
e-mail:
camaramogadouro@mail.telepac.pt
site: www.cm-mogadouro.pt

Alameda 8 de Maio
tel.: 259 510 120
e-mail: geral@cm-murca.pt
site: www.cm-murca.pt

MATOSINHOS
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Av. General Norton de Matos
Praia do Titan
tel.: 229 386 423
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
site: www.cm-matosinhos.pt

e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt
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Largo Visconde de Moselos
tel.: 251 780 100
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
site: www.cm-paredes-coura.pt

PENAFIEL
Largo Padre Américo
tel.: 255 710 700
e-mail: turismo.penaiel@cm-penaiel.pt
site: www.cm-penaiel.pt

PESO DA RÉGUA

Largo Barbosa e Castro
tel.: 253 639 708
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
site: www.mun-planhoso.pt

PÓVOA DE VARZIM
POSTO DE TURISMO
Praça Marquês de Pombal
tel.: 252 298 120
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt
site: www.cm-pvarzim.pt

PONTE DA BARCA

PONTE DE LIMA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Torre da Cadeia, Passeio 25 de Abril nº 29
tel.: 258 942 335
e-mail: pit.pontedelima@portoenorte.pt
site: www.cm-pontedelima.pt

PORTO
POSTO DE TURISMO CENTRO
Rua Clube dos Fenianos nº 25
tel.: 223 393 472
e-mail: visitporto@cm-porto.pt
site: www.visitporto.travel

PORTO WELCOME CENTER

PÓVOA DE LANHOSO
POSTO DE TURISMO

RESENDE
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua José Pereira Monteiro
tel.: 254 871 031
e-mail: anabelacoelho@cm-resende.pt
site: www.cm-resende.pt

RIBEIRA DE PENA
POSTO DE TURISMO
Praça do Município
tel.:259 490 500
e-mail: geral@cm-rpena.pt
site: www.cm-rpena.pt

SABROSA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua do Loreto
tel.: 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
site: www.sabrosa.pt

Praça Almeida Garrett nº 27
tel.: 258 820 270
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SANTA MARIA DA FEIRA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua Dr. Roberto Alves nº 52
tel.: 256 370 802
e-mail: gab.turismo@cm-feira.pt
site: www.cm-feira.pt

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua dos Combatentes
tel.: 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
site: www.cm-smpenaguiao.pt

SANTO TIRSO
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Praça 25 de Abril
tel.: 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt
site: www.cm-stirso.pt

SÃO JOÃO DA MADEIRA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Torre da Oliva, Rua Oliveira Júnior nº 591
tel.: 256 200 204
e-mail: turismoindustrial@cm-sjm.pt
site: www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Avenida Marquês de Soveral
tel.: 300 400 996
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt
site: www.sjpesqueira.pt

SERNANCELHE
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Av. Doutor Oliveira Serrão nº 6
tel.: 254 598 300

e-mail: sasc@cm-sernancelhe.pt
site: www.cm-sernancelhe.pt

TABUAÇO
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Rua Conde Ferreira
tel.: 254 789 049
e-mail: pturismotabuaco@iol.pt
site: www.cm-tabuaco.pt

TAROUCA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Av. Prof. Leite Vasconcelos
tel.: 254 781 461
e-mail: turismo@cm-tarouca.pt
site: www.tarouca.pt

POSTO DE TURISMO
Av. Dr. Paulo Marcelino nº 33
tel.: 253 351 404
e-mail: turismo@cm-terrasdebouro.pt
site: www.cm-terrasdebouro.pt

TORRE DE MONCORVO
Rua dos Sapateiros nº 15
tel.: 279 252 289
e-mail: turismo@torredemoncorvo.pt
site: www.torredemoncorvo.pt

Parque N. Sra. das Dores e
Dr. Lima Carneiro
tel.: 252 409 290
e-mail: geral@mun-trofa.pt
site: www.mun-trofa.pt

VILA NOVA DE FOZ CÔA

VIMIOSO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

POSTO DE TURISMO

POSTO DE TURISMO

Av. Camilo Tavares de Matos nº 458
Tel.: 256 420 510
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt
site: www.cm-valedecambra.pt

Praça do Bombeiro Voluntário
tel.: 253 649 240
e-mail: postodeturismo@cm-vminho.pt
site: www.cm-vminho.pt

Largo Mendo Ruino
tel.: 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
site: www.cm-vimioso.pt

VALENÇA

VILA DO CONDE

Rua Gago Coutinho e Sacadura
Cabral nº 9/13
tel.: 279 760 329
e-mail: turismo@cm-fozcoa.pt
site: www.cm-fozcoa.pt

POSTO DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

VILA NOVA DE GAIA

POSTO DE TURISMO

Paiol do Campo de Marte, Coroada
Praça Forte de Valença
tel.: 251 823 329 / 251 823 374
e-mail: pit.valenca@portoenorte.pt
site: www.cm-valenca.pt

Rua Cais das Lavandeiras
tel.: 252 248 445
e-mail: turismo@cm-viladoconde.pt
site: www.cm-viladoconde.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Praça do Município
tel.: 273 770 309
e-mail: turismo@cm-vinhais.pt
site: www.cm-vinhais.pt

VALONGO
Rua de S. Mamede s/n
tel.: 222 426 490
e-mail: turismo@cm-valongo.pt
site: www.cm-valongo.pt

VALPAÇOS

VILA FLOR

VINHAIS

Av. Diogo Leite
tel.: 223 742 400
e-mail: geral@cm-gaia.pt
site: www.cm-gaia.pt

VIZELA

POSTO DE TURISMO

VILA POUCA DE AGUIAR

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Largo Doutor Alexandre de Matos
tel.: 278 512 373
e-mail: geral@vilalor.pt
site: www.cm-vilalor.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Rua Dr. Alfredo Pinto nº 42
tel.: 253 489 644
e-mail: turismo@cm-vizela.pt
site: www.cm-vizela.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA

Av. Lopes Oliveira
tel.: 259 419 100
e-mail: geral@cm-vpaguiar.pt
site: www.cm-vpaguiar.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

VILA REAL
LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO
DO AEROPORTO SÁ CARNEIRO

Av. Engº Luis de Castro Saraiva
tel.: 278 710 130
e-mail: turismo@valpacos.pt
site: www.valpacos.pt

Praça do Município, Ed. da Casa do
Turismo
tel.: 251 708 023
e-mail: turismo@cm-vncerveira.pt
site: www.cm-vncerveira.pt

Av. Carvalho Araújo
tel.: 259 322 819
e-mail: geral@cm-vilareal.pt
site: www.cm-vilareal.pt

Aeroporto do Porto, Apartado nº 12
tel.: 229 420 496
e-mail: loja.aeroporto@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

VIANA DO CASTELO

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VILA VERDE

POSTO DE TURISMO
VIANA WELCOME CENTER

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Praça D. Maria II
tel.: 252 320 900
e-mail:
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
site: www.vilanovadefamalicao.org

Praça da República
tel.: 253 310 582
e-mail: posto.turismo@cm-vilaverde.pt
site: www.cm-vilaverde.pt

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

VIEIRA DO MINHO

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

TERRAS DE BOURO

TROFA

VALE DE CAMBRA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Rotunda da Liberdade
(junto à Praça da Liberdade)
tel.: 258 098 415
e-mail:
vianawelcomecenter@gmail.com
site:
www.vivexperiencia.pt/vianawelcomecenter
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Turismo do Porto e Norte
de Portugal, E.R.
Castelo de Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo
Portugal

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
touring@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
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