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PORTO E NORTE

ABRIL
amarante

05 a 21 de Abril
No tempo da Quaresma, os fiéis percorrem a
Via Sacra, no centro da cidade, num acto de
meditação e oração que assinala a Paixão de
Cristo. Realiza-se no dia 5, das 21h00 às
23h00, em S. Gonçalo. Em Mancelos, no dia
13, das 16h00 às 17h30, em representação
das passagens bíblicas do Calvário, realizase a Procissão Penitencial das Endoenças
desde a Capela da Nossa Senhora da
Encarnação até à Igreja Paroquial.
Cumprindo a tradição de celebrar o Domingo
de Páscoa, no dia 20, das 8h30 às 20h00,
grupos de cristãos percorrem as freguesias,
casa a casa, em visita às famílias que
querem receber e beijar a Cruz de Cristo.
No dia seguinte, dia 21, a mesma tradição
cumpre-se em Mancelos.
Local | Todas as Freguesias do concelho
Contactos
Tel. | 255 422 050
Email | paroquiasgoncal@mail.telepac.pt
Site | www.ecclesia.pt/sgoncalo

4 | 5 SEMANA SANTA

Semana Santa

Arcos de Valdevez

Travessia do rio Homem
pelo Compasso e
Encontro das Cruzes

Semana Santa

21 de Abril

13 a 20 de Abril

Este é um dos momentos altos da
freguesia de Fiscal, em Amares. Um
orgulho local, que atrai milhares às
margens do rio Homem. O entusiasmo
instala-se bem cedo na Rua S. Bento das
Pedras. 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.
O Encontro das Cruzes é feito junto ao
Marco miliário na freguesia de
Carrazedo e fazem um desfile até à
Capela de Santo António do Pilar (Largo
do Pilar), a partir das 17h00. Segue-se
um momento musical protagonizado
pelas bandas filarmónicas contratadas
pelos mordomos de cada uma das
freguesias e no final brinda-se os
presentes com uma sessão de fogo-deartifício.

Arcos de Valdevez comemora, mais uma
vez, com toda a emoção e devoção, a sua
Semana Santa, este ano balizada entre
13 e 20 de Abril.
As comemorações religiosas terão início
no dia 13 de Abril com a Bênção dos
Ramos e Eucaristia. Serão
acompanhadas de dois eventos
complementares: durante a tarde o
desfile dos “Bois da Páscoa”, uma
tradição secular, e um concerto de
Música de Câmara, pelo colectivo
“ArteMúsica”, a realizar pelas 21h30, na
Igreja do Espírito Santo.
No dia 17 de Abril, a partir das 21h30,
realiza-se a Procissão Ecce Homo,
organizada desde tempos antigos pela
Irmandade da Misericórdia, evocando o
julgamento de Jesus, ao mesmo tempo
que celebra a misericórdia por Ele
ensinada.
No dia 18, celebra-se a Via-Sacra, o mais
apreciado exercício de piedade em louvor

da Paixão de Jesus Cristo,
acompanhando espiritualmente o
trajecto de Jesus desde a agonia no
Jardim das Oliveiras, com momentos de
meditação e oração em várias estações.
Local | Vila de Arcos de Valdevez
Contactos
Tel. | 258 522 311
Email | parocoarcosdevaldevez@diocesedeviana.pt

6 | 7 SEMANA SANTA

Contactos
Junta de Freguesia de Fiscal
Tel. | 966 179 209
Email | jf-fiscal@iol.pt

AMARES

Quaresma e
Solenidades da
Semana Santa
28 de Março a
20 de Abril
O Programa da Semana Santa de Braga,
a mais emblemática do país, começa a
28 de Março com o primeiro Concerto na
Sé Catedral, entre outros durante a
Quaresma, em vários locais simbólicos
como a Igreja de S. Vítor, a Capela de
Guadalupe, a Igreja Hospital de São
Marcos e a Igreja de Santa Cruz. Várias
Exposições acontecem também em
diversos locais da cidade. Durante o mês
de Abril, no Hospital de Braga e no Braga
Parque, retrospectivas de fotografias.
No mesmo período, várias exposições de
pintura sobre a temática estão patentes
no Museu D. Diogo de Sousa e na Casa
dos Crivos. Exposições de ourivesaria,
escultura, cerâmica, pintura, têxteis,
crucifixos sobre o Ciclo Pascal em vários
espaços como Museu Pio XII, o TesouroMuseu da Sé de Braga ou a Galeria da
Junta de Freguesia de S. Victor.
No Domingo de Ramos, dia 13 de Abril,
às 11h00, realiza-se a Bênção dos

Senhor Morto. Acompanham-no as
irmandades, cavaleiros das Ordens de
Malta e do Santo Sepulcro de
Jerusalém, Capitulares da Sé,
corporações diversas e autoridades. Em
sinal de luto, os Capitulares e os
membros das Confrarias vão de cabeça
coberta. Para mostrar a sua dor, as
figuras alegóricas ostentam um véu de
luto. As matracas dos farricocos vão
silenciosas.
Dia 19, às 10h00, celebra-se o Sábado
Santo/Ofício de Laudes e confissões.
Durante o dia, visita ao Santo Sepulcro
(na Capela de Nossa Senhora do
Sameiro, Sé Catedral) onde permanece
a Sagrada Eucaristia. Às 21h00, Vigília
Pascal e Procissão da Ressurreição.
Dia 20 de Abril às 11h30, Missa Solene
do Domingo de Páscoa na Sé Catedral.
Significa o primeiro dia do mundo novo
inaugurado com a Ressurreição de
Cristo. Das 8h30 às 18h00, há Visita
Pascal. O “Compasso” anuncia a
Ressurreição de Cristo e abençoa os
lares. Soam campainhas em sinal de
júbilo, fazem-se tapetes de flores pelas
ruas, estrelejam foguetes no ar. No
âmbito da cidade de Braga, reveste
especial significado a Visita Pascal aos
Paços do Concelho. As procissões são
animadas musicalmente pelas Bandas
de Cabreiros (Braga) e de Calvos (Póvoa
de Lanhoso).
Contactos
Site | www.semanasantabraga.com

8 | 9 SEMANA SANTA

Braga

Ramos na Igreja do Seminário seguida
de Procissão em direcção à Catedral.
A Missa celebra-se depois às 11h30.
Às 17h00, realiza-se a Procissão dos
Passos a partir da Igreja do Seminário
onde desfilam as figuras que intervieram
no julgamento, condenação e morte de
Jesus. O próprio Jesus, o «Senhor dos
Passos», levando a cruz às costas,
atravessa as ruas da cidade. Junto à
Igreja de Santa Cruz, tem lugar o
encontro de Jesus com sua Mãe
Dolorosa, a «Senhora das Dores». Dia 16
de Abril, às 21h30, tem lugar o Cortejo
Bíblico «Vós sereis o meu povo»
(Procissão de Nossa Senhora da
«Burrinha»). Tem início na Igreja de S.
Vítor. Dia 17 de Abril, às 10h00, há Missa
Crismal e Bênção dos Santos Óleos na
Sé Catedral. Às 16h00, “Lava-Pés e
Missa da Ceia do Senhor” pelo Arcebispo
de Braga. Às 22h00, realiza-se a
Procissão do Senhor «Ecce Homo»,
Procissão que parte da Igreja da
Misericórdia e evoca o julgamento de
Jesus, ao mesmo tempo que celebra a
misericórdia por Ele ensinada. Abre o
cortejo o exótico grupo dos farricocos
com grosseiras vestes de penitência,
descalços e encapuçados, de cordas à
cinta, como outrora os penitentes
públicos, uns empunhando matracas e
outros alçando fogaréus (taças com
pinhas a arder).
Sexta-Feira Santa, dia 18, Ofício de
Laudes às 10h00 na Sé. Às 15h00,
Procissão Teofórica do Enterro. Nesta
impressionante procissão, o Santíssimo
Sacramento, encerrado num esquife
coberto de um manto preto, é levado
pelas naves da Catedral e depois
deposto em lugar próprio para a
veneração dos fiéis. À noite, pelas
22h00, Procissão do Enterro do Senhor de todas a mais solene e comovente leva pelas ruas da cidade o esquife do

Cabeceiras de Basto

Cabeceiras de Basto

13 de Abril

26 de Abril

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.

Uma iniciativa organizada pela C. M. de
Cabeceiras de Basto e tem como objectivo a
celebração da Páscoa. A recuperação deste
belo e importante instrumento musical
contribuiu para uma maior e melhor oferta
cultural do concelho, nomeadamente no que
à música clássica diz respeito, através da
realização de vários concertos que têm
contribuído para a valorização deste
magnífico instrumento barroco ao mesmo
tempo que permite a fruição de momentos
musicais de elevada qualidade neste templo
beneditino. A entrada é livre.

Local | Freguesia de Cabeceiras de Basto (S.
Nicolau)
Contactos
Confraria do Santíssimo Sacramento

Horário | Das 21h30 às 22h30
Local | Igreja do Mosteiro S. Miguel de Refojos
Contactos
Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto
Praça da República, nº 203
4860-355 Cabeceiras de Basto
Tel. | 253 669 100 ou 253 669 070
Email | pturismo@cabeceirasdebasto.pt
Site | www.cabeceirasdebasto.pt
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Procissão do
Concerto de
Senhor dos Passos Órgão de Tubos

Caminha

Semana Santa

A Maior Mesa de
Páscoa do País
Vila Praia de Âncora

13 a 20 de Abril

19 de Abril

A Semana Santa é uma tradição religiosa
católica que celebra a Paixão, a Morte e a
Ressurreição de Jesus Cristo. Tem início
no Domingo de Ramos, que relembra a
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e
termina com a Ressurreição de Jesus, que
ocorre no Domingo de Páscoa.
A realização da Procissão do Domingo de
Ramos inicia-se na Igreja da
Misericórdia às 11h00 e segue até à
Igreja Matriz onde os fiéis levam
consigo os ramos para abençoar.
O Domingo de Ramos é também
celebrado pela Academia de Música
Fernandes Fão, através de vozes de vários
jovens da classe de Canto da professora
Marina Pacheco, num recital de carácter
intimista e de elevação, seguramente
inspirador para todos os ouvintes. LAUDE
DEUM / Recital de Oratória, realiza-se das
18h00 às 19h00. Estas comemorações
juntam os fiéis e são também uma
atracção de turismo religioso.

Horário | Das 10h00 às 19h00
GPS | 41º48’44.01 N, 8º51’46.54 W
Local | Rua 5 de Outubro, Praça da República e
Rua 31 de Janeiro, em Vila Praia de Ancora
Contactos
Câmara Municipal de Caminha
Praça Conselheiro Silva Torres
4910-122 Caminha
Tel. | 258 710 300
Email |geral@cm-caminha.pt
Site | www.cm-caminha.pt

Comerciantes e empresários promovem
no Sábado de Páscoa, a Maior Mesa de
Páscoa do País em Vila Praia de Âncora,
com produtos típicos da região e da
época, colocados ao longo de 400
metros. O evento contará ainda com
muita animação ao longo do dia. No
Domingo de Páscoa, pelas 12h15, na
Praça da República, realiza-se a
cerimónia religiosa com a representação
do Compasso Pascal. Este evento é
organizado pelo Movimento de
Empresários do Concelho de Caminha
com o apoio do Município.

12 | 13 SEMANA SANTA

Locais | Igreja Matriz de Caminha - Largo da
Matriz
Igreja da Misericórdia de Caminha - Rua de S.
João, em Caminha
Academia de Música
Contactos
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Caminha
Tel.| 258 921 493 / 934 690 164
Casa Paroquial de Caminha
Tel.| 258 921 413
Email | paroquia.caminha@sapo.pt
Academia de Música
Site | www.academiafernandesfao.pt

Caminha

Celorico de Basto

Feira do Folar e
Produtos da Terra

Serragem da Velha
e Via Sacra

17 a 19 de Abril

1 a 2 de Abril

A Feira do Folar de Carrazeda de Ansiães
conta com a participação de expositores
oriundos do concelho onde é possível
apreciar e comprar deliciosos folares da
Páscoa e outros produtos de doçaria
tradicional. O certame conta com
espectáculos de música tradicional, folclore,
entre outras actividades culturais. Dinamizar
o comércio local, valorizar os produtos
gastronómicos da época e preservar a
cultura tradicional são os principais
objectivos desta iniciativa.
Horário | Das 14h30 às 21h00
Local | CITICA (Centro Inovação Tecnológico
Inovarural de Carrazeda de Ansiães)
GPS | 41º14’30, 12’’, 7º18’19, 57’’
Contactos
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
Tel.| 278 610 200
Email | geral@cmca.pt
Site | www.cm-carrazedadeansiaes.pt

Esta actividade decorre exactamente a
meio da Quaresma na Freguesia de
Molares. Trata-se de uma acção com
grande tradição em Celorico de Basto
ainda desenvolvida por muitas
associações que misturam a ironia e a
sátira nos textos que desenvolvem.
Genericamente trata-se de uma velha
que morre e que deixa os seus bens em
testamento às moças solteiras da
aldeia. Normalmente são bens
engraçados e que vão de encontro às
características das raparigas que os
recebem. O testamento é lido pelos
rapazes, no ponto mais alto da aldeia
para que todos possam ouvir. Após
lerem o testamento realizam uma
espécie de cortejo fúnebre e choram
(gritam - género de carpideiras) até ao
cemitério. Junto ao cemitério os rapazes
fazem uma fogueira e queimam a velha.
Esta acção ocorre durante a noite, entre
as 23h00 às 02h00.

A Via Sacra é uma actividade que marca o
calendário de actividades da Páscoa em
Celorico de Basto. Esta acção, desde a
condenação de Jesus até à Morte e
Ressurreição, é protagonizada quase em
exclusivo por idosos e pessoas portadoras
de deficiência. Os técnicos da organização
Celorico a Mexer preparam o espaço – o
Parque Lúdico do Freixieiro, junto ao
mercado municipal - que dependendo das
condições meteorológicas previstas para
a data, com todos os adereços
necessários para parecer o caminho do
Calvário.
Contactos
Associação Molares com Vida
Filipe Gonçalves
Tel.| 967 159 696
Email | gab.imprensa@mun-celoricodebasto.pt
Câmara Municipal de Celorico de Basto
Tel.| 963 126 86
Email | gab.imprensa@mun-celoricodebasto.pt
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Carrazeda de Ansiães

Espinho

Sabores de Chaves
- Feira do Folar

Procissão dos
Ramos

17 a 19 de Abril

13 de Abril

Certame visando promover um dos ícones
gastronómicos da região na época pascal,
o Folar. Centrado essencialmente nos
recursos endógenos e na tradição,
proporciona o contacto de perto com os
“sabores” transmitidos de geração em
geração, ao mesmo tempo que dá uma
noção ao visitante da importância dessa
herança cultural inter-relacional. Na sua
essência para além de devolver as
tradições gastronómicas, o seu lugar na
comunidade e de ser um meio
promocional turístico global da região, é
igualmente, um motor do
desenvolvimento económico local,
constituindo-se como um importante
instrumento de requalificação territorial.
A filosofia desta acção assenta na
valorização de uma imagem de marca – O
Folar de Chaves - capaz de dinamizar as
actividades já instaladas e captar novos
empreendedores, através de ganhos de
competitividade no sector.

O Domingo de Ramos é o pórtico de
entrada na Semana Santa. Neste dia a
Igreja comemora a entrada de Jesus em
Jerusalém. A Procissão terá início na
Igreja Matriz de Anta seguindo pelas
ruas da cidade com encenação de alguns
acontecimentos da época até à Igreja
Matriz de Espinho onde terminará com a
Eucaristia da Bênção dos Ramos.
Horário | Das 15h00 às 18h00
Local | Ruas da cidade
Contactos
Tel. | 227 335 800
Email | comunica@cm-espinho.pt
Site | www.espinho.pt

16 | 17 SEMANA SANTA

Local | Escola Fernão de Magalhães – Largo
General Silveira
Contactos
Site | www.cm-chaves.pt

Chaves

Espinho

Concerto da
Páscoa

Via-Sacra
Encenação

16 de Abril

18 de Abril

A cidade de Espinho conserva esta
antiga tradição de, no decurso da
Quaresma, promover o grandioso
Concerto de Páscoa.

A representação das últimas horas da vida de
Jesus é de todos os momentos a mais solene
e comovente. Terá início no Largo da Câmara
Municipal com a representação da Última
Ceia e julgamento de Pilatos, prosseguindo
com os vários momentos da via dolorosa de
Jesus até à Crucificação e colocação do Seu
corpo no Sepulcro na Igreja Matriz de
Espinho.

Horário | Das 21h30 às 23h00
GPS | 41⁰00’20,25”N, 8⁰38’26,57”W
Local | Igreja Matriz de Espinho
Contactos
Tel. | 227 335 800
Email | comunica@cm-espinho.pt
Site | www.espinho.pt

Horário | Das 21h00 às 23h00
GPS | 41⁰00’31,75”N, 8⁰38’21,83”W
Local | Largo Dr. José Oliveira Salvador
Contactos
Tel. | 227 335 800
Email | comunica@cm-espinho.pt
Site | www.espinho.pt
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espinho

Felgueiras

Solenidades da
Semana Santa

Procissão do
Senhor dos Passos

16 a 20 de Abril

6 de Abril

A Procissão de Velas e a Via-Sacra, na
quarta-feira, dia 16 de Abril, dão início à
Semana Santa.
Na quinta-feira, dia 17 tem lugar a
Procissão do Encontro e na sexta-feira,
dia 18, realiza-se a Procissão do Enterro
do Senhor que constituem o auge destas
Solenidades.
No sábado, dia 19, inicia-se a Vigília
Pascal, sendo o Domingo de Páscoa
reservado à Visita Pascal.
Refira-se que a Semana Santa de
Esposende é já um acontecimento de
interesse cultural e turístico que
ultrapassou o âmbito regional, sendo
uma mais-valia cultural e sobretudo,
turística.
GPS | 41,53267, 8,78184
Local | Esposende
Contactos
Site |www.visitesposende.com

Horário | Das 10h00 às 19h00
GPS | 41º20’29’’N, 8º10’11’’W
Local | Lugar do Mosteiro - Caramos
Contactos
Tel. | 255 925 468
Email | lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras.pt

Realiza-se sempre quinze dias antes da
Páscoa. Começando pela manhã, o
momento alto é à tarde com a Procissão
do Senhor dos Passos, um
acontecimento de grande significado
religioso, reconstituindo-se o percurso
de Cristo ao Calvário. Ao lado duma das
sete capelas dos Passos (Via Sacra), a
Capela do Encontro, Calvário, ou Via
Sacra de Caramos, poderá conhecer um
belo conjunto monumental de quatro
Cruzes. As três Cruzes da frente, com a
de Cristo esculpido na do centro,
representam a cena da Crucifixão, a de
trás é um raro Pietá de pedra, que
pretende representar o inconsolável
sofrimento da Mãe de Cristo ao ver o
filho morto, conhecida por Senhora das
Angústias. É obra de um labrista do
século XVIII e Imóvel de Interesse
Público.

20 | 21 SEMANA SANTA

Esposende

Guimarães

Festival do Pão de Ló
5ª Mostra Anual de
Doces Tradicionais

Concertos de
Páscoa

12 a 13 de Abril

5 e 6 de Abril e
12 e 13 de Abril

É um evento de excelência para
degustar e comprar doçaria com
tradição enraizada na Páscoa, daí
realizar-se no fim-de-semana anterior.
Tendo sido um sucesso logo na 1.ª
edição, na 4.ª edição em 2013 registou
mais de 20 mil visitantes. O programa é
rico e diversificado: degustações de
doçaria, vinhos e licores; música; ateliers
de Pão-de-Ló; visitas guiadas ao
Mosteiro de Pombeiro, entre outras
“experiências” imperdíveis.

Conjunto de concertos cujo programa
junta propostas de formações
profissionais, amadoras e de jovens em
formação musical, procurando associar a
comunidade na celebração colectiva de
uma quadra religiosa, através da música
coral e orquestral que inspirou diversos
autores, ao longo dos séculos.

Horário | Das 10h00 às 20h00
GPS | 41º22’58’’N, 8º13’33’’W
Local | Mosteiro de Pombeiro, Pombeiro
Contactos
Tel. | 255 925 468
Email | info@festivaldopaodelo.com
Site | www.festivaldopaodelo.com

Horário | 21h30
Local | Várias igrejas do concelho
Contactos
Câmara Municipal de Guimarães
Tel.| 254 421 200
Site | www.cm-guimaraes.pt
Email | geral@cm-guimaraes.pt

22 | 23 SEMANA SANTA

Felgueiras

QuareSma e
solenidades da
Semana Santa
16 de Março a
30 de Abril
O Programa das Solenidades da Semana
Santa e Páscoa com longa tradição em
Lamego tem inicio dia 16 de Março com a
Exposição no Museu Diocesano do artista
Rui Reinoso “Sé de Lamego – 8 Séculos / 8
Peças”, patente até ao final de Abril. Ainda
em Março, dia 26, com início na Igreja da
Graça realiza-se às 21h30 a Via Sacra e a
Cerimónia da Vestidura do Senhor Bênção das Flores. A Procissão de Nosso
Senhor dos Passos – uma das mais
solenes e introspectivas da cidade –
começa na Igreja da Graça, percorre as
principais ruas da cidade e termina na Sé
Catedral com a tradição do pão quente,
cerca das 22h30. No domingo, dia 30, às
16h00, o bispo da Diocese de Lamego –
uma das mais antigas do país – preside à
Procissão de Nosso Senhor dos Passos na
Sé. O Bairro da Ponte festeja a sua
devoção a S. Lázaro, dia 06 de Abril. No dia
13, a partir das 10h00 – Domingo de
Ramos - a Sé de Lamego, Igreja das

GPS
Igreja da Graça | 41º06´02.17”N, 7º48´35.10”O
Sé | 41º05´47.51”N, 7º48´25.11”O
Capela de S. Lázaro, Bairro da Ponte |
41º05’31.93´´N, 7º48´01.29”O
Igreja das Chagas | 41º06´05.59”N,|
7º48´38.85”O
Igreja de Almacave | 41º05´56.83”N,
7º48´38.23”O
Senhora da Guia - Ferreirim | 41º02´42.91”N,
7º45´45.71”O
Av. Dr. Alfredo de Sousa | 41º05´45.57”N,
7º48´31.42”O
Lalim | 41º02´21.82”N, 7º48´55.63”O
Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Av. Padre Alfredo Pinto Teixeira
Tel. | 254 609 600
Site | www.cm-lamego.pt
Email | geral@cm-lamego.pt

24 | 25 SEMANA SANTA

Lamego

Chagas e a Igreja de Almacave realizam
as respectivas Missas antecedidas pela
Cerimónia de Bênção dos Ramos e
Procissão.
O tradicional Concerto de Semana Santa
tem lugar dia 15 na Sé, às 21h30 com o
Grupo Coral da Sé e a Banda Filarmónica
de Magueija.
A Quinta-feira Santa, é um dos dias mais
importantes da tradição pascal. Na Sé, a
partir das 10h00, há Missa Crismal e
Bênção dos Santos Óleos. Às 17h00,
começa a Celebração da Ceia do Senhor
e Rito do Lava-Pés. Uma hora mais
tarde, a mesma acontece na Igreja de
Almacave. À noite, o silêncio instala-se,
os andores passam pelas ruas
embandeiradas de roxo sepulcral e as
candeias alumiam todo o percurso.
Começa na Igreja das Chagas a
Procissão das Sete Bandeiras - Sete
Tribunais. Sexta-feira Santa, Lamego
vive a Paixão e a Morte do Senhor na Sé
e na Igreja de Almacave. A Via Sacra da
Senhora da Guia em Ferreirim acontece
às 16h00 e na Igreja das Chagas todos
se reúnem pelas 21h30, para participar
ou ver sair a Procissão do Senhor Morto,
presidida pelo Bispo de Lamego. Sábado,
é dia de Vigílias Pascais nas duas
principais paróquias de Lamego, Sé e
Almacave, a partir das 21h30.
Dia de Páscoa é dia de júbilo e de
celebração. A cidade anima-se. Cedo a
população saí de casa para assistir às
Procissões e Missas de Ressurreição
(08h30) para logo regressar e aguardar
o badalar do sino e o Compasso Pascal
na sua tradicional visita aos lares das
famílias da cidade a partir das 10h00. À
tarde, pelas 16h00 na renovada Av. Dr.
Alfredo de Sousa todos assistem,
entusiasmados, à Queima do Judas. Uma
hora mais tarde, a mesma tradição
centenária tem lugar em Lalim, vila
histórica do concelho de Lamego.

Macedo de Cavaleiros

Visita Pascal

Semana Santa

20 de Abril

13 a 20 de Abril

Apesar de decorrer a Visita Pascal em
todas as paróquias de Lousada, a
referência mais peculiar é em Cristelos,
uma vez que é acompanhada pela Banda
de Música.
Horário | Das 07h00 às 19h00
Local | Freguesias do concelho, com maior
animação em Cristelos
Contactos
Vigário da Vara, Padre Mário Henrique
Tel. | 255 829 478
Email | cartorioparoquialmpc@iol.pt

Local | Convento de Balsamão
Contactos
Museu Religioso de Balsamão
Tel. | 278 468 010 / 917 048 015 (Pe. Eduardo)

No dia 13, Domingo de Ramos, pelas 11h30,
realiza-se a Bênção de Ramos no sopé do
Monte de Balsamão e ainda a
caracterização da Entrada Triunfal de
Jesus em Jerusalém, percorrendo todo
percurso até ao cimo do monte.
Cerimónia seguida de Eucaristia na Igreja
de Balsamão. Todo percurso está
ornamentado com ramos de palmeira.
Na Quinta-feira Santa, pelas 18h00
celebra-se a Missa Vespertina da Ceia do
Senhor e Lava-Pés. Depois há a Adoração
do Santíssimo. Na Sexta-feira Santa, às
15h00 realiza-se a Solenidade Acção
Litúrgica e à noite, às 21h30 começa a ViaSacra, subindo o monte.
Sábado, às 10h00 tem lugar o Oficio de
Leitura.
Ao meio-dia, a Hora Intermédia e às 23h00
realiza-se a Solene Vigília Pascal. De
segunda a sábado no Convento de
Balsamão reza-se a Oração de Laudes às
8h00. No Domingo de Páscoa a Eucaristia
celebra-se ao meio-dia.

26 | 27 SEMANA SANTA

Lousada

Maia

Maia

13 e 27 de Abril

14 a 17 de Abril

A Procissão do Senhor dos Passos
realiza-se no dia 13 na Avenida Visconde
de Barreiros na Maia. Dia 27, é a vez da
Freguesia de Moreira sair à rua para
acompanhar a sua Procissão e a Via
Sacra.

As Férias Culturais da Páscoa destinamse a crianças dos 8 aos 12 anos. Vários
momentos organizados em áreas
diferentes sempre com o objectivo de
aprender divertindo-se: workshops
vários, actividades na Biblioteca
Municipal, passeios, visitas, pedipapers e
outras actividades.

GPS | 41º13’55.15, 8º37’23.07
Contactos
Turismo da Maia
Tel. | 229 444 732
Email | turismo.maiadigital.pt
turismo@cm-maia.pt
Site | turismo.maiadigital.pt

Horário | Das 9h às 13h e das 14h às 18h
GPS | 41º14’03.76”N, 8º37’31.61”O
Local | Rua Simão Bolívar, Parque Central da
Maia, nº19
Contactos
Turismo da Maia
Tel. | 229 444 732
Site | turismo.maiadigital.pt
Email | turismo.maiadigital.pt
turismo@cm-maia.pt

28 | 29 SEMANA SANTA

Procissões do
Férias Culturais da
Senhor dos Passos Páscoa

Monção

Semana Santa
Procissão das
Endoenças

Concerto de
Páscoa

17 e 18 Abril

2 de Março

Horário
17 Abril | 20h30
18 Abril | 15h00
Local | Rua Padre Augusto Carlos Fidalgo –
Cruzeiro, Torrão
GPS | 41º 04’ 58.09” N, 8º 17’ 22.58” W
Contactos
Paróquia de Santa Clara do Torrão
Tel.| 255 614 221
Email | paroquiadotorrao.mcm@gmail.com
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Tel.| 255 614 221
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www-cm-marco-canaveses.pt

Ao longo dos últimos 6 anos, a Banda
Musical de Monção tem levado a efeito o
já tradicional concerto de Páscoa,
tratando-se de uma actividade
permanente que tem merecido lugar de
destaque na agenda cultural do Município
de Monção. Este concerto é um evento que
se reveste de inquestionável importância
cultural, ao qual a população de Monção já
se tem habituado e adere
entusiasticamente. Este ano o concerto
será dado pela Banda Juvenil com o
objectivo de a divulgar.
Horário | Das 15h30 às 16h30
GPS | N 42º 04’ 41’’, W 08º 29’ 00’’
Local | Largo da Alfândega
Contactos
Cine Teatro
4950 - 432 Monção
Tel. | 251 653 215
Email | cineteatro.moncao@gmail.com
Site | cineteatro.cm-moncao.pt

30 | 31 SEMANA SANTA

A Procissão das Endoenças realiza-se há
mais de 300 anos, ligando as duas
margens do troço final do Tâmega, na
confluência com o Douro, entre o Torrão
(Marco de Canaveses) e Entre-os-Rios
(Penafiel), num percurso que inclui a
Ponte Duarte Pacheco. Antes da
inauguração desta infra-estrutura, 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.

Marco de Canaveses

MONção

Função do Senhor
dos Passos

Concerto de Páscoa

13 de Abril

13 de Abril

A celebração da Função dos Passos de Pias,
provavelmente o mais antigo e arreigado
património deste povo, enquadra-se no grande
ciclo do tempo sagrado da Páscoa integrando,
no seu programa, vários actos e rituais
colectivos de religiosidade popular que, além
de serem expressão de fé e de relação com o
transcendente, reproduzem e fomentam a
identidade comunitária em torno de um
sentimento de pertença. É que as entidades e
os comportamentos religiosos são factores de
integração e integridade cultural, também eles
elementos significativos da entidade local. O
sermão do Encontro, para o qual sempre foram
convidados os mais reputados oradores
sagrados das redondezas, é um dos pontos
altos desta celebração.

A Banda Musical da Casa do Povo de
Tangil para além de promover o seu
reportório musical, pretende com este
concerto premiar o apoio da população
monçanense às suas actividades.

Horário | Das 15h00 às 18h00
GPS | N 42º 1’ 1. 85”, W 08º 30’ 14. 18’’
Local | Barreiro - Pias - Monção
Contactos
Tel. | 964 457 547

Horário | Das 16h30 às 18h00
GPS | N 42º 04’ 41’’, W 08º 29’ 00’’
Local | Largo da Alfândega
Contactos
Cine Teatro
4950 - 432 Monção
Tel. | 251 653 215
Email | cineteatro.moncao@gmail.com
Site | cineteatro.cm-moncao.pt

32 | 33 SEMANA SANTA

Monção

Mondim de Basto

Mondim de Basto

Procissão e Missa do
Domingo de Ramos
13 de Abril
Com o Domingo de Ramos se dá início às
celebrações da Semana Santa,
lembrando a entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém. Procissão triunfante em
que a figura de Jesus Cristo desfila
desde a Capela do Santíssimo
Sacramento até à Igreja Matriz onde é
celebrada a Eucaristia. Incorporam a
Procissão representações dos
movimentos apostólicos, muitos jovens
e uma enorme franja de devotos que
erguem nas mãos os ramos de oliveira
acabados de benzer.
Horário | Das 11h00 às 13h00
GPS | 41º24’43.93’’ N, 7º57’14.89’’ O
Local | Tem inicio na Capela do Santíssimo
Sacramento e da Paixão do Senhor e termina na
Igreja Matriz de Mondim de Basto
Contactos
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. |255 381 225 / 918 368 898
Email | macman@sapo.pt

18 de Abril
Cerca de uma centena de figurantes
jovens, caracterizados à época com
roupas e adereços confeccionados pelo
próprio Grupo, protagonizam a “Via
Sacra ao Vivo” uma das realizações mais
marcantes do calendário paroquial e
também do calendário cultural da
região, para a comovida assistência dos
habitantes locais e dos milhares de
visitantes que ocorrem a esta
realização. Tem início no Lugar do Barrio
às 21h30 e termina no alto da Senhora
da Piedade em Mondim de Basto (GPS:
41º24’45.21’’ N, 7º57’31.42’’).
Na Sexta-Feira Santa manda também a
tradição da Igreja, que se realize a
Procissão do Enterro do Senhor. A
imagem vem deitada no esquife, coberta
com um alvo manto branco. Compete
aos membros da Irmandade do
Santíssimo Sacramento e da Paixão do
Senhor carregar o Corpo de Cristo. O
silêncio sepulcral e as sombras

projectadas das labaredas das velas
criam um ambiente único e irrepetível.
Ainda hoje permanecem inalteráveis
estas manifestações de fé. Parte do alto
da Senhora da Piedade às 23h00 e
termina na Capela do Santíssimo
Sacramento do Senhor (GPS: 41º 24’
26’’ N, 7º 57’ 41’’W).
Contactos
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. | 255 381 225 / 918 368 898
Email | macman@sapo.pt

34 | 35 SEMANA SANTA

Via Sacra ao Vivo e
Procissão do
Enterro do Senhor

Paredes de Coura

Vigília Pascal,
Visita Pascal e
Procissão das
Cruzes

Semana Santa

19 e 20 de Abril

06 a 20 de Abril

das Cruzes, parte da Capela do
Santíssimo Sacramento e dirige-se para
a Igreja Matriz, compreendendo todos
os grupos e todos os acólitos
mobilizados na Visita Pascal. Tinem as
sinetas, repicam os sinos e estoiram os
foguetes à passagem das cruzes
engalanadas. Haverá Missa cantada em
efusiva celebração, para encerrar o
domingo da Ressurreição. Inicia na
Capela do Santíssimo Sacramento e da
Paixão do Senhor e termina na Igreja
Matriz de Mondim de Basto (GPS:
41º24’43.93’’ N, 7º57’14.89’’ O).
Contactos
Paróquia de Mondim de Bastos
Tel. | 255 381 225 / 918 368 898
Email | macman@sapo.pt

As celebrações começam dia 06 de Abril
com a peça de teatro musical, “O Auto da
Paixão”, representando os eventos e os
sofrimentos físicos, espirituais e mentais
de Jesus nas horas que antecederam o
seu julgamento e execução através da
sua crucificação. Às 15h00 no Centro
Cultural, na Avenida Cónego Bernardo
Chouzal (GPS: N41º54’44,05’’,
W8º33’46,72’’). No dia 13, acontece a
recreação da Via Sacra no circuito do
Monte de Iríjo, onde os fiéis percorrem o
caminho seguido por Jesus carregando a
Cruz do Pretório ao Calvário.
No dia 17, às 18h30, há Missa Vespertina
da Ceia do Senhor com ritual do LavaPés e Procissão do Santíssimo
Sacramento. A Celebração da Paixão do
Senhor com celebração da Liturgia da
Palavra, Adoração da Cruz e Sagrada
Comunhão acontece dia 18, às 15h00 na
Igreja Matriz de Paredes de Coura (GPS:
N41º53’06,80’’, W8º39’31,84’’).

No mesmo dia, às 21h00, tem inicio a Via
Sacra, pelas ruas de Paredes de Coura,
onde os fiéis percorrem o caminho seguido
por Jesus carregando a Cruz do pretório
ao Calvário. Aleluia.
Dia 19, às 21h00 realiza-se a Vigília
Pascal, a Celebração litúrgica, marcada
pela primeira entoação desde o início da
Quaresma do Glória e do Aleluia. Domingo
de Páscoa há Visita Pascal, casa a casa,
pelo Crucifixo de Cristo para celebrar a
sua Ressurreição. O compasso inicia a
Visita Pascal em todas as paróquias do
concelho às 8h30 e termina às 18h00.
Contactos
Email | centrocultural@cm-paredes-coura.pt

36 | 37 SEMANA SANTA

Dia 19 de Abril tem lugar a Vigília da luz
e um dos principais momentos do
calendário litúrgico. Missa solene
cantada pelo Grupo Coral de São
Cristóvão, bênção do fogo, bênção da
água e normalmente, uma série de
baptizados a reforçar a alegria da
celebração. Os sinos da torre de Mondim
repicam no Aleluia Pascal a proclamar a
Boa Nova aos quatro ventos. Realiza-se
na Igreja Matriz de Mondim de Basto
(GPS: 41º24’32.57’’ N, 7º57’24.84’’ O)
entre as 22h00 e as 24h00.
Cumprindo os ritos da tradição, dia de
Páscoa, dia 20, os grupos da Visita
Pascal percorrem os caminhos
tortuosos da nossa geografia, levando o
Senhor a beijar a todos os lares da nossa
comunidade. Tilintam as sinetas e
estrelejam os foguetes enquanto os
chefes de família aguardam o compasso
à porta de casa. Das 9h00 às 18h00.
Ao final do dia, às 18h00, a Procissão

Mondim de Basto

Penafiel

Festa das
Endoenças

Semana Santa 		
Procissão do
Enterro do Senhor

17 de Abril

18 de Abril

13 Abril a 20 Abril

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 nocturna 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.

Procissão na noite de Sexta-Feira Santa,
com as ruas às escuras, percorre as 14
estações da Via-Sacra. A grande Cruz
carregada pelos jovens, o andor da
Nossa Senhora das Dores, o esquife do
Senhor Morto, a comunidade paroquial,
os fiéis, as irmandades religiosas da
cidade e autoridades civis seguem em
passo lento pelas ruas de Penafiel. Pelo
percurso ouvem-se os cânticos da
paixão, através de colunas próprias de
som, assim como o sermão presidido
pelo Bispo Auxiliar do Porto.

A Semana Santa em Penedono é das
iniciativas com mais participação em todas
as freguesias do concelho. Começa no
Domingo de Ramos com as Procissões dos
Ramos; as cerimónias do Lava Pés e a Última
Ceia na Quinta-feira santa; As Procissões do
Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa; as
cerimónias de Sábado de Aleluia em que é
aclamado Cristo Ressuscitado e culminam
no Domingo de Páscoa com a Visita Pascal,
em que o compasso vai de casa em casa e as
pessoas pelas ruas vão acompanhando e
manifestando a sua alegria, trocando votos
de felicidade.

Horário | Das 18h00 às 00h00
GPS | 8,172853, 41,0514,53
Local | Entre-Os-Rios - Eja
Contactos
Tel. | 255 712 561
Email | turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
Fotografia de Carlos Gonçalves

Horário | 19h30 às 00h00
GPS | 8,29338, 41,083389
Local | Ruas de Penafiel
Contactos
Tel. | 255 712 561
Email | turismo.penafiel@cm-penafiel.pt

Penedono

GPS | N40º59’20.35”, W7º23’34.04”
Local | Todas as paróquias do concelho de Penedono
Contactos
Paróquia de Penedono
Tel. | 254 505 093
Email | santaeufemiapenedono@gmail.com
Site | www.santaeufemiapenedono.com

38 | 39 SEMANA SANTA

Penafiel

Penedono

Via Sacra ao Vivo
em Penedono e em
Penela da Beira

Romaria de
Segunda-feira de
Páscoa a Santa
Eufémia

16 e 18 de Abril

21 de Abril

representação começa junto à Igreja
Matriz de Penela da Beira às 21h00 com
a última ceia e termina no monte da
Senhora da Piedade com o Calvário às
24h00, onde é representada a
Crucificação de Jesus, que segue para
ser sepultado.

A Romaria de Segunda Feira de Páscoa a
Santa Eufémia, é das mais antigas e
tradicionais de que há memória nas
imediações. As freguesias em volta acorrem
em massa ao Santuário. Organizados em
Romarias, cada freguesia faz como que um
despique a ver quem tem mais e melhor
animação, onde as concertinas são rainhas.
Para além da animação e convívio que
brotam do momento, a Romaria conta com a
Eucaristia e muita animação durante toda a
tarde. Aqui acorrem para além das
comunidades vizinhas, inúmeros visitantes
que vêm de diferentes pontos do país.

GPS
N40º59’20.35”, W 7º23’34.04”
N41º02’32.31”, W7º25’17.12”
Contactos
Paróquia de Penedono
Tel. | 254 505 093
Email | santaeufemiapenedono@gmail.com
Site | www.santaeufemiapenedono.com
Contactos
Paróquia de Penela da Beira
Tel. | 254 508 074 / 964 105 746
Email | lucrdpmail.com

Horário | Das 13h00 às 19h00
GPS | N40º59’59.24”, W7º24’27.62”
Local | Santuário de Santa Eufémia
Contactos
Paróquia de Penedono
Tel. | 254 505 093
Email | santaeufemiapenedono@gmail.com
Site | www.santaeufemiapenedono.com

40 | 41 SEMANA SANTA

Representação cénica da Via Sacra com
uma forte participação de toda a
comunidade, dia 16 de Abril. O evento
decorre pelas ruas da Vila de Penedono,
saindo da Igreja Matriz às 21h00 e com
o seu término novamente na Igreja às
24h00, onde é feita a representação da
Ressurreição de Cristo, anunciando o Dia
de Páscoa.
Representação cénica da Via Sacra em
Penela da Beira, dia 18 de Abril. Com
uma forte participação de toda a
comunidade, com cerca de 80 figurantes
todos vestidos a rigor são representadas
as últimas 12 horas de Jesus Cristo.
Representação com grande realismo
transporta a assistência para o tempo
de Jesus na Palestina, fazendo mesmo
sentir cada passo e cada passagem da
Via Sacra. Os figurantes vão desde os
soldados romanos, ao povo que assistia
à passagem de Cristo com a cruz às
costas a caminho do Calvário. A

Penedono

Ponte de Lima

A Mui Dolorosa
Semana Santa
Paixão de Nosso
Senhor Jesus Cristo
Representação
17 a 18 de Abril

13 a 20 de Abril

Em Bravães, na quinta-feira Santa, ligam-se
os cinco palcos onde decorre durante cerca de
duas horas o “último” dia de Jesus Cristo na
Terra. Da inveja dos Judeus, à traição de
Judas, ao lava-mãos de Pilatos, à Morte na
Cruz, depois do milagre que tornou possível a
conversão de Longuinhos, o soldado romano e
a contrição de Dimas o bom ladrão. Peça de
cariz religioso, seiscentista, em verso, ao
gosto vicentino, a partir do original do Padre
Francisco Vaz de Guimarães da edição de
1820, muito embora baseada na original que
data de 1583 feita em Évora. Encenada num
espaço apropriado, com o rigor da pedra a
servir de cenário e o pórtico da Igreja
românica como pano de fundo do calvário
montado no adro.

No Domingo de Ramos, dia 13, realiza-se
a encenação da entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém no centro histórico
de Ponte de Lima.
Na Quinta-Feira Santa, 17 de Abril tem
lugar o Concerto de Páscoa com Carlos
Guilherme, Fátima Lopes e B. Sassetti.
Na Sexta-feira Santa, dia 18, realiza-se
o roteiro das Igrejas e Capelas limianas:
sete capelas, sete dores da Mãe de
Jesus, sete visitas ao Cristo Crucificado.
Domingo de Pascoa é dia de Compasso
Pascal.

Horário | Das 22h00 às 00h30
GPS | 41.797908, -8.4531
Local | Mosteiro de Bravães
Contactos
Tel. | 258 480180
Email | geral@cmpb.pt
Site | www.cmpb.pt

42 | 43 SEMANA SANTA

ponte da barca

Porto

Celebração
Espiritual
Concerto de Música

Oratório de
Requiem
Páscoa de Bach
Concerto de Música
Concertos Promenade

12 de Abril

13 de Abril

17 Abril

Da Cerimónia fúnebre de Mahler,
prenúncio da Sinfonia Ressurreição, à
gloriosa celebração da ressurreição dos
mortos das duas Grandes Guerras,
passando pela narrativa musical das
celebrações do Sábado de Aleluia e do
Domingo de Páscoa na Rússia ou uma
emotiva evocação do profeta Elias, este é
um programa de profunda espiritualidade.
Por entre sonoridades de sinos e de temas
gregorianos incontornáveis, como o Dies
Irae, o concerto prima pela diversidade
que caracteriza o estilo inconfundível de
cada compositor e os seus diferentes
credos.

Pela Orquestra XXI, o “Oratório de
Páscoa” ou Osteroratorium (BWV 249) é
uma oratória de J. S. Bach, a primeira
das três versões concluída a 1 de Abril
de 1725, sobre o tema do domingo de
Páscoa. O autor do texto do oratório foi,
provavelmente, Picander. Em grande
parte, é uma reelaboração da antiga
Cantata dos Pastores (BWV 249a), hoje
extraviada, embora o libreto tenha
sobrevivido.

O maestro Simon Carrington, fundador do
aclamado agrupamento The King’s Singers e
professor emérito da Universidade de Yale, é
um dos maiores especialistas internacionais
do repertório vocal a cappella. No seu
regresso à Casa da Música dirige uma das
obras predilectas do período de ouro da
polifonia portuguesa, o Requiem a 6 vozes
de Duarte Lobo, alternadamente com uma
exuberante partitura coral do argentino
Alberto Ginastera. Dada a ouvir pela
primeira vez em Portugal, a estreia de As
Sete Ultimas Palavras de Cristo na Cruz do
jovem compositor norte-americano Daniel
Elder exprimem o horror da Crucificação à
luz da fé na Ressurreição e na vida eterna.

Horário | 18h00
GPS | 41.158.592, -8.630.383
Local | Casa da Música - Avenida da Boavista
Contactos
Avenida da Boavista, 604-610
Tel. | 220120220
Email | info@casadamusica.com

Horário | 11h30
GPS | 41.146.906, -8.606.236
Local | Coliseu do Porto - Rua Passos Manuel,
137
Contactos
Coliseu do Porto
Rua Passos Manuel, 137
Tel. | 223394940
Email | coliseu@coliseudoporto.pt

Horário | 21h00
GPS | 41.146.906, -8.606.236
Local | Coliseu do Porto - R. Passos Manuel, 137
Contactos
Tel. | 223 394 940
Email | coliseu@coliseudoporto.pt
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Porto

Porto

póvoa de varzim

Concertos de
Páscoa

Tradicional visita
às Igrejas e
Capelas de Póvoa
de Varzim

12, 13 e 16 de Abril

17 de Abril

Tradicionais concertos de Páscoa,
organizados pela Escola de Música da
Póvoa de Varzim, realizados em Igrejas
da cidade. Dia 12 de Abril, concerto com
o Quarteto Verazin e Coral “Ensaio” da
Escola de Música. Dia 13, concerto com
o Coral Juvenil da Escola de Música da
Póvoa de Varzim, Orquestra de sopros e
Coro convidado e dia 16 de Abril,
concerto com “Grupo Coral Ensaio” e
“Grupo Instrumental da Escola de
Música da Póvoa de Varzim”.

Este costume surgiu na sequência da
extinção da antiga Procissão das
Endoenças ou das Lanternas. Tal como ela,
decorre à noite e tem como característica
marcante a visita às várias Igrejas que
para esta celebração são especialmente
decoradas e iluminadas. É grande o número
de pessoas que fazem a visita aos diversos
templos da cidade. Num espírito de fé, mas
também movidas pela curiosidade da
descoberta do trabalho desenvolvido,
fazem um périplo que integra ao todo nove
Igrejas.

Horário | 21h30
Local
12 de Abril | Igreja da Lapa - Rua 31 de Janeiro
GPS: 41º22’25, 71’’, 8º45’39,90’’
13 de Abril | Igreja Matriz - Rua da Igreja GPS:
41º22’51,900, 08º45’24,867’’
16 de Abril | Igreja Matriz - Rua da Igreja GPS:
41º22’51,900, 08º45’24,867’’
Contactos
Tel. | 252 611 955

Horário | Das 20h30 às 24h00
Local | Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição; Igreja da Misericórdia; Capela de S.
Roque; Capela de Nossa Senhora das Dores; Igreja
Paroquial de Nossa Senhora da Lapa; Capela de
Nossa Senhora do Desterro; Capela do Senhor do
Bonfim; Igreja Paroquial de S. José de Ribamar
Contactos
Site | www.cm-pvarzim.pt
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póvoa de varzim

Póvoa de Varzim

Póvoa de Varzim

18 de Abril

20 de Abril

Até à década de 30 do séc. XX, esta
procissão realizava-se durante a tarde
passando, a partir dessa altura a
realizar-se à noite. Inicia e termina na
Igreja Matriz e vai fazendo paragens
para se ouvirem os cânticos da Verónica
e outras santas mulheres, entoados por
grupos corais da cidade.
É um cortejo marcado pela dor do luto e
que impõe à sua passagem um ambiente
de respeito e pesar que toca todos os
presentes independentemente da sua
crença.

É uma procissão eucarística, de carácter
alegre e colorido, já contagiada pelo
espírito da Ressurreição. Nela se reúne
um figurado muito rico, de onde se
poderão destacar os anjinhos pequenos
que se incorporam pela primeira vez
nestes cortejos. Conta também com a
presença de todas as cruzes do
compasso que, no final da procissão,
partem em grupos alegres, anunciados
por campainhas, levando a cruz
enfeitada com flores às casas católicas.

Horário | Das 22h00 às 23h30
Local | Saída e Regresso à Igreja Matriz
Contactos
Site | www.cm-pvarzim.pt

Horário | Das 11h00 às 12h30
Local | Saída e Regresso à Igreja Matriz
Contactos
Site | www.cm-pvarzim.pt
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Procissão do
Procissão da
Enterro do Senhor Ressurreição

Santa Maria da Feira

Semana Santa

O Nazareno
Teatro Musical

18 e 19 de Abril

11 e 12 de Abril

Na noite de Quinta-Feira Santa, dia 18 de
Abril, entre as 21h00 e a meia-noite, a
população da Vila de Sabrosa reúne-se
para assistir à Procissão do Encontro, ou
seja os homens carregam o andor do
Senhor dos Passos da sua Capela até à
estrada nacional e as mulheres
carregam o andor da Senhora das Dores
também até à estrada nacional, onde se
dá o Encontro entre a Virgem e o seu
Filho. Depois a imagem percorre as
principais ruas da vila. É um momento de
uma enorme fé e emoção para todos
aqueles que participam e assistem a
esta manifestação religiosa.
Na Sexta-Feira Santa, dia 19, a
população de Sabrosa dando
continuidade à Procissão do Encontro do
dia anterior, realiza a Procissão do
Enterro de Jesus Cristo, das 15h00 às
17h30. Vários figurantes fazem parte
deste evento, dando alguma realidade e
sentido a esta manifestação religiosa.

Representação de “O Nazareno”, um
espectáculo de Teatro Musical baseado
na obra de Frei Hermano da Câmara pelo
C.C.R. Orfeão da Feira e a Tuna Musical
Mozalense.
Horário
Dia 12 de Abril | 21h30
Dia 13 de Abril | 21h30
Local | Auditório da Tuna Musical Mozalense
Contactos
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Tel. | 256 370 802 | 256 330 900
Site | www.cm-feira.pt | www.feriaviva.com
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GPS | 41.265.556, -7.575.278
Local | Centro histórico de Sabrosa
Contactos
Tel. | 259 939 575
Email | asdouroxxi@sapo.pt

Sabrosa

Santa Maria da Feira

11 a 21 de Abril
A Semana Santa em Santa Maria da Feira,
conta em 2014 com a sua 17ª edição.
Muito mais do que um acontecimento
religioso, tornou-se, ao longo dos anos, um
evento de caracter 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 nossa
cidade e o nosso concelho e o que de
melhor temos para oferecer.
Dia 13, às 15h30, realiza-se o Cortejo da
Entrada Triunfal em Jerusalém na
Cidade Humana, recriado pelo Grupo
Gólgota entre a Igreja Matriz e a Igreja
Missionários Passionistas.
O grupo Gólgota, entra de novo em cena,
dia 16, às 21h30 para recriar o ambiente
da Última Ceia nos Claustros da Igreja
Matriz. No dia 17, às 19h30 e às 20h30
há celebração da Eucaristia na Igreja
Missionários Passionistas e na Igreja
Matriz, respectivamente.

À noite, às 21h30, tem inicio a Procissão
do Triunfo das Endoenças ou Ecce Homo
(Santa Casa da Misericórdia) entre a
Igreja da Misericórdia e a Igreja Matriz.
No dia 18, às 19h00, tem lugar a
Celebração da Paixão na Igreja Paroquial
e Passionistas e às 21h30 realiza-se a
tradicional Via Sacra ao Vivo entre o
Palácio da Justiça e o Castelo,
representada pelo Grupo Gólgota.
O dia das Visitas Guiadas à Igreja Matriz é
dia 19. Estas podem ser admiradas nos
seguintes horários: 10h00, 11h00, 15h00
e 16h00. À noite é tempo de Vigílias
Pascais. Têm lugar na Igreja Paroquial e
na Igreja Missionários Passionistas,
respectivamente, às 20h30 e às 21h30.
GPS | 40. 92497484, - 8 . 54 08 45 51
Local | Centro Histórico de Santa Maria da Feira
Contactos
Tel. | 256 370 802 / 256 330 900
Site | www.cm-feira.pt / www.feriaviva.com
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Semana Santa

Horário | Das 17h00 às 19h00
GPS | 4.119.170.214.465.050,
-7.819.004.058.837.890
Local | Rua da Igreja / Largo do Cerrado –
Sanhoane
Contacto
Tel. | 964 533 085 / 969 978 532

Santo Tirso

Procissão dos
Penitentes
Encontro

Ateliers de
Expressão Plástica
e Dramática

13 de Abril

07 a 17 de Abril

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 Santa
Maria da Igreja Matriz, acompanhada
pelo Padre, acólitos, escuteiros e fiéis.
A Procissão sobe pela Rua da Igreja até
o Largo do Cerrado.
Ao mesmo tempo, parte o andor com o
Senhor dos Passos da Capela, dá-se
então o Encontro entre Santa Maria e
seu filho, Jesus no Largo do Cerrado.
As pessoas ficam em silêncio e o padre
convidado faz uma pequena oração.
Depois de terminada a oração a
procissão segue para a Igreja Matriz
(com os dois andores - Santa Maria e
Jesus) onde se fará a oração final de
encerramento da Procissão do Encontro.

“À descoberta dos ovos da Páscoa” é um
atelier de expressão plástica para
crianças dos 3 aos 15 anos a ter lugar no
Centro Cultural de Vila das Aves (Rua de
Santo Honorato, nº 220 – GPS:
41.360083, 8.40768) no horário das
14h15 às 16h45. A concepção e
dinamização são da responsabilidade da
equipa técnica do CCVA. A entrada é
gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.
As “Oficinas de Páscoa” acontecem de
09 e 16 de Abril na Biblioteca Municipal
(Rua de Gross-Umstadt, s/n,
GPS:41.340311, 8.485847). Destinado a
maiores de 4 anos no horário das 10h00
às 11h00. A concepção e dinamização é
da responsabilidade da equipa técnica da
BMST e a entrada é gratuita, mas sujeita
a inscrição prévia.
“O coelho da Páscoa e os ovos
misteriosos” é um atelier de expressão
dramática para crianças dos 6 aos 15
anos. A concepção e dinamização são da

responsabilidade da equipa técnica do
CCVA. A entrada é gratuita, mas sujeita
a inscrição prévia. Realiza-se nos dias
11, 14 e 17 de Abril, das 10h30 às
12h30, Centro Cultural de Vila das Aves
(Rua de Santo Honorato, nº 220, GPS:
41.360083, 8.40768)
Contactos
Tel. | 252 870 020
Email | ccva@sapo.pt
Site | www.cm-stirso.pt
Tel. | 252 833 428
Email biblioteca@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt
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Santa Marta de Penaguião

Tabuaço

Mercado Nazareno

Semana Santa

18 a 21 de Abril

13 a 20 de Abril

Recriação histórica da Páscoa
Horário
18 de Abril | 15h00 às 22h00
19 de Abril | 11h00 às 22h00
20 de Abril | 15h00 às 22h00
21 de Abril | 11h00 às 18h30
GPS | 41.341485, 8.472858
Local | Praça 25 de Abril - Santo Tirso
Contactos
Tel. | 252 830 411
Email | turismo@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt

Horário
Dia 13 de Abril | 10h30 e 21h00
Dia 17 de Abril | Das 20h30 às 22h00
Dia 18 de Abril | Das 20h30 às 22h00
Dia 19 de Abril | Das 21h00 às 23h00
Dia 20 de Abril | Das 08h00 às 13h00
Contactos
Tel. | 254 781 637
Site | www.tbcparoquia.com

Destaca-se do vasto programa de
Solenidades da Quaresma e Semana
Santa, dia 13, a Bênção dos Ramos que
se realiza na Capela de Santa Bárbara
seguida de Eucaristia de Domingo de
Ramos na Igreja Matriz às 10h30, na
rua 1º de Dezembro. À noite, pelas
21h00, no Parque Abel Botelho realizase a tradicional Via Sacra.
A Cerimónia de Instituição da Eucaristia
e Lava-Pés tem lugar dia 17, às 20h30
na Igreja Matriz no Largo 5 de Outubro.
No mesmo local, dia 18 realiza-se a
Adoração da Santa Cruz, pelas 20h30.
A Vigília Pascal acontece dia 19 de Abril,
às 21h00 na Igreja Matriz de Tabuaço.
A população recebe em suas casas a
Visita Pascal no Domingo de Páscoa, a
partir das 08h00.
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SANTO TIRSO

Tabuaço

Tabuaço

Via Sacra

Paixão de Cristo

Via Sacra

17 e 18 de Abril

18 de Abril

18 de Abril

Encenação das últimas horas da vida de
Cristo, percorrendo as ruas da vila até ao
lugar do Calvário.

Encenação das últimas horas da vida de
Cristo, culminando com a crucificação
de Jesus.

Iluminação das janelas das casas e
principais ruas da aldeia com pequenas
luzes. Realização da via-sacra através
de cânticos alusivos.

Horário
17 de Abril | 16hoo
18 de Abril |18h00
GPS | 41.048.329, -7.539.314
Local | Sendim, Tabuaço
Contactos
Tel. | 968 104 835 (Pároco de Sendim)

Horário | Das 19h00 às 21h00
GPS | 41.159.806, -7.557.098
Local | Valença do Douro
Contactos
Tel. | 254 731 499

Local | Granja do Tedo, Tabuaço
Horário | 21h30 às 23h00
GPS | 41.048.329, -7.539.314
Contactos
Tel. | 919 358 518/ 254 536 190
(Pároco da Granja do Tedo)
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Tabuaço

Semana Santa

12 a 20 de Abril
Celebrações religiosas e culturais
tomam conta de Torre de Moncorvo na
Semana Santa, entre 12 e 20 de Abril.
Em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia, Paróquia de Torre de
Moncorvo e o Grupo de Teatro Alma de
Ferro, o Município prepara programação
especial para uma das celebrações
mais profundas da história do
catolicismo, nestes dias lembradas e
recriadas com devoção, aliando-se a
diversidade e a riqueza do Património
arquitectónico local que acolhe o
desenrolar dos principais momentos
destas comemorações.
Nestes dias, a ênfase está presente na
religiosidade popular. Em Torre de
Moncorvo, as ruas históricas e as casas
transformam-se num “palco vivo da
religião”. A tradição da Bênção dos
Ramos começa dia 12, às 18h45, na
Praça Francisco Meireles. Às 19h00, há
celebração de Missa na Igreja Matriz.

GPS | 41.17403, 7.05235
Local | Centro Histórico da Vila de Torre de
Moncorvo
Contactos
Centro de Informação Turística
Rua dos Sapateiros, N.º 15
5160-278 Torre de Moncorvo
Segunda a Domingo: 9h00 às 12h30 / 14h00 às
17h00
Tel. | 279 252 289 Fax | 279 200 240
Email | turismo@torredemoncorvo.pt
Site | www.torredemoncorvo.pt
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Torre de Moncorvo

Dia 13, Domingo de Ramos, às 11h00, a
tradição repete-se na Igreja Matriz. Há
noite, pelas 21h00, tem inicio a Via
Sacra que culmina com a Procissão do
Encontro ao som de uma banda
musical. A noite termina da melhor
maneira com a Representação da Via
Sacra ao vivo com o Grupo de Teatro
Alma de Ferro. As Celebração da Ceia
do Senhor (dia 17, às 17h00, na Igreja
Matriz) e as Procissões do Senhor dos
Passos (às 21h00) e do Enterro do
Senhor (dia 18, às 17h00), que
traduzem cenários de luto, constituem,
por si só, momentos únicos das
recriações bíblicas, com todos os
simbolismos, atores e anjos, figurinos e
estandartes, carregados de devoção
religiosa combinada com a arte, cor,
cânticos e música das bandas
filarmónicas.
É, sem dúvida, uma semana intensa,
preparação para um fim-de-semana
que se inicia dia 18, Sexta-feira Santa
com a Adoração da Cruz, às 16h00 na
Igreja Matriz. O Sábado de Aleluia
oferece além do programa religioso à
noite (às 21h00 na Igreja Matriz, Vigília
Pascal, Bênção da Água e do Círio
Pascal e às 22h30 na Igreja da
Misericórdia, as Alvissaras), eventos
culturais paralelos.
No Domingo de Páscoa celebra-se na
Igreja Matriz, Missa da Ressurreição às
11h00, seguida da Procissão da Aleluia
ao meio-dia acompanhada por uma
banda filarmónica.
A Visita Pascal, com início às 14h30,
encerra com chave de ouro um tempo
dedicado à espiritualidade e à
meditação para muitos católicos.
As tradições religiosas são também,
ocasião, para muitos visitantes se
deslocarem a Torre de Moncorvo em
busca de cultura, conhecimento,
descanso e lazer.

Trofa

Concerto de
Páscoa

Compasso Pascal

12 de Abril

20 de Abril

Tradicional Concerto de Páscoa no qual
este ano se destacará o canto lírico.

Sai a Visita Pascal que percorre todas as
casas das freguesias do concelho. É
tradição encher as ruas com flores e
“verdes”, sinal que estão disponíveis para
receber o Compasso Pascal.

Horário | 21h30
GPS | 41.319.511, -8.575.194
Local | Capela Nossa Sr.ª da Livração Santiago de
Bougado
Contactos
Casa da Cultura da Trofa
Tel. | 252 400 090
Fax | 252 400 099
Email | turismo@mun-trofa.pt

Horário | Das 9h00 às 19h00
Local | Ruas das freguesias do concelho
Contactos
Site | www.cm-trofa.pt
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Trofa

Celebrações da
Semana Santa
06 a 21 de Abril
No 5.º Domingo da Quaresma, dia 06 de
Abril realiza-se a Procissão do Senhor
dos Passos, com início na Igreja de
Santo Estêvão, pelas 16h00, que
percorrerá as ruas da parte amuralhada
da cidade, com o Sermão do Encontro na
Coroada, junto da capela de S.
Sebastião. Depois a Procissão prossegue
até à Igreja paroquial. Dia 13 de Abril
tem lugar a Bênção dos Ramos, às
11h00, em frente da Capela do Bom
Jesus, na Coroada, seguida da Procissão
dos Ramos até à Igreja Paroquial, onde
será celebrada a Eucaristia da Paixão do
Senhor. Às 14h00, “Tempo de
Reconciliação” na Capela da
Misericórdia, a que se seguirá às 15h00
a Comunhão Pascal. Via Sacra na
Quarta-feira Santa, dia 16 de Abril, com
início às 21h30, percorrendo os Passos
da Paixão dentro das muralhas.
Na Quinta-feira Santa celebra-se na
Igreja Paroquial às 21h30, a Eucaristia

Ressuscitou, Aleluia! Aleluia!
O Domingo de Páscoa começa com a
Eucaristia, às 09h00, na Igreja
Paroquial. Às 10h00 sai o Compasso
Pascal, que suspenderá no fim do lugar
do Cais, cerca das 13h00, para almoço e
retomará no lugar da Raposeira
pontualmente às 15h00, para terminar
cerca das 19h30 em Valflores. No dia
seguinte, saem de novo, às 09h30, as
duas Cruzes do Compasso Pascal pelos
percursos tradicionais, suspendendo às
13h00 para almoço. Às 15h00, junto da
Capela do Senhor dos Esquecidos,
ambas as cruzes reiniciam os percursos
típicos de cada uma, terminando cerca
das 19h00, uma Cruz na Urgeira e a
outra na Boavista.
Contactos
Site | www.cm-valença.pt
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Valença

com Lava-Pés recordando a Instituição
da Santíssima Eucaristia; o Mandamento
Novo e o Dia do Sacerdócio. No final
segue-se a Adoração Nocturna. Na
Sexta-Feira Santa, dia 18, pelas 15h00,
há celebração na Igreja de Santo
Estêvão da Oração de Noa – Liturgia à
hora que se celebra a Morte do Senhor.
Às 21h00, na Igreja de Santo Estêvão
há Narração da Paixão, segundo S. João;
Adoração da Cruz; Distribuição da
Sagrada Comunhão (neste dia não há
missa em nenhuma parte do mundo: a
Igreja celebra o luto pela morte do
Senhor). Às 22h00, começa a Procissão
do Enterro do Senhor, percorrendo as
ruas no interior das muralhas e
terminando na Igreja de Santo Estêvão
com o Sermão do Enterro e o Canto da
Verónica.
No Sábado, dia 19, durante o dia estará
exposto na Igreja de Santo Estêvão o
Senhor do Túmulo. Às 22h00, terá início
a grande Vigília Pascal, que começará
com a tradicional Bênção do Lume Novo,
na fogueira preparada pelos Escuteiros
no exterior da Igreja. Segue-se a
incensação do Círio e o Cântico do
Precónio Pascal, feito à luz das velas
que cada fiel empunhará. Apagadas as
velas, será apenas à luz do Círio Pascal
que decorrerá toda a liturgia da Palavra,
até ao momento solene da celebração
da Ressurreição do Senhor. Será o
momento em que, debaixo de uma salva
de palmas entrará a Cruz Pascal, ao
som do hino do Glória, dos sinos, dos
foguetes e da luz intensa que regressará
à igreja, até ali apenas iluminada pela
luz do Círio. Terminada a Liturgia da
Palavra, segue-se o canto das
Ladainhas, a Bênção da água baptismal
e a aspersão com água benta a todos os
participantes. A Cerimónia termina com
o Pároco dando a Cruz a beijar a todos
os fiéis, ao som do Cântico: Ressuscitou,

Valença

Valongo

Lanço da Cruz

21 de Abril
Esta actividade consiste na travessia de
barco do padre de Cristelo-Côvo e
respectiva Cruz Pascal, para (Sobrado)
Espanha. Na margem galega, o pároco
de Valença dá a Cruz a beijar aos
galegos e depois o padre de Sobrado faz
a viagem junto com o de Valença, no
mesmo barco. Novamente na margem
portuguesa, ambos dão a Cruz a beijar à
população. No final há um arraial
galaico-minhoto.
Horário | 16h00
Local | De Cristelo-Côvo a Sobrado (Espanha)

29 e 30 de Março
Horário
Dia 29 | 21h30
Dia 30 | 18h30
GPS | 41º 11’ 21,75’’ N, 8º 29’ 50,58’’ O
Local | Zona mais antiga da cidade de Valongo
Contactos
procissoes-santos-passos-valongo.blogspot.pt/

Anualmente, no quarto fim-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
(21h30), realiza-se a Procissão da
Senhora da Soledade. Na tarde de
domingo (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 significado 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 fimde-semana seguinte.
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Selenidades dos
santos Passos

Viana do Castelo

Feira do Folar

Páscoa Doce

11 a 13 de Abril

1 a 21 de Abril

importantes realizados no interior do
país, que promete atrair milhares de
visitantes durante três dias, onde não
faltam actividades desportivas paralelas
como o Raid TT Rota do Folar, passeios
para cicloturistas, entre muitas outras
actividades para todos os gostos e
idades.

Para além do habitual programa
religioso, a Semana Santa da Páscoa
comemora-se em Viana do Castelo com
a realização de diversas actividades, tais
como a Feira de Artesanato
Contemporâneo, Concertos Musicais,
Exposições, o tradicional Feirão da
Páscoa, entre outros eventos.

Horário | Das 10h00 às 19h00
GPS | 41º 36.126´, 7 18.738´
Local | Pavilhão Multiusos de Valpaços, Rua
Cidade de Bettenbourg
Contactos
Tel. | 278710130
Email | gap@valpacos.pt
Site | www.valpacos.pt;
www.feiradofolar.valpacos.pt

GPS | 41.69339, -8.828344
Local | Cidade de Viana do Castelo
Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
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Valpaços veste-se de gala nos dias 11,
12 e 13 de Abril para receber a XVI Feira
do Folar - Produtos da Terra e seus
Sabores.
A decorrer no Pavilhão Multiusos, no
fim-de-semana de Ramos, quem visitar
Valpaços poderá encontrar o melhor da
gastronomia regional, além de
orquestras musicais, bandas
filarmónicas e ranchos folclóricos. São
dezenas de expositores, que vão colocar
em destaque o melhor que a tradição
conservou dos saberes ancestrais em
termos de gastronomia no concelho
valpacense. Do azeite ao vinho,
passando pelo bolo podre, mel,
compotas, azeitonas, frutos secos e,
claro está, o tradicional folar, nada irá
faltar durante o certame que deu fama a
“Valpaços - Capital do Folar”.
Organizada pela Câmara Municipal de
Valpaços, a Feira do Folar de Valpaços é
considerada um dos certames mais

Valpaços

Semana Santa

13 a 20 de Abril
Dia 13 de Abril, Domingo de Ramos às
10h30 - Bênção e Procissão de Ramos.
Os fiéis partem da Igreja da Misericórdia
rumo à Sé Catedral empunhando os
seus ramos benzidos.
Missa da Paixão, na Sé Catedral.
Às 15h30 - Vésperas e Procissão de
Passos, Sermão do Encontro, na Praça
da República.
A Procissão inicia-se na Sé Catedral,
seguindo pelo Largo da Sé, Praça da
República, Rua Cândido dos Reis,
Avenida Conde da Carreira, Avenida dos
Combatentes, Rua Grande, terminando
na Sé Catedral. Dia 17 de Abril, Quintafeira Santa, às 10h00 - Missa Crismal.
Às 19h00 - Missa Vespertina da Ceia do
Senhor.
Igrejas e Capelas abertas à oração: Sé
Catedral, Igreja da Misericórdia, Capela
de Nossa Senhora do Resgate, Igreja de
Nossa Senhora da Caridade, Igreja de
São Francisco, Capela da Casa da

Carreira, Igreja de S. Bento, Capela das
Almas, Igreja do Seminário do Carmo,
Igreja Paroquial de Nossa Senhora de
Fátima, Capela de Nossa Senhora das
Necessidades, Capela de Santa Rita,
Capela de Nossa Senhora d’Agonia,
Capela de S. Roque, Capela do Carmelo
de Santa Teresinha, Capela do Seminário
Diocesano, Capela de Nossa Senhora das
Candeias, Capela de Santa Catarina e
Igreja Paroquial de Monserrate, Capela
de Nossa Senhora da Conceição da
Rocha.
Dia 18 de Abril, Sexta-feira Santa, às
10h00 – Laudes, na Sé Catedral.
Às 15h00 - Celebração da Paixão do
Senhor. Liturgia da Palavra, Adoração da
Cruz e Sagrada Comunhão.
Às 21h00 - Via-Sacra na Cidade.
Inicia-se na Praça da Republica, Rua da
Picota, Rua dos Manjovos, Rua de
Altamira, Rua Góis Pinto, Alameda João
Alves Cerqueira e Rua dos Mareantes.
Dia 19 de Abril, Sábado Santo.
Às 10.h00 – Laudes, na Sé Catedral.
Às 22h00 - Vigília Pascal. Dia 20 de
Abril, Domingo de Páscoa – Eucaristias:
às 09h30; 11h00 e 18h00.
GPS | 41.69339, -8.828344
Local | Sé Catedral, Largo Instituto Histórico do
Minho
Contactos
Sé Catedral
Tel. | 258 822 436
Email | matrizse@net.vodafone.pt

Viana do Castelo

Mesa dos 3 Abades

21 de Abril
Encontro no Largo das Neves das três
cruzes das Paróquias de Barroselas,
Mujães e Vila de Punhe, celebram a
união destas três freguesias do concelho
de Viana do Castelo brindando com a
população na mítica Mesa dos Três
Abades, enquanto a bandeira, símbolo
inequívoco da Festa da Nossa Senhora
das Neves, é hasteada ao som da
contradança, oficializando assim, o início
das Festas.
Horário | Das 12h30 às 13h30
GPS | 41.69339, -8.828344
Local | Largo das Neves
Contactos
Junta de Freguesia de Mujães
Rua Monsenhor Ribeiro Torres
4905-512 Mujães
Tel. | 258 971 799
Email | junta.mujaes@sapo.pt
Site | www.jf-mujaes.com
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Viana do Castelo

Semana Santa

13 a 20 de Abril
O Domingo de Ramos, dia 13 de Abril,
marca o início da Semana Santa.
A celebração começa na Igreja da
Misericórdia, no Largo Dr. António José
de Almeida e benzidos os ramos, parte
em Procissão para a Igreja Matriz, que
se encontra de portas encerradas. Aqui
se procede à abertura solene das portas
e ao início da Eucaristia. É tradição em
Vila do Conde visitar os padrinhos de
baptismo, oferecendo-lhes os ramos
benzidos; também é tradição guardá-los
para queimar em noites de tempestade
ou reduzi-los a cinza, para serem
utilizados nas Cinzas do próximo ano.
Com a Quinta-feira Santa, dia 17,
termina a Quaresma e inicia-se o Tríduo
Pascal.
Na Eucaristia da Ceia do Senhor cantase o hino do Glória, seguido do toque dos
sinos, que não se ouvirão até à Vigília
Pascal. O sacerdote profere a homilia da
Missa da Instituição da Eucaristia e lava

importância a Visita Pascal aos Paços do
Concelho, casa de todos os
vilacondenses. Quando terminam os
giros dos compassos todos se reúnem
na Praça da República e vão, em
procissão, animados pelo tilintar das
campainhas e do toque festivo dos sinos
da igreja, para a Eucaristia dos
Compassos.
Contactos
Associação Cultural Nuvem Voadora
Tel.| 252 619 067
Email | nuvemvoadora@nuvemvoadora.com
Site | www.nuvemvoadora.com
Centro Paroquial Padre Porfírio Alves
Tel. | 252 640 810
Email | geral@paroquiadeviladoconde.pt
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Vila do Conde

os pés a doze pessoas na Igreja Matriz.
Depois da comunhão, a reserva
eucarística é levada processionalmente
para a Capela lateral. No fim da
Eucaristia retira-se a toalha do altar e
cobrem-se as cruzes da igreja.
A Queima do Judas está assente na
criação artística, na investigação, na
formação e na experimentação
(dramatúrgica, coreográfica, musical,
visual e cenográfica), no sentido de
apresentar ao público um conjunto de
actividades que passam pela
intervenção urbana, formação,
conferências e um espectáculo
comunitário de teatro de rua
multidisciplinar.
A Queima do Judas aposta, por um lado,
em temáticas directamente ligadas às
tradições de Vila do Conde e, por outro,
nas questões ligadas à comunidade e
aos assuntos da actualidade, da
integração social aos direitos do homem.
Tem lugar nas ruas da cidade de Vila do
Conde, dia 19 de Abril
No mesmo dia, Sábado de Aleluia, não há
Eucaristia e a Igreja permanece na
penumbra. À noite, ocorre a Vigília
Pascal: é benzido o «lume novo» e aceso
o Círio Pascal (primeiro sinal de Cristo
ressuscitado). Depois é recitado o
Precónio Pascal. Findo este, lêem-se as
leituras do Antigo Testamento e de
seguida, o cântico de Glória, irrompendo
os “silenciosos” sinos da Igreja em
alegria festiva. Após a bênção da água
da fonte baptismal, decorrem os
baptismos e a Eucaristia na Igreja
Matriz, sita na Rua da Igreja.
O Domingo de Páscoa, dia 20, é o
culminar de todo o ano litúrgico. Na
Páscoa formam-se diversas equipas de
leigos - «Compassos Pascais» - que,
com a cruz enfeitada, percorrem as
diversas casas a anunciar a boa nova da
Ressurreição. Assume particular

Vila Nova de Cerveira

Solenidades da
Semana Santa

Semana Santa

13 a 20 de Abril

13 a 21 de Abril

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. Procissões dos
Ramos, do Enterro do Senhor e da
Ressurreição integram o programa, bem
como 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.

As celebrações da Semana Santa
iniciam-se no dia 13 com a Bênção de
Ramos. No dia 17, a secular Procissão de
Passos percorre as ruas do centro
histórico da vila, numa Via-Sacra aos
sete Nichos da Paixão de Cristo, onde se
fazem ouvir os cânticos da Verónica.
Dia 18, realiza-se o concerto de Páscoa
na Igreja Matriz. A Queima de Judas
acontece no sábado de Aleluia e é um
espectáculo de teatro que envolve a
comunidade local, onde se condena
Judas e se festeja a Ressurreição de
Jesus Cristo.

Local | Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor,
Largo do Rossio
Contactos
Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor
Tel. | 278 518 070 Fax | 278 518 078
Email | scm-vila.flor@mail.telepac.pt
Site |www.misericordiavilaflor.com

GPS | 4.193.820.083, -874.816.418
Local | Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira
Contactos
Casa do Turismo
Tel.| 251 708 023
Site | www.cm-vncerveira.pt
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Vila Flor

Vila Nova de Gaia

Semana Santa e
Páscoa
06 a 20 de Abril
GPS | 41º 6’ 45’’ N, 8º 33’ 9’’ W
Contactos
Rua da Escola Central, 630
4430-822 Avintes - Vila Nova de Gaia
Tel. | 227 870 159
Email | avintes@gmail.com
Site | avintes.blogspot.com
Posto de Turismo Centro Histórico
Avenida Diogo Leite, 242
4400-111 Vila Nova de Gaia
Tel. | 223 773 088/9 Fax |223 790 994
Site | www.gaiaglobal.pt/turismo
Email | turismo.vngaia@cm-gaia.pt
Posto de Turismo – Cais de Gaia
Avenida Ramos Pinto
4400-266 Vila Nova de Gaia
Tel | 223 756 216 Fax | 223 756 216
Site | www.gaiaglobal.pt/turismo
Email | turismo.vngaia@cm-gaia.pt
Fotografia de Daniel Monteiro

76 | 77 SEMANA SANTA

Vila Nova de Gaia é um concelho que
pelas suas tradições, possui festas e
romarias recheadas de rituais e
animação, tão características destas
manifestações populares e que se
distribuem pelos diversos meses do ano.
A imensa fé e devoção incutidas nas
gentes de Gaia faz com que estas festas
e romarias permaneçam com o mesmo
entusiasmo das festas de outrora.
A Páscoa, é uma constante por todo o
concelho, com Procissão dos Passos, Via
Sacra, Missa e Lava-pés, Adoração da
Cruz, Vigília Pascal e os antigos Martírios,
cantos religiosos sobre o sofrimento de
Jesus durante a Quaresma. Mas esta
festa também está associada a tradições
e práticas alimentares em que os ovos, os
folares, as amêndoas, o cabrito, o pão-deló e o Vinho do Porto ocupam o primeiro
lugar e cumprem um ritual de dádiva,
solidariedade e convívio profundamente
enraizado.
A freguesia de Avintes mantém todas as
tradições Pascais. Dia 06 de Abril, das
16h00 às 18h00, realiza-se a Procissão
dos Passos, que sai da Igreja Paroquial,
passa pelas ruas da freguesia e termina
na Igreja Paroquial localizada na Rua da
Escola Central. Dia 11, das 21h30 às
23h30, realiza-se a Via Sacra Jovem. A
concentração é na Capela da Senhora dos
Prazeres, sita na Rua das Azenhas. Dia
17, tem lugar a Missa e Cerimónia de
Lava-Pés, na Igreja Paroquial, das 21h30
às 22h30. No mesmo local, no dia
seguinte, dia 18, das 21h30 às 22h30,
realiza-se a Adoração da Cruz. A Vigília
Pascal acontece dia 19, das 21h30 às
24h00, também na Igreja Paroquial. A
Visita Pascal, no Domingo de Páscoa, dia
20, percorre as casas da freguesia entre
as 08h00 e as 13h00. Pelas 19h00
celebra-se a Missa na Igreja Paroquial,
encerrando assim as Festividades Pascais
em Avintes.

Vila Verde

Semana Santa

Solenidades
Pascais

13 a 18 de Abril

11 a 19 de Abril

as ruas do centro histórico enchem-se de
gente e as casas vestem os seus
parapeitos e sacadas com as colchas mais
nobres. A cidade ajoelha-se à passagem
da imagem de Jesus Cristo, numa atitude
de respeito e introspecção, vivendo-se um
momento único de fé e devoção.
Realizada na noite de Sexta-Feira Santa,
dia 18, às 21h00, a Via Sacra é o momento
em que pela última vez se retrata a Paixão
de Cristo antes de se celebrar a sua
Ressureição. Em Vila Real, mais uma vez,
as ruas do centro histórico enchem-se de
fiéis que, num acto de devoção e fervorosa
crença, tornam este momento em mais
um dos pontos altos da Semana Santa.
Contactos
Município de Vila Real
Tel. | 259 308 100
Email | geral@cm-vilareal.pt
Foto Repórter

Em Vilar do Prado, dia 11 de Abril tem lugar
a Procissão da Igreja Matriz para a Capela
do Bom Sucesso às 20h00. No dia 13 de
Abril, pelas 15h00, realiza-se no mesmo
percurso, a Procissão do Senhor dos
Passos ou Procissão do Encontro de Jesus
com sua Mãe e Canto da Verónica. No dia
18 de Abril tem lugar a Adoração da Cruz,
às 20h00. Depois, pelas 21h00, acontece a
Dramatização ao Vivo da Via Sacra nas
catorze Estações da Igreja Nova de Prado
até à Capela de Santiago. Em Cervães, dia
17 de Abril, realiza-se a Procissão das
Endoenças ou Encontro entre Jesus e sua
Mãe com figurados, andores e farricocos, às
20h00, entre a Igreja Paroquial e a Capela
de Nossa Senhora de Lurdes. No dia
seguinte, nos mesmos locais, dia 18 de
Abril, às 20h00, há Procissão do Enterro de
Senhor com figurados e acessórios pelo
chão. A Queima do Judas com pirotecnia
realiza-se dia 19 de Abril, às 23h00, na
Capela de Nossa Senhora de Lurdes.

Em Vilarinho, realiza-se também a
Procissão dos Passos e a 12 de Abril, às
21h00, há recitação do Terço na Capela de
Santa Luzia. Às 21h30, sai a Procissão de
Velas em direcção à Igreja e logo a seguir,
às 21h45, tem lugar a cerimónia de
despedida entre a Senhora das Dores e o
Senhor dos Passos na Capela da Cana
Verde. Na Igreja Paroquial, às 22h00 há
Sermão (Ecce Homo). Dia 13 de Abril,
pelas 11h00, realiza-se a Bênção de
Ramos na Capela da Cana Verde e meia
hora mais tarde há celebração de Missa
solenizada na Igreja Matriz, transmitida
pela Rádio Voz do Neiva e pela internet. Às
16h30, tem início a Procissão de Passos
com os Sermões do Pretório, Encontro,
Calvário e vários quadros ao vivo: Encontro
de Cristo com Nossa Senhora, Cerimónia
da Verónica, Centurião e Enterro do Senhor.
Contactos
Site | www.vilarinho-vilaverde.com
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No calendário litúrgico católico, o Domingo
de Ramos, dia 13 de Abril, simboliza a
entrada de Jesus em Jerusalém, em
todas as paróquias de Vila Real; este dia é
vivido intensamente, sendo tradição fazerse em todas elas a Procissão e a Missa da
Bênção dos Ramos de alecrim e oliveira
(árvore que simboliza a paz).
No dia de Quinta feira Santa, dia 17, à noite
as Igrejas e Capelas do centro histórico de
Vila Real abrem portas aos fiéis.
Especialmente engalanadas para a festa
da Ressurreição de Jesus, as Igrejas da
Paróquia de Vila Real são visitadas por
milhares as pessoas que aí se deslocam
para apreciar os belos trabalhos
decorativos e para alguns momentos de
adoração e reflexão.
Dia 18, pelas 18h00, realiza-se a Procissão
do Enterro do Senhor. É um dos vários
momentos solenes da Semana Santa, que
retrata o cortejo fúnebre de Cristo, após a
Paixão, Crucifixão e Morte. Em Vila Real,

Vila Real

Vizela

14 a 20 de Abril
Horário | 21h30
GPS | 41.223.313, 8.183.198
Local | Ruas de Vizela
Contactos
Confraria do Santíssimo Sacramento
Rua Joaquim Pinto, n333
União das Freguesias de S. Miguel e S. João
4815-434 Vizela
Tel. | 253 481 276

Ao longo da semana são várias as
cerimónias de cariz religioso. Destaca-se
a Procissão dos Entrevados, que tem uma
elevada participação da população pelas
ruas de Vizela. Esta manifestação pública
de fé ao Santíssimo Sacramento vai de
doente em doente, de lugar em lugar,
com o povo cantando e rezando e a Banda
de música acompanha enriquecendo com
melodias apropriadas ao ambiente de
recolhimento e oração. A Procissão do
Enterro do Senhor, cortejo religioso e de
evocação bíblica, é outro grande
momento destas celebrações, onde
inúmeras crianças desfilam de “anjinhos”,
atraindo à cidade milhares de crentes.
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Semana Santa

Turismo do Porto e
Norte de Portugal
www.portoenorte.pt
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Castelo Santiago da Barra
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