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1.1.   FICHAS DESCRITIVAS E REGISTOS ICONOGRÁFICOS 
 

Neste apêndice registamos as fichas descritas das principais procissões em que se descriminam e registam 
alguns dos elementos que caracterizam uma procissão. Inclui uma visão geral do cortejos (mediante a recolha de 
diversas informações), listagem de registos documentais recolhidos (história), registos iconográficos (fotografias, 
folhetos e cartazes) e descrição dos itinerários. 

 
Os aspectos em destaque para cada um dos cortejos são os seguintes: 
 

 

LOCALIZAÇÃO: 
- Freguesia / Paróquia – com a indicação do Orago 
- Igreja de onde sai e onde termina  
- Organização: paroquial, Irmandade, confraria, devoção, etc. 

“II. Regras Gerais  
Na disciplina actual, as procissões constituem a reunião por excelência da igreja local. As igrejas não 
paroquiais, mesmo pertencendo a isentos, não podem organizar procissões no exterior, senão nos dias que 
se seguem ao Corpo de Deus; .(...) 
“No termo da procissão, às vezes, prevê-se uma oração do celebrante, por exemplo para os Ramos; mas 
termina sempre com a missa, à excepção da procissão do Corpo de Deus que, sendo eucarística, não 
pode ser senão a sequência e o prolongamento da missa que a precedeu.”1    

 

FESTA LITÚRGICA / DEVOÇÃO: 
Data do calendário em que ocorre: Festividades cíclicas - relacionadas com os ciclos litúrgicos / as estações do ano ou Festa de um 
santo patrono - Aspectos antropológicos e litúrgicos; 

- Festividade -  Motivação 
- Mês e dia da festa: (utilização do ano de 2004 como referência, para obtermos uma tabela com a sequência 

lógica do calendário anual) 
- Ano.Mês.dia (registada): (nem sempre foi possível registar as procissões em 2004, ou por não “saírem” nesse 

ano, ou outros motivos) 
- Hora em que “sai” a procissão 
- Festa fixa, móvel ou dominical 

 

CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA DOS CORTEJOS: 
Caracterização sucinta dos cortejos: Procissões nocturnas: Velas / Andor e velas / Andores e velas e  “figurado” organizado;  
Procissões diurnas: Andores e “figurado” correspondente / Andores e  “figurado” organizado / Com “figurado” organizado, mas sem 
andores 

- Características Gerais 
 

AUTORIA: 
- Redactor dos programas 
 

EXECUTOR: 
Quem veste as figuras, organiza a sequência do cortejo e por vezes decora o interior dos espaços sagrados 

- Armador 
 
CONTROLADORES – MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA: 

- Forças da Ordem:  
 

PARTICIPANTES: 
Descrição dos vários participantes e o protocolo usual relacionado com cada um dos cortejos 

- Clérigos 
- Associações religiosas 
- Autoridades Civis 

                                                             
1 MARTIMORT, A. G. - Ob. Cit., 1965, Pp. 730 e 731. 
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- Autoridades Militares 
- Dignidades - figuras heróicas como o Cego de Maio e outros medalhados da classe piscatória eram convidados, no 

século XIX e inícios do XX e participavam envergando a “farda” dos “Homens de Respeito” 
- Associações Civis - culturais, recreativas, etc.  

 

CONVIDADOS DO EXTERIOR (externos ao concelho):   
- Membros do clero 
- Associações Religiosas convidadas  
- Associações Civis convidadas 

 
ACOMPANHAMENTO MUSICAL: 
Bandas de música, escuteiros ou bombeiros voluntários com tambores, grupos de jovens com violas, etc. e respectiva 
posição na procissão 

“Em certas procissões solenes, o celebrante canta uma oração antes de ser dado pelo diácono o sinal de 
partida: «Procedemus in pace». Ao longo do caminho, deve-se rezar (…) e o clero deve convidar o povo a 
fazê-lo devotamente. É pelos cânticos que se exprime esta oração: antes de tudo os salmos, cantados com 
refrão (…). Aos salmos ajuntou-se em seguida a ladainha, quer dizer esta forma de canto muito popular em 
que, às invocações de um ou mais solistas, a multidão responde por uma aclamação breve e invariável.”2  

 

FINANCIAMENTO: 
Normalmente os trajes dos “«anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”3 
 

ITINERÁRIOS  /  PERCURSOS: 
Descrição do(s) itinerário(s), das alterações ao longo dos tempos e alternativas existentes. 
Uma Procissão deve ir de um para outro lugar sagrado. Por vezes pára para se ouvir um sermão ou um grupo coral 
Itinerários antigos – quando se deram alterações no percurso 
 

OBSERVAÇÕES: 
Indicações acerca do comportamento dos fiéis, aspectos característicos e identificadores, etc. 
 

ORGANIZAÇÃO  /  PROGRAMA DE GRUPOS ALEGÓRICOS:    
 

BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia específica referente a cada cortejo. 
 

REGISTOS ICONOGRÁFICOS: 
Registos / fotografias antigas e recentes, que documentem as celebrações, elucidando sobre a organização e suas 
principais características. 

                                                             
2 MARTIMORT, A. G. - Ob. Cit., 1965, pp. 730 - 731.  
3 COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de Varzim, Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, p. 166. 
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1.1.1. PROCISSÃO DE S. SEBASTIÃO – JÁ DESAPARECIDA 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 01.20 
Ano.Mês.dia (registada):    

Hora (registada):    
Existência documentada/Comprovada:  1.ª metade do século XX (informação oral)    
 
Freguesia / Paróquia:   Póvoa de Varzim  / S. José de Ribamar (desde 1935) 
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de S. Roque / S. Tiago 
Organização:   Paróquia de S. José de Ribamar (desde 1935) 
 
Festividade: Festa de S. Sebastião - Devoção 
Festa fixa, móvel ou dominical: A procissão realiza-se no dia 20 de Janeiro, sendo domingo, ou no domingo seguinte ao dia do 
santo. 
 
Características Gerais: Andores e figurado correspondente  
 
[Autor:] Redactor dos programas: Programa (transcrito) redigido pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero:   Pároco 
Associações Religiosas: “A organização da procissão de S. Sebastião era a seguinte, nos últimos anos em que saiu à rua:  

- Confrarias e Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, pela ordem de precedência para as procissões, com as cruzes das 
Confrarias e Irmandade, irmãos e Mesas, com as opas, cedendo a Confraria do Santíssimo o seu lugar de honra (último lugar) à 
Confraria em festa (Santiago). A ordem era a seguinte: 

- Confraria das Almas  
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro [paróquia de S. José de Ribamar] 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar [paróquia de S. José de Ribamar] 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção [paróquia de N.ª S.ª da Lapa] 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de S. Tiago”4 [paróquia de S. José de Ribamar], a confraria em festa ocupa o último lugar, de honra. 

 
Acompanhamento Musical: A “Música” era um componente obrigatório destas procissões, mesmo que se resumisse aos cânticos 

do clero e fiéis. 
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”5  
A Irmandade paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem para ir 
vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que é variável. Os 
que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela Irmandade [Informação oral 
transmitida pela “armadeira” Elisa Ferraz da “Casa dos Anjos”. 
 
Itinerários – percursos (antigos): “A procissão de S. Sebastião percorria o seguinte itinerário: actual rua de João Dias, rua de 
Tenente Valadim, travessa do Cais Novo e Junqueira, recolhendo à capela de Sant’Iago. Deve ser um itinerário muito antigo, e 
justificava-se atendendo a que se tratava de uma procissão em pleno inverno, por um lado, e ao facto de se dever fazer passar a 
procissão por um trajecto do lado do bairro sul, uma vez que a devoção de S. Sebastião estava e ainda está muito arreigada na 
nossa gente do mar (a devoção começou a decair quando se criou em Matosinhos idêntica devoção).  
Disse-nos o Senhor Francisco Fernandes Serra que com bom tempo havia outro itinerário para a procissão: actual rua de João Dias, 
Largo do Correio, Praça do Almada, Praça do Marquês de Pombal, avenida Mouzinho de Albuquerque, rua de António Graça, 
Passeio Alegre, rua dos Cafés, largo do Chinês e Junqueira, recolhendo a Sant’Iago.” Cf. COSTA, J. Martins da, p. 169. 
 
Observações: “A procissão de S. Sebastião, a primeira do ano, realizava-se no dia 20 de Janeiro, sendo domingo, ou no domingo 
seguinte àquele dia. E dizemos realizava-se, porque já há largos anos [afirmação publicada em 1978] que não se efectua. 

                                                             
4  Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim ...1978, pp. 178. 
5 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de Varzim, 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, p. 166. 
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Desde que deixou de sair a procissão, a imagem de S. Sebastião tomava parte na procissão de Sant’Iago, no dia 25 de Julho, 
sendo domingo ou no domingo seguinte àquele dia. Esta procissão também se não realizava há muitos anos. (...) 
Houve na Póvoa uma capela de S. Sebastião, de fundação anterior a 1716, que deu o nome de S. Sebastião ao largo do Cruzeiro, 
onde existia, e, também, à actual rua do 1º de Maio. Aquela capela foi demolida no séc. XIX. Outra capela existe com invocação de 
S. Sebastião, em propriedade particular – casa dos herdeiros do Dr. Francisco Machado – do séc. XVIII. 
A capela de Sant’Iago, na qual se venera a formosíssima imagem de S. Sebastião da autoria do escultor - santeiro João d’Afonseca 
Lapa, assenta no lugar onde existiu a capela de S. Roque, fundada no ano de 1582 por Diogo Peres de S. Pedro e sua mulher 
Maria Fernandes de Faria. É possível que no séc. XVI tenha sido instituída uma Irmandade de S. Roque. 
Pelos actuais Estatutos da Confraria de Sant’Iago, de 1 de Março de 1960, aprovados por Provisão do Arcebispado de Braga, de 11 
de Fevereiro de 1961, esta Confraria tem a seu cargo festejar as mordomias de S. Roque, S. Sebastião, e S. Nicolau.”6 
 
S. Sebastião é o "advogado da Peste, Fome e Guerra" e quando estes flagelos se deixaram de sentir tão profundamente, na 
segunda metade do século XX, deixou-se de realizar a procissão.  
Esta festividade tinha, também, o inconveniente de se celebrar no Inverno, sendo por isso muitas vezes impossível de efectuar ou 
terminando sob chuva repentina. Também se constata que na paróquia de S. José de Ribamar (criada em 1935) quase todas as 
procissões que aqui se realizavam foram desaparecendo, excepto a de Nossa Senhora do Desterro. 
 
 
Organização - Programa: 
"A organização [programa] da procissão de S. Sebastião era a seguinte, nos últimos anos em que saiu à rua: 
 

- Confrarias e Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, pela ordem de precedência para as procissões, com as cruzes 
das Confrarias e Irmandade, irmãos e Mesas, com as opas, cedendo a Confraria do Santíssimo o seu lugar de honra 
(último lugar) à Confraria em festa (Sant’Iago). A ordem era a seguinte: 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Sant’iago.  

 
- Andor de S. Sebastião, sensivelmente a meio da procissão, ladeado por lanternas de prata. 

 
- Grupos Alegóricos [resumo]:  

- 1º grupo – Glória a S. Sebastião 
- 2º grupo – Fé de S. Sebastião 
- 3º grupo – Esperança de S. Sebastião 
- 4º grupo – Caridade de S. Sebastião [p. 170:] 
- 5º grupo – O valido dos Imperadores  
- 6º grupo – Conversão de dois irmãos gémeos 
- 7º grupo – Prisão de S. Sebastião 
- 8º grupo – A caritativa Irene 
- 9º grupo – Apoteose 
- 10º grupo – Rainha dos Mártires 
- Junto ao Palio – 6 querubins, com turíbulos, palmas e flores 

- Pálio 
- Música 
- Segue-se o povo que acompanha, incluindo as «promessas» 

 
 

A seguir se apresenta o programa de anjos para a procissão, sendo esta descrição dos grupos alegóricos da autoria do Rev.º Padre 
José Cascão de Araújo: 

Programa d’ anjos para a procissão de S. Sebastião 
 

1.º grupo – Glória a S. Sebastião 

                                                             
6 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de Varzim, 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 174 - 175. 
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2 – Anjos grandes, vestidos de branco, cintados de azul com bandas pendentes e asas. Levam nas mãos palmas ou grinaldas de 
flores. Estes 2 anjos, que podem e devem ser meninas, ladeiam 1 figura vestida cor-de-rosa e manto vermelho, coroada de louros, 
segura com as mãos ambas um escudo com as armas de S. Sebastião, assim: [desenho com capacete e duas setas]. 

 
2.º grupo – Fé de S. Sebastião 

1 - Figura de S. Sebastião, vestido de soldado romano, peitoral de ilhama, correia ou cinto de couro, outra correia a tiracolo da 
direita para a esquerda, e da qual pende a  espada, capa vermelha, cabeça descoberta. Leva na mão esquerda um crucifixo, para o 
qual vai a olhar e a mão direita vai pousada no peito. Por baixo da couraça ou peitoral, leva uma túnica com mangas até ao cotovelo 
e que desce até ao joelho. Leva sapatos de ilhama com correias encruzadas nas pernas. 
É ladeado por 2 anjos vestidos de branco: um com o livro dos Evanjelhos; o outro com um cálix. 
A couraça é assim: [desenho da couraça e dos sapatos]. 
[p. 171:] 

 
Figura  1 - “Reprodução de parte do original do P.e José Gonçalves Cascão de Araújo relativo à organização ou «programa» da Procissão de S. 

Sebastião.” Publicada por: COSTA, J. M. – Ob. Cit., 1978, p. 171.  

[p. 172:]    
3.º grupo – Esperança de S. Sebastião 

1 - Figura de S. Sebastião, vestido de militar, como no 2.º grupo. Vai com os braços levantados para o Céu e para o Céu vai 
também a olhar. O manto vermelho cai-lhe dos ombros pelas costas. Vai com a cabeça descoberta. 
È ladeado por 2 figuras, vestidas de verde-claro com asas. Uma leva uma âncora na mão esquerda e leva a direita pousada no 
peito. A outra leva um dístico que diz: O Céu é a minha esperança. 
 

4.º grupo – Caridade de S. Sebastião 
1 – Figura de S. Sebastião, vestido de guerreiro, como atrás, leva no manto apanhado pães de trigo. 
É ladeado por 2 figuras: uma de homem vestido de túnica com mangas curtas e de comprimento até ao joelho. É cintado com uma 
correia de couro cru. Vai a receber um pão da mão de S. Sebastião. 
Á outra vestida de mulher com manto pela cabeça, vai com a mão estendida a solicitar esmola. 
 

5.º grupo –  O Valido dos Imperadores 
1 – Figura de Diocleciano, vestido de branco (túnica até aos pés, mangas curtas) fimbriado de três fitas vermelhas, uma larga e 
duas estreitas, cintadas de vermelho. Na cabeça leva uma coroa de louros. O vestido ou túnica é fimbriado em baixo, nas mangas e 
no degolo. Vai de manto traçado. O manto é vermelho, fimbriado de amarelo cor de ouro. Leva na mão direita um cetro que pousa 
no chão. À esquerda do Imperador vai a figura de S. Sebastião, vestido de guerreiro com capacete na cabeça e manto traçado. 
Vai na atitude de conversar com o Imperador. 
Ao lado direito do Imperador, vai uma figura vestida de azul segurando com ambas as mãos o dístico [é o dístico S. P. Q. R.]. 
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6.º grupo – Conversão de 2 irmãos gémeos 
2– Figuras de nobres romanos vestidos de túnicas com a do Imperador mas fimbriada com uma fita só larga, tanto no degolo, como 
nas mangas, como na base ou roda do vestido. [p. 173:] Levam mantos traçados e vão em cabelo. 
Vão presos com cadeados. 
Ao centro vai a figura de S. Sebastião vestido de soldado com capacete e manto. Leva na mão esquerda um crucifixo. Com a mão 
direita aponta para ele e para ele olham os presos. 
 

7.º grupo – Prisão de S. Sebastião 
1 - Figura de S. Sebastião, vestido de guerreiro, sem espada e sem capacete. É ladeado por 2 soldados com azagaias e setas. 
S. Sebastião, vai com as mãos encadeadas e os cadeados prendem no cinto dos soldados. 
A azagaia é assim: [desenho de uma azagaia e bolsa de setas]. 
Os soldados vão vestidos como S. Sebastião, com capacetes e capas. 
 

8.º grupo – A caritativa Irene 
1 – Figura vestida de cor castanho-escuro, cintada de branco. 
Manto pela cabeça azul, e em volta do rosto e parte do peito véu branco. 
Leva uma taça segura com as mãos e nela uma toalha dobrada e ensanguentada. 
É ladeada por 2 figuras de escravas vestidas de túnicas castanhas até ao joelho e mangas até ao cotovelo. Esta túnica é fimbriada. 
Com uma fita estreita no vestido, no degolo e nas mangas. Vão em cabelo. 
Levam cada uma sua taça: uma com umas ambulas de remédio; a outra incenso em grão com tira de pano para ligaduras. 
 

9.º grupo – Apoteose 
A figura de S. Sebastião, ladeado por 6 querubins com grinaldas de flores e os emblemas do Santo. 
 

10.º grupo – Raínha dos Mártires 
1 - Figura de N. Senhora das Dores vestida de vermelho e manto azul pelos ombros. Na cabeça véu branco, caindo pelas costas e 
por cima do véu coroa de Rainha. [p. 174:] 
Leva no peito, comprimindo-as com ambas as mãos as 7 espadas. 
É ladeada pela figura de S. Sebastião e pela figura de Stª Inês, com o cordeirinho na mão esquerda e uma palma na direita. 
E S. Sebastião leva 1 palma na mão direita e com a esquerda segura pousada no peito uma seta. 

 
Junto ao Pálio – 6 querubins, com turíbulos, palmas e flores.”7 
 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 
Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 168 - 174. 

                                                             
7 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, pp. 169 – 174. 



15 

 
* 
 
 
1.1.2. FESTA DE N.ª SENHORA DAS CANDEIAS – CANDELÁRIA 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mês e dia da festa: 02.02 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.02.02 

* Procissão de velas de N.ª S.ª das Candeias e missa (antes de romper o dia)         Hora (registada): 6 
H. 

 
* Procissão de N.ª S.ª das Candeias (da tarde)                                                         Hora (registada): 16 H. 
 

Freguesia / Paróquia: Paróquia de Santa Maria de Terroso, Póvoa de Varzim  
 

Igreja de onde sai e onde termina: Capela de Nossa Senhora das Candeias, Terroso 
 

Organização: Paróquia e Comissão de Festas de N.ª Senhora das Candeias 
 

Festividade: Candelária 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa fixa – 2 de Fevereiro 
Tipologia:   Ordinária 
 

Características Gerais: Procissão de velas, e com o andor de N.ª S.ª das Candeias e de S. António e missa de madrugada, antes 
de romper o dia. 
Procissão com andores e “figurado”, mas sem corresponder a um programa erudito. Imitam alguns aspectos das procissões da 
cidade, mas encontramos principalmente figuras “Ex-votos”, ou seja, envergando os trajes dos santos da devoção dos fiéis e 
transportados nos andores. Destaca-se no final uma jovem que transporta os ex-votos em ouro numa bandeja. 
 

Observações: Esta festa é também celebrada nas igrejas da cidade, mas sem procissões. No entanto, nas missas das igreja 
paroquiais são abençoadas velas, que são conservadas ao longo do ano para momentos de aflição. 

 
Organização - Programa:  

- Manuscrito de Programa / esquema de Grupos Alegóricos de Elisa Novais para a Procissão de 
N.ª S.ª das Candeias, 1992. [10 grupos] 

1º Grupo – Purificação de Nossa Senhora 
- 1 figura com dístico 
2º Grupo – Maria Exemplo de Virtude 
- Pureza 
- Obediência 
- Pobreza 
- Humildade 
- Fé 
- Esperança 
- Caridade 
- 1 figura com dístico 

1.º andor 
3º Grupo – Nascimento de Jesus 

2.º andor 
4º Grupo – Primogénito 

3.º andor 
5º Grupo – Os Pastores 

4.º andor 
6º Grupo – Os primeiros Adoradores 
- gente simples 

5.º andor 
7º Grupo – Reis Magos (3) 

6.º andor 
8º Grupo – Apresentação de Jesus no Templo (5) 
9º Grupo – Profecia do Velho Semião (2) 

7.º andor 
10º Grupo – Morte dos Inocentes 

8.º andor 
- Apoteose a Nossa Senhora das Candeias 
- As promessas vão à frente dos respectivos andores 
- As Senhoras das Candeias vão à frente do respectivo andor 
- 1 figura com dístico.” 
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Figura  2 e  3- Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão de velas às 6 da Manhã. Terroso (Santa Maria), Póvoa de Varzim. Dia santo: 
2 de Fevereiro. 2004.02.02. De madrugada formam-se grupos dos vários lugares, trazendo bandeiras e velas. Vão-se reunindo até todos se 

encontrarem em frente da igreja. 
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Figura  4 e  5 - Grupo do Lugar de Santo António da Estrada. Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão de velas às 6 da Manhã. 
Terroso (Santa Maria). 2004.02.02 
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Figura  6 e 7 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão de velas às 6 da Manhã. Terroso (Santa Maria). 2004.02.02. Participou, como 
convidado, o bispo Auxiliar de Braga Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias. 
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Figura  8 e  9 - Festa de N.ª Senhora das Candeias. Procissão de velas às 6 da Manhã. Terroso (Santa Maria). 2004.02.02. Entrada na igreja 
para a celebração da manhã. 
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Figura  10 e 11 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão da tarde. Terroso (Santa Maria), Póvoa de Varzim. 2004.02.02. Andor de 
N.ª S.ª das Candeias. Andor de Nossa Senhora das Dores transportado pela “Carpintaria Molho” – filhos e empregados.  
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Figura  12 e  13 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão da tarde. Terroso (Santa Maria).02.02.2004. “Figurado” representando a 
“Coroação de Nossa Senhora”. 
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Figura  14 e 15 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão da tarde. Terroso (Santa Maria). 02.02.2004. “Figurado” “ex-voto 
[“promessas”] representando a “Nossa Senhora das Candeias”. 
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Figura  16 e 17 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão da tarde. Terroso (Santa Maria). 2004.02.02. Jovem vestida de princesa 
transportando “ex-votos” [promessas] em ouro e dinheiro. Segue ladeada por dois “mordomos” .



24 

 
 

 

 

 

 

Figura  18 e  19 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão da tarde. Terroso (Santa Maria). 2004.02.02. Convidados: Bispo Auxiliar de 
Braga Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias (sob o pálio) e o Presidente da Câmara: Dr. Macedo Vieira ladeado pelos membros da Junta de 

Freguesia.  



25 

 

 
 

 

 
 

 

Figura  20 e  21 - Festa de Nossa Senhora das Candeias. Procissão da tarde. Terroso (Santa Maria), Póvoa de Varzim. 2004.02.02. O Bispo 
Auxiliar de Braga Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias dá a bênção final à entrada da igreja.  
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Celebrações do ciclo da Quaresma. Preparação para a Páscoa - Quarta-feira de Cinzas. 
 
 

 
 
 

 

Figura  22 e  23 - 4.ª-feira de cinzas. Início da Quaresma. Cerimónia da imposição das cinzas. Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa 
de Varzim. 09.02.2005.  
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1.1.3. PROCISSÃO DOS ENTREVADOS – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 03.14 
[Entre 02.22 – 03.28] 

 
 

Extinta já na 1.ª metade do século XX 
 
Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e para onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. 
Organização:   Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz)  
 
Festividade:   Quaresma / Páscoa - Procissão dos Entrevados / Comunhão dos Entrevados 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Quaresma / Páscoa - 2.º domingo da Quaresma 
 
Características Gerais: Procissão sem andores e sem “figurado”. Participação de clero, confrarias e irmandades. 
 
[Autor:] Redactor dos programas: Não eram necessários os seus serviços. “A procissão não tinha figurado alegórico 

organizado.”8 
[Executor:]“Armador”: Não eram necessários os seus serviços. 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:    
Membros do Clero:   Pároco 
Associações Religiosas: Confrarias e Irmandades da paróquia 
 
Acompanhamento Musical: A “Música” era um componente obrigatório destas procissões, mesmo que se resumisse aos cânticos 

do clero e fiéis. 
 
Itinerários – percursos: “O itinerário, partindo da Matriz, começava por Coelheiro – só o Padre, a Mesa da Confraria do Santíssimo 

Sacramento e a umbela. Depois do regresso do Coelheiro, organizava-se a procissão que se dirigia primeiro ao bairro sul, 
depois ao bairro norte, e, subindo a avenida, antes de recolher à Matriz, visitava a cadeia, onde era depois distribuído um 
bodo aos reclusos.”9 Já não se realizava em 1978. 

 
Observações:  

Na actualidade relativamente ao ciclo da Páscoa deixou de se realizar com a pompa de antigamente a “Procissão da Comunhão 
aos Entrevados” (inicialmente uma, mas na fase final já se realizavam três, uma em cada paróquia), que se realizava no 2.º 
Domingo da Quaresma. Não levava “figurado”, mas participavam membros da(s) confrarias e clero, transportando o Santíssimo 
Sacramento, bem como acompanhamento musical. Já Joaquim Martins da Costa (N. 1919) não se recordava pessoalmente 
deste cortejo, mas regista as recordações de membros da Confraria do Santíssimo mais velhos. 

“A procissão dos Entrevados destinava-se à comunhão pascal dos Entrevados e realizava-se no 2.º domingo da Quaresma. 
Posteriormente, com o desdobramento da Póvoa em três paróquias, passaram, lentamente, a realizar-se duas procissões, uma da Matriz 
com a Lapa e outra de S. José. Depois, três. Já há anos [1978] que se não realizam estas procissões. 
Disse-nos o senhor Francisco Fernandes Serra que antigamente só a Confraria do Santíssimo tomava parte na procissão, com os seus 
irmãos de outras confrarias, para o que se recorria às opas das confrarias do Santíssimo das aldeias da Póvoa. 
O secretário da Mesa transportava a umbela e mesários transportavam, também o jarro e a bacia, a toalha e um pequeno baldaquino para 
servir nas casas dos entrevados. (...) 
Nas procissões de Entrevados em que tomavam parte as Confrarias e a Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, cada Juiz não 
ocupava o lugar a meio das alas de irmãos da Confraria ou Irmandade, mas ia atrás dos irmãos da Confraria do lado direito e o secretário 
do lado esquerdo. A razão disto reside no facto de não se transportar o Santo Lenho sob o Pálio, mas o Santíssimo Sacramento.”10 

 
Organização - Programa: 
“A procissão não tinha figurado alegórico organizado. 
A composição da procissão era a seguinte: [p. 175:]  

- Confrarias e Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, pela ordem da procedência: 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 

                                                             
8 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit., 1978, p.174. 
9 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1978, p.174. 
10  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1978, p.174. 
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- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Mesa da Confraria do Santíssimo: Juiz com a vara de prata; secretário com a umbela; membros da Mesa com jarro e 
bacia, toalha e baldaquino. 
- Pálio 
- Música 
- Fiéis”11  

 
 
Bibliografia:    
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 
Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 174 - 175. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  24 - Procissão dos Entrevados, 1.ª metade do século XX (?) 

[Arquivo Manuel Lopes] 

                                                             
11 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, pp.174 - 175. 
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1.1.4. PROCISSÃO DOS PASSOS DE AMORIM – “O ATÉSA” 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Mês e dia da festa: 03.21 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.03.21 

Hora (registada): 16 H. 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. Tiago de Amorim  
 

Igreja de onde sai e onde termina: Igreja Nova de S. Tiago de Amorim 
 

Organização: Paróquia e Confraria do Santíssimo 
 

Festividade: Quaresma / Páscoa - Passos 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) – Páscoa – “Passos – 3.º Domingo da Quaresma ou “Domingo de Lázaro” 
 

Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado. Realiza-se o sermão do “Encontro” - junto à capela de S. 
António de Cadilhe -  durante o percurso da procissão. As cruzes, pendões, bandeiras e estandartes processionais são elementos 
importantes nas procissões dos Passos. O programa, normalmente, segue o esquema do da Póvoa de Varzim, sendo a “armadeira” 
a mesma, Maria Elisa Novais. 
 

Observações: 
A Procissão passa na estrada (recta) entre Póvoa de Varzim e Barcelos, conhecida como a “légua da Póvoa”.  
Muitos dos assistentes são habitantes da cidade que tradicionalmente assistem a esta procissão, a primeira a se 
realizar no concelho integrada no ciclo da Páscoa. Os pendões e bandeiras processionais (que chegam a atingir  mais 
do que a altura de dois andares) são o orgulho da população local desta freguesia contígua à Póvoa.  
 

 
Figura  25 - Procissão dos Passos de Amorim, “O Atésa”, S. Tiago de Amorim, Póvoa de Varzim. 3.º Domingo da Quaresma ou “Domingo de 

Lázaro” – 16H. 2004.03.21. 
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Festividades do Ciclo da Páscoa 
 

 
 

Figura  26 - Procissão dos Passos de Amorim, “O Atésa”, S. Tiago de Amorim, Póvoa de Varzim. 3.º Domingo da Quaresma ou “Domingo de 
Lázaro” – 16H. 2004.03.21. Organização do cortejo, na estrada, em frente à Igreja paroquial - Nova - de S. Tiago de Amorim. 
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Figura  27, 28,  29- Procissão dos Passos. Amorim, Póvoa de Varzim. Domingo de Lázaro – 16 H. 2004.03.21.  

Como é a primeira procissão de Passos (no 3.º Domingo da Quaresma) é comum estar muito vento, daí denominar-se: 
“O Atésa”, devido à dificuldade em segurar pendões e bandeiras processionais.  
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Figura  30  - Procissão dos Passos. Amorim, Póvoa de Varzim. Domingo – 16 H. 2004.03.21.  Cortejo na Estrada Póvoa – Barcelos. Grupo 
Alegórico da Verónica. 

 
 

 

Figura  31 - Procissão dos Passos. Amorim, Póvoa de Varzim. Domingo – 16 H. 2004.03.21. Sermão do Encontro, numa varanda de casa 
particular, em frente à capela de S. António de Cadilhe. 
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Figura  32 - Procissão dos Passos. Amorim, Póvoa de Varzim. Preparação do “Monte” Calvário, antes do Sermão na Igreja Nova de Santiago de 
Amorim, no final da Procissão. Domingo – 16 H. 2004.03.21. 

 
Na actualidade conservam-se nas freguesias da Póvoa alguns costumes que desapareceram na cidade. Um deles é 

a encenação do “Monte” Calvário, que antes se fazia na Igreja da Misericórdia na capela-mor durante o “Sermão do 
Calvário”. 

Ainda se pode assistir a esta instalação em Amorim e em Rates. Com a instalação e selecção do “figurado” realizada 
atrás de uma cortina, como se a capela-mor de um palco se tratasse. 

Os “anjinhos” a subir, lembram instintivamente e de forma tocante a “Escada de Jacob”.  
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Figura  33 – Figura da Eva no “Monte” Calvário de Amorim. 21.03.2004. 

 

 

Figura  34 - Encenação do “Monte” Calvário, na capela-mor da Igreja, durante o “Sermão do Calvário”, como se fazia na Igreja da Misericórdia da 
P. de V. Amorim, Procissão dos Passos. 21.03.2004. 
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Figura  35 e  36 - Procissão dos Passos. Amorim, Póvoa de Varzim. Domingo – 16 H.  2004.03.21. Oferta, no final da procissão, a todos os 
“anjinhos” de um “cacete” de pão. Outra tradição que se perdeu na procissão dos Passos da Misericórdia da P. de V. em que eram distribuídos 

doces aos participantes.   
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1.1.5. PROCISSÃO DOS PASSOS – DA NOITE (PROCISSÃO DAS LANTERNAS) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 03.27 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.03.27 

Hora (registada): 21 H 
 
Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
Organização:   Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
 

Festividade: Quaresma / Páscoa - Passos [noite] 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa - “Passos" [noite] - 4.º Sábado da Quaresma - Sábado “da Paixão” 
[anterior ao Sábado “de Ramos”] 
 

Características Gerais: Procissão com andores e velas (nocturna) e “figurado” organizado. Apresenta um programa erudito. 
Normalmente vestem-se poucas crianças, porque seguem só 2 grupos alegóricos, cerca de 30 crianças. As cruzes, bandeiras  e 
estandartes são essenciais nas procissões dos Passos, bem como as “lanternas”, transportadas pelos mesários e pelos fiéis que 
seguem no final. 
 

Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 
adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 

“Forças da Ordem”: PSP 
 

Participantes – Instituições e agentes envolvidos: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim e Paróquia de 
N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 

Membros do Clero: Pároco: António Brandão Martins Torres e capelão da Santa Casa 
Associações Religiosas: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Confraria do Santíssimo Sacramento 
Associações Civis:  Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim. Escuteiros 
 

Acompanhamento Musical: A Fanfarra dos escuteiros vem a “abrir” a procissão. A Banda da Póvoa de Varzim segue no fim do 
cortejo.  

 

Financiamento: A Irmandade paga as despesas.  
 

Itinerários / percursos e paragens: Organiza-se e sai do adro da Igreja de N.ª S.ª da Misericórdia, segue pelo Largo das Dores 
[Capela de N.ª S.ª das Dores], passa pela rua do Senhor do Monte, rua Fernando Barbosa, rua do Visconde, cruzeiro 
paroquial (Largo Eça de Queirós), Praça do Almada (lado sul) , Rua Dr. Sousa Campos, Praça da República [capela de S. 
Roque / S. Tiago], rua da Junqueira, Largo Dr. David Alves, rua da Alegria [igreja paroquial de S. José de Ribamar], Av. 
Mousinho de Albuquerque  e regressa à Igreja da Misericórdia. 
Em anos anteriores o cortejo realizava-se no sentido inverso ao de 2004, ou seja, saía da Igreja de N.ª S.ª da Misericórdia, 
seguia pela Avenida Mousinho de Albuquerque, rua da Alegria [igreja paroquial de S. José de Ribamar], Largo Dr. David 
Alves, rua da Junqueira, Rua Dr. Sousa Campos,  Praça do Almada (lado sul), cruzeiro paroquial (Largo Eça de Queirós),  
rua do Visconde, rua Fernando Barbosa, rua do Senhor do Monte, Largo das Dores e Misericórdia.  
Os itinerários foram sofrendo alterações diversas ao longo dos anos. 

Itinerário antigos: Antigamente - “O cortejo nocturno fazia-se, nos tempos antigos, pelo monte das Dores, antiga Quinta do 
Calheiros, actual Beneficente, parte da actual rua do Visconde (hoje rua de Fernando Barbosa), esquina da actual rua da 
Igreja e Matriz. Posteriormente, saía da Misericórdia, descia a rua Direita (hoje rua da Cidade do Porto), passava à rua do 
Almada e por defronte do edifício da Câmara, subia ao largo do Cruzeiro e, pela rua do Visconde, tomava rumo à rua da 
Igreja e recolhia à Matriz. Presentemente (1978) o itinerário da procissão nocturna é o seguinte: sai da Misericórdia pela 
avenida Mouzinho de Albuquerque, Praça Marquês de Pombal (lado poente), rua do Almada, contorna a praça do Almada, 
Cruzeiro, rua do Visconde, rua da Igreja e recolhe à Matriz.”12 

 

Observações:    
As cerimónias dos Passos são organizadas pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia (1756) - sucessora da Confraria 

dos Santos Passos (1699), que promovia a Procissão de Penitência -, a qual pretendendo manter a tradição, criou a Procissão de 
Passos, que sai todos os anos no domingo de Lázaro. A procissão de domingo era, e é, sempre precedida por outra na noite da 
véspera”13 

Esta procissão é composta por andores e velas (nocturna), “figurado” organizado e irmãos da Santa Casa da Misericórdia. 
Normalmente preparam-se poucas crianças, porque seguem só dois grupos alegóricos, com cerca de 30 “figuras”. 

                                                             
12 Cf. COSTA, Joaquim M. da - As Procissões ..., 1978, p. 176. 
13 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1978, p. 175  - 176. 
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O “programa” - que organiza a sequência dos andores e “figuras” que os acompanham e ilustram o tema desenvolvido na 
Procissão - alguns dos Passos da Via Sacra de Cristo – é erudito. 

Participam, além dos membros da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, o pároco da matriz, Pe. Torres, levando, sob o 
pálio, a relíquia do “Santo Lenho”. O capelão da Santa Casa segue depois acompanhado pelo Provedor e outros membros da Mesa. 
Os Bombeiros Voluntários, com farda de gala, fazem “guarda de Honra”. 

Como a música é essencial para criar o ambiente e “abrir caminho” participam: a Fanfarra dos escuteiros a “abrir” a procissão e 
a Banda da Póvoa de Varzim que segue no fim do cortejo.  

As cruzes, bandeiras e estandartes processionais são elementos importantes nestas procissões de “Passos”, em que o 
“Senatus”, recordando o poder do Senado de Roma – “S.P.Q.R.” – e o longo pendão com os símbolos do martírio de Cristo têm um 
lugar fundamental. 

Como é uma procissão nocturna a maior parte dos fiéis leva uma vela na mão “com copo” (uma protecção em forma de vaso, 
para que a vela não se apague com o vento e não caiam pingos de cera nas mãos),  que pode ser feita de papel ou, recentemente, 
de plástico. “Lanternas” acesas são transportadas pelos mesários e pelos fiéis que seguem no final da procissão - é tradicional as 
crianças fazerem “lanternas” decoradas, em cartolina e celofane. 

 

Sabemos que as cerimónias da Semana Santa são, provavelmente - depois da procissão do Corpo de Deus (1591) - das 
primeiras procissões a serem realizadas de forma ordinária e sistemática, com exigência nos estatutos da Confraria do Santíssimo 
de esta as realizar. As “cerimónias foram instituídas pelo testamento conjunto do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua 
filha Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 1678, e codicilo que António Cardia lhe aditou, de 24 de Abril de 1679. 
Realizaram-se as cerimónias pela primeira vez no ano de 1687 [Flávio Gonçalves] (ou 1688) [Bernardino de Faria].”14  

Este beneméritos “instituíram na Igreja Matriz da Povoa de Varzim, in perpetuam rei memoriam, os ofícios da Semana Santa, 
pela fórma seguinte: 

«Ordenamos, e deixamos por legado, q. na Igreja Matriz desta villa da Povoa de Varzim in perpetuão Rey memorião os officios da 
Semana Santa de cada hum anno convem a saber”15 «O oficio das Trévas na quarta-feira de tarde começarão a hora e tempo que se 
acabem a hora da Trindade; - e na quinta-feira seguinte se exporá o Santissimo com o acatamento devido, e de tarde se fará o ofício 
costumado; e na sexta-feira se fará também como é costume nas mais igrejas, e aqui com procissão do enterramento do Senhor; - e 
no sabado se fará o ofício das fontes, com declaração de que na quinta-feira da Semana Santa de todos os anos se fará um sermão 
da paixão do Senhor pelas 9 horas da noite. 

E (…) que a estes oficios da Semana Santa assistam 9 padres, sacerdotes, chamados a tempo, aos que se dará a cada um seis 
tostões de estipendio e virão, na quarta-feira, quinta, sexta e sabado, e de ,mais a mais serão obrigados, não tendo legitimo 
impedimento, a virem acompanhar a procissão da santa ressurreição de Nosso Senhor.» 

«E ... quando chegar a procissão da ressurreição á capela do SS. Sacramento désta vila, nos mandem dizer uma missa cantada 
depois do Senhor recluso no Sacrario16  

Ou seja, a partir de c. 1687 sabemos que se realizavam, pelo menos (além das celebrações no interior da igreja), a procissão do 
Enterro do Senhor e da Ressurreição. As outras procissões normais do ciclo da Páscoa, como a das Endoenças ou Ecce Homo 
(5ª Feira Santa), a dos Passos e mesmo a Via-Sacra não dispomos de provas documentais relativamente ao início da sua 
realização. Martins da Costa lembra que a Confraria dos Passos é de 1699, sugerindo que a procissão dos Passos se inicie a 
partir desta altura.17 

“Segundo o consagrado historiador poveiro Viriato Barbosa, «as mais antigas procissões de que há notícia, realizadas nesta vila 
(cidade), eram as da Semana Santa, criadas pelo legado do Capitão António Cardya e de sua filha Mónica Cardya de Macêdo. É possível 
que a procissão do «Corpo de Deus» já aqui se realizasse antes daquelas; porém desta não encontrei documento algum a provar o facto»18. 

O testemunho citado data de 16 de Abril de 1678 e com codicilo de 24 de Abril de 1679. As cerimónias da Semana Santa foram 
realizadas, pela primeira vez, em 1688, na antiga Matriz19. 

O mesmo historiador informa-nos que a Irmandade da Misericórdia (1756), sucessora da Confraria dos Santos Passos (1699), [p. 176:] 
que promovia a procissão de penitência, quis manter a tradição e criou a procissão de Passos, que sai todos os anos no domingo de Lázaro. 
A procissão de domingo era e é sempre precedida por outra que, na noite da véspera, sai á rua e que tem por fim conduzir a imagem do 
Senhor dos Passos oculta num biombo, sobre o andor, da Misericórdia para a Matriz20” 

 

“Procissão da Noite de sábado (...) 
À frente do préstito, segundo nos diz Viriato Barbosa, ia o sacristão da Misericórdia agitando a matraca (a «cabarnela», segundo a 

designação popular, seguindo-se o painel emoldurado da Irmandade e imediatamente o «pendão» esguio dos martírios e o pesadíssimo 

                                                             
14 COSTA, Joaquim Martins da – As Procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava”, in «Companha», Santa Casa da 
Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994, s/ pág.  
15 “Terminada a parte arquitectónica [da nova igreja matriz], logo em 1687 se celebraram na matriz, pela primeira vez, as solenidades da Semana 
Santa, [Pág. 225:] decorando-se a igreja com panos de tafetá e de seda vindos de Braga e do Porto (1). [(1) Arquivo da Confraria do Santíssimo 
Sacramento. Diversos documentos, 11. maço o 1, fols. 81-82,83 v. e 84 v. 
No seu testamento de 1678, António Cardia e Mónica Cardia de Macedo determinaram que as cerimónias da Semana Santa se realizassem pela 
primeira vez cinco anos após a morte do último dos testadores, «por não haver nesta villa [da Póvoa de Varzim] armação a Sonelidade (sic) da 
quinta feira maior» (Testamento cit.. foI. 6). No codicilo de 1679 António Cardia deixou escrito, todavia, que «os ditos ofícios». da Semana Santa se 
começassem logo a seguir à morte «de ambos,» os testadores (Idem, fol. 12 v.). Afinal as cerimónias celebraram-se ainda antes deste prazo, visto 
que Mónica Cardia de Macedo só faleceu em 1689 [Fernando Barbosa - «Correcções e anotações à História local - IV», in Idea Nova. ano VIII, nº 
365 (Póvoa de Varzim, 24 de Agosto de l940), p. 4].]” Cf. GONÇALVES, Flávio - Um Templo Desaparecido: a antiga Igreja Matriz (depois igreja da 
Misericórdia), in «Póvoa de Varzim. B. C.», Vol. III, 1964, (pp. 201 – 266) p. 222, 224 – 225. 
16 Cf. FARIA, Bernardino - A Semana Santa, in «A Póvoa de Varzim. Revista Genuinamente Patriotica! De Propaganda ás Belezas da Póvoa de 
Varzim»,  3.º Ano, Abril, 3, Póvoa de Varzim, João Agostinho Landolt, 1914, (s/ nº de página). 
17 “E relativamente às procissões dos Passos e das Endoenças (5ª Feira Santa)?. É certo que a Confraria dos Passos é de 1699” Cf. COSTA, J. 
Martins da – As Procissões que a Irmandade..., Ob.Cit., 1994.  
18 Viriato Barbosa -  A Póvoa de Varzim – Ensaio da História desta Vila – 2.ª edição, de 1972, cap. XIV, pág. 166. 
19 Bernardino Faria – «Confraria do Santíssimo», in. revista A Póvoa de Varzim, nº 13 – 1º ano, 1912, 1ª quinzena de Abril, pág. 6. 
20 Viriato Barbosa - A Póvoa de Varzim..., ob. cit., pág. 167. 
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«senatus» (S. P. Q. R.) conduzido por um valente homem pescador. Acompanhavam a procissão os irmãos da Misericórdia, embiocados 
nos balandraus negros. A fechar o préstito, a mesa da Irmandade e a musica que tocava uma marcha fúnebre21. 

Nos tempos antigos não faltava na procissão uma longa fila de penitentes encapuzados, com fogachos, alguns arrastando grilhões. A 
procissão parava junto dos «passos» e em voz soturna cantava-se o «miserere». A procissão perdeu pouco a pouco o caracter lúgubre de 
que se revestia22. 

Na cauda da procissão seguia o acompanhamento que os rapazes da vila faziam com as «lanternas». Este acompanhamento era uma 
característica especial da procissão, que conduzia até a que à procissão se chamasse das «alanternas». [p. 177:] 

Rocha Peixoto diz-nos que «… em certas festividades religiosas, além dos círios e tochas habituais, ou nuas, ou envolvidas 
superiormente por um cilindro de papel ornamentado ou emblemático (Braga), outros cortejos se formavam com lanternas imitativas das 
processionais. Era, outrora geral, hoje mais raramente, nas festas de Passos e na noite de quinta-feira de Endoenças. Vestígios obliterados 
dos antigos fogaréus (Braga, Coimbra, Amarante, etc.) – varas com cestos de arame ornamentados ao alto e pinhas ardendo – este cortejo 
ainda hoje se pratica em algumas localidades do norte e centro (Póvoa de Varzim, Figueira da Foz, etc.) e tenuamente rememora, 
desfigurada decerto a antiga solenidade dos brandões…»23. 

Os desenhos das «alanternas» eram muito variados, mas havia uma tónica: os símbolos dos martírios. Porém, além destes apareciam 
lanternas com a forma de barcos, a Casa dos Pescadores, etc., etc. 

Este acompanhamento de lanternas ainda hoje subsiste, mas não é nada do que se realizava antigamente. Há uns quatro ou cinco 
anos, houve uma campanha para fazer incrementar a tradição e procurou-se, com êxito a colaboração na escola de ciclo e nas escolas 
primárias. 

Fazemos reparo a dois pontos da descrição de Viriato Barbosa. Primeiro: julgamos que há lapso na referência ao sacristão com a 
matraca. A matraca destina-se a chamar os irmãos quando não toca o sino; ora, no sábado que antecede a procissão de Passos tocam os 
sinos. O sacristão da Misericórdia tocava a matraca pelas ruas da vila e ia à frente da procissão com a matraca, mas era nas procissões do 
Ecce Homo e do Enterro do Senhor. Segundo: nas procissões de Passos os irmãos não levam o capuz na cabeça (embiocados) – vão de 
cabeça descoberta, nas condições actuais (a menos que se tratasse de procissões de penitência).”24 

 
Organização - Programa: 

- Fanfarra dos escuteiros 
- “Bandeira da Misericórdia - “painel emoldurado da Irmandade”  
- “Guião processional” com os símbolos da Paixão de Cristo - “«pendão» esguio dos martírios”  
- Bandeira processional - “o pesadíssimo «senatus» (S. P. Q. R.) conduzido por um valente homem pescador” 
- Acompanham a procissão os irmãos da Misericórdia, envergando nos balandraus negros.  
 

- Manuscrito de Programa / esquema de Grupos Alegóricos de Elisa Novais para a Procissão dos Passos (noite) 
“- Grupo alegórico: “Prisão de Jesus” 

- Cristo 
- Soldados (2) 
- 6 figuras {2 com hastes oliveira – 1 taça com orelha – 1 lanterna – 2 archotes} 
- 1 figura com dístico 

- Andor com o “Senhor da Prisão” 
- Grupo alegórico: “Sentença de Pilatos” 

- Cristo 
- Soldados 
- Pilatos 
- 2 pagens com pano e bacia 
- Cláudia 
- Damas 
- Grupo {coluna – açoites vários – J. N. R. Y. – placa para ser pregada na cruz 
- 1 figura cauda à frente do pálio numa posição de desolação. 
- 1 figura com dístico” 

- Andor com o Senhor da Cana verde, ou Ecce Homo 
- Sob o pálio o pároco [Dr. António Brandão Martins Torres] leva a relíquia do “Santo Lenho”, do século XVII (?) pertencente 

á Misericórdia. 
- O capelão da Santa Casa segue, depois, acompanhado pelos Provedor e outros membros da Mesa da Irmandade. 
- Ladeando os andores e pálio seguem bombeiros Voluntários em traje de gala. 
- No “final” da procissão a banda musical toca música fúnebre. 

 
 
Bibliografia:    

COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 
Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 175 - 177. 

COSTA, Joaquim Martins da Costa – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava em tempos 
idos e organiza em nossos dias, in «Companha», Póvoa de Varzim, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, n.º 4 
(Maio) e n.º 5 (Outubro) de 1994, s/p.  

                                                             
21 Viriato Barbosa, ob. cit., pág. 167 e 168. 
22 Viriato Barbosa, ob. cit., pág. 167. 
23 Rocha Peixoto, Obras, vol. I, 1967, pág. 177. 
24 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, pp.176 - 177. 
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Festividades do Ciclo da Páscoa na Cidade da Póvoa de Varzim. 
 

 
 

Figura  37 - Cartaz de 1999 (27 x 17,5 cm.). Procissão dos Passos. [Sábado da Paixão, 21.30 Horas.]. Póvoa de Varzim (N.ª S.ª da Conceição - 
Matriz) – Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 20.03.1999 (P. Passos – noite / Lanternas] e  21.03.1999. 

[Colecção: Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim] 
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Figura  38 - Cartaz de 1999. Verso (27 x 17,5 cm.). Procissão dos Passos. [Sábado da Paixão, 21.30 Horas.]. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / 
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 20.03.1999 (P. Passos – noite / Lanternas] e  21.03.1999 [P. Passos] 

[Colecção: Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim (MMEHPV)] 
 
 

Os cartazes relativos às cerimónias organizadas pela Santa Casa da Misericórdia normalmente publicitam a Procissão 
das Lanternas (ou Procissão dos Passos – Noite) e a Procissão dos Passos (Dia). 



44 

 

 
 
 
 

 
 

Figura  39 - Cartaz de 2002 (42 x 29,5 cm.). Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. [Sábado da Paixão, 16 de Março de 
2002, 21 Horas]. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 16.03.2002. 

[Colecção: MMEHPV 
 

Este cartaz publicita apenas a Procissão das Lanternas (Sábado à noite). Não explica o trajecto, nem outros 
pormenores, destinando-se sobretudo a proporcionar, aos fiéis, as imagens da Via-Sacra. 
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Figura  40 - Cartaz de 2003  (42 x 29,5 cm.). Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas” e Procissão dos Passos (de dia: 
Domingo da Paixão). N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 20.30 H 

[Colecção: MMEHPV) 
 

2003.04.05 - 2003.04.06 
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Figura  41 - Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Varzim. Sábado da Paixão, 21 Horas. 2004.03.28 
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Figura  42 -  Figurado do Grupo: “Prisão de Jesus”. 

 

 

Figura  43 – Andor do Senhor da Prisão. Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Sábado da Paixão, 21 Horas. 2004.03.28 
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Figura  44 - Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 

de Varzim. Sábado da Paixão, 21 Horas. 2004.03.28.  Membros do Corpo de Bombeiros fazem “guarda de honra” aos andores e pálio 

 
 

 
Figura  45 -  Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 

de Varzim. Sábado da Paixão, 21 Horas. 2004.03.28. Capelão da Santa Casa (ao centro). Membros da Mesa e Provedor com lanternas.  
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Figura  46 e  47- Lanternas artesanais decoradas (1993). Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. N.ª S.ª da Conceição 

(Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Sábado da Paixão, 21 Horas. [2004.03.28] 
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2004.03.28 

 

 
2006.04.01 

 

Figura  48 (2004.03.28) e 49 (2006.04.01) - Procissão dos Passos (da noite) / Procissão das “Lanternas”. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Sábado da Paixão, 21 Horas.  2004.03.28 e 2006.04.01 
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Figura  50 - Lanternas da Procissão “das Endoenças”. Publicado por: PEIXOTO, Rocha -  Ethnographia Portugueza. Illuminação Popular, in 
«Portugalia», vol. II, n.º 1, Porto,1905- 1906, p. (35- 48) 47. 

 
 

 
 

Figura  51 - Lanternas populares (pequenas, em madeira e papel recortado) e dos irmãos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia (em 
madeira e papel ou em “folheta”). Exposição “A Semana Santa na Póvoa de Varzim”. Museu Municipal de E. e Hist. da Póvoa de Varzim. 

19.03.2005 – 30.06.2005.  
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1.1.6. PROCISSÃO DOS PASSOS – DE DIA 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 03.28 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.03.28 

Hora (registada): 17 - 16H 
Existência documentada/Comprovada: 1687 [segundo Flávio Gonçalves] ou 1688 [Bernardino de Faria] 
 
Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
Organização: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
  
Festividade:   Quaresma / Páscoa - Passos [dia] 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa - “Passos" [dia] - 4.º Domingo da Quaresma - Domingo “da Paixão” 

[anterior ao Domingo “de Ramos”] 
  
Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado. Realiza-se um sermão - junto ao cruzeiro paroquial -  

durante o percurso da procissão. As cruzes, pendões, bandeiras e estandartes processionais são elementos importantes 
nas procissões dos Passos. Normalmente vestem-se cerca de 150 crianças e jovens. 

  

Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 
adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  

“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
  

“Forças da Ordem”: PSP 
  
Participantes – Instituições e agentes envolvidos: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim e Paróquia de 

N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Membros do Clero: Pároco: António Brandão Martins Torres e capelão da Santa Casa 
Associações Religiosas: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Confraria do Santíssimo Sacramento e 

componentes de outras confrarias da Matriz. Todos os participantes envergam “balandraus” pretos, o que dificulta a sua 
identificação;  Escuteiros. 

Associações Civis: Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim; Escuteiros  
  
Convidados “do exterior” – clérigos: Bispo auxiliar de Braga, Dom António Augusto dos Santos Marto preside à celebração e 

transportou o Santo Lenho em 2004. 
  
Acompanhamento Musical: A Fanfarra dos escuteiros vem a “abrir” a procissão (alertando para a chegada do cortejo). A Banda da 

Póvoa de Varzim segue no fim do cortejo (tocando tristes marchas quaresmais) 
  
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”25 

A Irmandade paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 
é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 

  
Itinerários / percursos e paragens: Organiza-se e sai do adro da Igreja de N.ª S.ª da Misericórdia, segue pelo Largo das Dores 

(Capela de N.ª S.ª das Dores), passa pela rua do Senhor do Monte, rua Fernando Barbosa, rua do Visconde, cruzeiro 
paroquial (Largo Eça de Queirós) - onde se realiza o “Sermão do Encontro” - o andor da Senhora da Soledade espera na rua 
1.º de Maio], Praça do Almada, Rua Dr. Sousa Campos, Praça da República / Largo de S. Tiago (capela de S. Roque / S. 
Tiago), rua da Junqueira, Largo Dr. David Alves, rua da Alegria (igreja paroquial de S. José de Ribamar), Avenida Mousinho 
de Albuquerque e regressa à Igreja da Misericórdia. 

Itinerário antigos: Antigamente “A procissão saía da Matriz, depois do sermão do Pretório, descia a rua do Pelourinho, dava a volta 
ao largo de S. Roque e subia toda a rua Direita até á Misericórdia, onde recolhia (...) 
Presentemente [1978], o itinerário da procissão é o seguinte: sai da Matriz e segue pela rua da Igreja, Visconde, Praça do 
Almada, S. Roque, junqueira, largo do Dr. David Alves, rua da Alegria e avenida de Mouzinho de Albuquerque, recolhendo á 
Misericórdia.””26 

 
Observações:    

Estas principais cerimónias dos “Passos” são organizadas pela “Irmandade da Misericórdia (1756), sucessora da Confraria 
dos Santos Passos (1699), que criou a procissão de Passos, com a colaboração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição / Confraria do Santíssimo Sacramento. 

                                                             
25 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
26 Cf. COSTA, Joaquim M. da - As Procissões  na Póvoa de Varzim, ..., 1977, p. 177 - 178. 
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Mantém-se a tradição das duas procissões porque antigamente a diurna era “sempre precedida por outra que, na noite da 
véspera,” saía à rua e tinha “por fim conduzir a imagem do Senhor dos Passos oculta num biombo, sobre o andor, da 
Misericórdia para a Matriz”27. Nestes dois cortejos dos “Passos” deixou de se seguir a recomendação litúrgica de que as 
procissões sagradas devem, sempre que possível, começar num edifício religioso e terminar noutro, como antes acontecia, 
iniciando-se na Matriz e terminando na Misericórdia. Agora partem e regressam simplesmente para a igreja da Misericórdia.  

Participam, além dos membros da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, o pároco da matriz, Pe. Torres, levando este, 
ou outro convidado (em 2004, foi o bispo auxiliar de Braga, Dom António Augusto dos Santos Marto), sob o pálio, a relíquia do 
“Santo Lenho”. Segundo a tradição (respeitada pela Santa Casa da Misericórdia) esta relíquia tem que sair todos os anos em 
procissão. O capelão da Santa Casa segue depois, acompanhado pelo Provedor e outros membros da Mesa.  

Em 2004 a saída da procissão deveria ser às 16, mas atendendo ao jogo do “Varzim Sport Club” foi alterada para as 17 
horas, exemplificando que, devido a eventos locais, por vezes motivam a mudança das horas ou dos percursos. 

 
Organização - Programa: 
- Manuscrito de Programa / esquema de Grupos Alegóricos de Elisa Novais para a Procissão dos passos - 2004 

[12 grupos – 136 fig.] 
“1º Grupo – Pecado Original  
- Adão 
- Eva 
- Dama do Paraíso 
- Anjo Exterminador 
- 1 figura com dístico 
 

2º Grupo – Cruz Símbolo de Redenção 
- Grupo azul com palmas (6) 
- 2 figuras azul cauda flores – posição 
- 1 figura azul renda / lhamé – cilícios 
- 1 figura azul escuro cauda com a cruz raiada 
- 1 figura com dístico 
 

3º Grupo – Jesus e a Samaritana 
- Jesus 
- Samaritana - castanho 
- Grupo rosa hastes flores rosa (6) 
- 3 figuras cauda – 2 lhamé castanho – hastes flores, 1figura casaco castanho lhamé 
- 1 figura rosa cauda pedras posição 
- 1 figura com dístico 
 

4º Grupo – Senhor Morto 
- Grupo verde – hastes oliveiras (6)  
- Cristo 
- Figura com cálice – branco cauda / manto vermelho 
- Figura com crucifixo verde cauda 
- 3 figuras verde claro cauda posições 
- 1 figura com dístico 
 

5º Grupo – Prisão de Jesus 
- Cristo 
- Soldados (2) 
- 10 figuras / 2 mostarda cauda com archotes, 2 lhamé cinzento cauda taça com orelha, 2 lanterna, 2 verde fininho 
cauda e 2 hastes oliveira 
- 1 figura com dístico 
 

6º Grupo – Sentença de Pilatos 
- Cristo 
- Pilatos 
- Cláudia – cinzento / corpo lhamé 
- Damas salmão (8) – hastes flores 
- Grupo salmão – 1 coluna, 2 açoites, 1 J.N.R.Y., 2 mãos (6) 
- 2 pajens com pano e bacia 
- Soldados (2) 
- 1 figura com dístico 
 

7º Grupo – A Caminho do Calvario 
- Senhor dos Passos 
- Cireneu 
- Soldado 
- Menino dos pregos 

                                                             
27 Viriato Barbosa - A Póvoa de Varzim (Ensaio da História desta Vila), 2ª edição, 1972, pág. 167. 
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- Nossa Senhora 
- Verónica 
- Madalena roxo veludo casaco de renda 
- Grupo bege (6) – 2 de martelos, 2 picos, 1 pregos e1 alicate  
- 1 figura com dístico 

Andor dos Passos 
8º Grupo – Os Amigos de Jesus 
- S. João 
- Madalena rosa / casaco veludo roxo 
- 1 figura com dístico 
 

9º Grupo – Choravam e Lamentavam-se 
- 3 Marias 
- 1 figura com dístico 
 

10º Grupo – Calvário 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena  rubi lhamé cauda 
- Anjo crucifixo – rubi renda cauda 
- Grupo rubi (7) lança, esponja, 2 escadas, coroa de espinhos e cálice, 2 toalhas  
- 3 figuras com cruzes 
- 1 figura lhamé azul flores cauda – posição 
- 2 figuras azuis fininhos cauda - vasos 
- 1 rubi cauda / brocado cauda 
- 1 figura com dístico 
 

11º Grupo – Grande é a Sua Dôr 
- Nossa Senhora 
- Grupo lilás com turibulos (6) 
- 1 lhamé dourado cauda pequeno – jarro bacia 
- 1 dourado riscas cauda – posição 
- 1 lhamé roxo / corpo lhamé roxo – toalha com coroa de espinhos 
- 2 lilás fininho cauda / manto dourado 
- 2 beges cauda - toalhas 
- 1 lhamé dourado cauda – cruz com coroa de espinhos 
- 1 figura com dístico 
 

12º Grupo – Paixão 
- 1 roxo veludo cauda 
- 1 figura com dístico”28 

 
1977: 

“A procissão saía da Matriz, depois do sermão do Pretório, descia a rua do Pelourinho, dava a volta ao largo de S. Roque e 
subia toda a rua Direita até á Misericórdia, onde recolhia, seguindo-se o sermão do Calvário e a exposição do Calvário, com Anjos e 
Figuras que tomavam parte na procissão – o «monte». Viriato Barbosa diz-nos que nesses tempos eram postos, em certos lugares 
do percurso cinco «Passos», ornamentados com panos roxos e vasos de plantas. [p. 178:] Também nos refere que a parte mais 
curiosa era dada pela exibição da «Guarda Romana», que chegou a ser composta por uns 60 figurantes, de capacete, lança, 
escudo, etc., marchando a passo militar; o clarim, a quem o povo chamava o «gomita» (corruptela de «vomita»), que ia á frente da 
coorte, era apupado pelo rapazio!29  (...) 

Nos nossos dias [1977] a procissão tem a seguinte organização: 
- Painel emoldurado da Irmandade da Santa Casa, ladeado por dois irmãos, com lanternas de prata; 
- «Pendão» esguio dos martírios, com quatro irmãos às guias; 
- «Senatus» (S. P. O. R.), com dois homens, e com quatro irmãos às guias; 
- Irmãos de balandrau, em alas  até ao fim da procissão; 
- 1.º Grupo Alegórico – Avé ó Cruz; 
- 2.º Grupo Alegórico – Jesus e a Samaritana; 
- 3.º Grupo Alegórico – A oração no horto; 
- 4.º Grupo Alegórico – Prisão de Jesus; 
- 5.º Grupo Alegórico – Sentença de Pilatos; 
- 6.º Grupo Alegórico – Caminho do Calvário; 
- Andor do Senhor dos Passos ladeado por lanternas de prata, empunhadas por irmãos; 
- 7.º Grupo Alegórico – S. João e Madalena; 
- Andor da Senhora da Soledade, ladeado por lanternas de prata, empunhadas por irmãos. É a Confraria do Senhor que 

comanda o andor e leva as lanternas; 

                                                             
28 Manuscrito de Programa / esquema de Grupos Alegóricos de Elisa Novais para a Procissão dos Passos - 2004 
29 Viriato Barbosa - A Póvoa de Varzim... Ob. cit., 1972, pág. 168. 
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- 8.º Grupo Alegórico – As Santas mulheres; 
- 9.º Grupo Alegórico – O Calvário; 
- 10.º Grupo Alegórico – As sete palavras que Jesus disse na cruz; 
- Figura Alegórica – a Dor (ou paixão); 
- Pálio; 
- Mesa da Misericórdia, com o respectivo Capelão; 
- Música. 
Segue-se o Povo, em promessa. [p. 179:] 
No seu conjunto, os grupos Alegóricos sintetizam a Paixão de Jesus. 

Ainda há poucos anos, era costume na Misericórdia, no fim da procissão, distribuir pelos irmãos da Irmandade e pelos «anjos» 
cartuchos com bolos doces. 

 

Há, felizmente, escrita toda a descrição dos Grupos Alegóricos, desde a indumentária e sua razão de ser até à forma como 
devem caminhar na procissão. Essa descrição foi feita pelo Padre José Cascão de Araújo, e passamos a transcrevê-la: 

 

1.º Grupo Alegórico –Avé ó cruz 
Uma figura vestida de branco com véu branco com véu branco, leva hasteada e segura com as duas mãos uma cruz branca 

com raios, cercando-a em forma de auréola uma fita com o dístico = Avé Cruce Spes Unica. É ladeada por duas figuras vestidas de 
azul com asas e véus brancos. Levam palmas nas mãos direitas e as esquerdas  vão encostadas ao peito. 

 

2.º Grupo Alegórico – Jesus e a Samaritana 
 

3.º Grupo Alegórico – A oração no Horto 
Uma figura de Jesus vestida de lilaz e manto vermelho. Vai com olhos no Céu e as mãos enclavinhadas. Ao seu lado direito 

vai um grupo vestido de branco com asas. Levam na mão esquerda uma cruz branca com brilhantes e posta sobre ela um cálix. É 
ladeada por duas figuras vestidas de túnica castanho escuro compridas até aos pés e com mangas até aos punhos. Não levam asas 
nem véus. Podem ser duas raparigas. Levam nas mãos ramos de oliveira. 

 

4.º Grupo Alegórico – Prisão de Jesus 
Uma figura de Jesus vestido de roxo e manto vermelho com uma corda ao pescoço que descendo à cinta lha rodeia e lhe 

prende as mãos. É ladeado por dois soldados com lanças que O arrastam pelas cordas. 
 

5.º Grupo Alegórico – Sentença de Pilatos 
Uma figura de Jesus vestido como no 4.º grupo com as mãos atadas atrás das costas. Ao lado direito vai um soldado [p. 

180:] com a lança e O segura pela corda que lhe prende as mãos, atraz vai a figura de Pilatos vestido de túnica e manto branco 
fimbriado a vermelho. Vai com uma tabuleta na mão esquerda e na direita leva a pena na atitude de escrever. É ladeado por dois 
escravos vestidos de túnicas cor de pinhão até ao joelho e mangas largas até ao cotovelo. Um leva uma bacia o outro um jarro e 
uma toalha ao ombro. 

 

6.º Grupo Alegórico – Caminho do Calvário 
Uma figura de curto vestido roxo e manto vermelho. Traçado leva a cruz às costas. À frente com as mãos enclavinhadas  e a 

olhar para Ele vai a figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Ao lado esquerdo também à frente vai a figura da Verónica 
vestida de branco e manto amarelado com o Sudário. Atrás a pegar na cruz vai o Cireneu e de cada lado um soldado com lança. 

 

7.º Grupo Alegórico – S. João e Madalena 
 

8.º Grupo Alegórico – As  três Marias 
 

9.º Grupo Alegórico – O Calvário 
Um anjo vestido de lilaz e véu preto. Leva hasteada nas mãos uma cruz com Cristo. É ladeado por dois anjos um com a 

lança e outro com a espada. 
 

10.º Grupo Alegórico – As palavras que Jesus disse na Cruz 
Uma figura de anjo grande vestido de roxo com uma cruz erguida com ambas as mãos. Na Cruz vai o Cristo. Ao lado direito 

do crucificado vai a figura de Nossa Senhora vestida de roxo Gorgel branco e manto azul pela cabeça. Vai com as mãos cahidas e 
enclavinhadas a olhar para o Cristo. Ao lado esquerdo a figura de S. João vestido de túnica verde e manto vermelho, com as mãos 
enclavinhadas, olhando igualmente para o Cristo. À frente 7 anjos, vestidos de branco, com asas e véus roxos, levam na mão os 
dísticos: 

- Em verdade te digo, hoje entrarás comigo no Paraíso; 
- Mulher, eis o teu Filho; - (João) Eis a tua Mãe; - Pai perdoai-lhes que não sabem o que fazem; - Tenho sede; 
- Meu Pai, meu Pai, porque me abandonaste; - Tudo está consumado. 
- Figura da Dor.”30 

 
 
Bibliografia:    
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 177 - 181. 

                                                             
30 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, p. 177 - 181. 
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Figura  52 e 53 - Depois dos Polícias de Segurança Pública, que controlam o trânsito rodoviário, a Fanfarra de Escuteiros vem a “abrir” a 
procissão. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 

Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 
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Figura  54 - Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 
Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. A Bandeira processional (madeira pintada) encimada pela cruz e os grandes estandartes 

processionais, ou guiões processionais: o guião com os Símbolos da Paixão e o Guião Senatus (“S.P.Q.R.). 

 
De notar a decoração ritmada da rua, sóbria, com altos estandartes roxos, encimados por cruzes e com os símbolos da 

Paixão pintados. 
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Figura  55 - Guião processional: “S.P.Q.R.”, usualmente denominado “Senatus” - Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da 
Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 
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Figura  56 - “Ti Cavalheira”, pescador reformado, devoto do Senhor da Prisão, segura na corda do estandarte dos Símbolos da Paixão que 
antecede o Senatus - “S.P.Q.R.”. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da 

Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 
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Figura  57 e  58 -  “Grupo alegórico” do “Pecado Original” com que se inicia o “programa catequético” explicando a História da Salvação. 
Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim.  Domingo da 

Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 
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Figura  59 - “Anjos com símbolos da Paixão”. Praça do Almada. Procissão dos Passos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, tarde. 1.ª metade do século XX (?). 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 

 
Figura  60 - Procissão dos Passos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 

Domingo da Paixão, tarde. 1.ª metade do século XX (?). 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  61 - “Figura” de Jesus Cristo para a Procissão dos Passos [Menino que fez de Cristo no 1.º grupo alegórico de “Jesus montado num 
“jumentinho” no Domingo de Ramos”] c. 1936 / 1937. 

[Colecção particular: Armando Marques] 



64 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  62 - Andor de Nossa Senhora da Soledade (imagem da Matriz) - Procissão dos Passos. Praça do Almada. c. 1964. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 

Os confrades da Confraria do Santíssimo Sacramento envergam, com hoje, os balandraus pretos da Irmandade da 
Misericórdias (de que muitos também são irmãos) e levam as lanternas neo-góticas de prata da Matriz. Não fora a 
diferença no casario e o mau estado da fotografia, tudo permanece exactamente igual nos dias de hoje (2006). 
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Figura  63 - Procissão dos Passos. Grupo alegórico:  “As três Marias”. Praça do Almada. Carimbo no verso: “FOTO GONÇALVES. SERVIÇO DE 

REPORTAGENS / RUA JOSÉ MALGUEIRA, 41 – A / PÓVOA DE VARZIM”. Século XX – 3.º quartel (?) 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  64 e Figura  65 - O importante “Grupo alegórico” da Verónica, antecedendo o andor do Senhor dos Passos. Procissão dos Passos da 
Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição - Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 
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Figura  66 - O “Menino dos pregos” do “Grupo” da Verónica. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28 

[Carlos Manuel Santos Silva, Morador no Bairro da Matriz. Nascido na Póvoa de Varzim a 20. 10. 1999] 
 
 

A par da Verónica é uma das personagens mais apreciadas e vestida com mais cuidado. O seu simbolismo atroz (é ele 
quem segura a corda que prende Jesus e leva a caixa dos pregos para a crucifixão) é esquecido devido ao facto de ser 

encarnado por um dos meninos mais novos da procissão. 
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Figura  67 - O “Menino dos pregos” [Carlos Manuel Santos Silva, Morador no Bairro da Matriz. Nascido na Póvoa de Varzim a 20. 10. 1999] 
posando, orgulhosamente, junta da sua fotografia em exposição no Museu. Exposição “A Semana Santa na Póvoa de Varzim”. Museu 

Municipal de E. e Hist. da Póvoa de Varzim. 19.03.2005 – 30.06.2005 
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Figura  68 - “Menino dos Pregos”. Procissão dos Passos. 1.ª metade do século XX (?) 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  69 - Andor de N.ª S.ª da Soledade na Rua 1.ª de Maio. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28 

 

A Confraria do Santíssimo Sacramento da Matriz, com as lanternas de prata dispondo de velas acesas, transporta  e 
acompanha a imagem da Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Este andor que saiu de uma igreja diferente, dado que 
toda a procissão partiu da Igreja da Misericórdia, espera, “escondido” numa rua secundária, a Rua 1.ª de Maio - pelo 
momento certo em que durante o sermão se anuncia o “Encontro” de Nossa Senhora com o Senhor dos Passos. 
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Figura  70 e Figura  71 - Sermão do Encontro. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 
 

O pároco da Matriz, Dr. António Brandão Martins Torres, espera, no início da Rua 1.º de Maio, pelo momento certo de se deslocar o 
andor da Senhora da Soledade (imagem da igreja Matriz). Quando o pregador fala de Nossa Senhora o pároco dá indicação aos 
membros da Confraria do Santíssimo Sacramento da Matriz para trazerem o andor, que vem ao encontro do andor do Senhor dos 
Passos (imagem da igreja da Misericórdia). 
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Figura  72 e Figura  73 - Sermão do “Encontro”, junto ao cruzeiro paroquial, no Largo Eça de Queirós. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. 
N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28. 



73 

 

 
 

 
 
 

 

Figura  74 e Figura  75 - Pálio abrigando o Santo Lenho transportado, em 2004, pelo Bispo Auxiliar de Braga D. António Augusto dos Santos Marto. 
Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo da 

Paixão, 17 Horas. 2004.03.28 

No final do cortejo, com guarda de honra dos Bombeiros da Póvoa, segue o pálio com um relíquia do Santo Lenho (numa cruz de 
prata do século XVII, a qual, segundo a tradição, tem que sair em procissão todos os anos nas cerimónias da Semana Santa).  
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Figura  76 - Membros da Mesa  com as respectivas varas e o Capelão da Santa Casa da Misericórdia depois do pálio e antes da Banda da Póvoa 
de Varzim. Procissão dos Passos da Póvoa de Varzim. N.ª S.ª da Conceição  (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 

Domingo da Paixão, 17 Horas. 2004.03.28 
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Figura  77 - Final da Procissão dos Passos em Barcelos. O “Monte” Calvário instalado no interior da igreja no final da Procissão dos Passos. 
[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 

 
Curiosamente não encontramos nenhum registo da muito apreciada instalação, na Misericórdia, do “Monte”. Mas 

apenas uma fotografia em Barcelos, local onde a mesma “Casa Confiança”, da Família Martins da Costa, costumava “ir 
vestir anjos”. 
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1.1.7. PROCISSÃO DE VELAS – VIA SACRA 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.02 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.02 

Hora (registada): 21.30 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização:  Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. / Confraria do Santíssimo Sacramento 
 
Festividade: Quaresma / Páscoa -  “Via-Sacra” pública 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) – Quaresma / Páscoa 
 
Características Gerais: Procissão de velas (nocturna), parando nas “cruzes” da Via-Sacra. Sem andores, nem figurado. 
 
Redactor dos programas: Não são necessários os seus serviços, pois não tem figurado alegórico organizado. 
“Armador”:  Não são necessários os seus serviços. 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e acólitos 
Associações Religiosas: Grupos de jovens e escuteiros da Matriz. 
 
Acompanhamento Musical: Fanfarra dos escuteiros e Grupos de Jovens.  

O cortejo é acompanhado por jovens dos Grupos e escuteiros da Paróquia - que realizam parte das leituras e entoam os 
cânticos acompanhados pelos fiéis. Um carro com altifalante vai à frente do pároco. 

 
Financiamento: Paróquia 
 
Itinerários – percursos: Organiza-se e sai do adro da Igreja Matriz, segue pela Rua de S. Pedro, Rua da Moita, Rua do Senhor do 

Monte, Rua Cidade do Porto, Rua Manuel Silva, passa pela capela de S. Roque / S. Tiago [paróquia de S. José de Ribamar] 
na Praça da República, Rua João Dias, Largo Elísio da Nova, Rua dos Ferreiros, Rua dos Favais, Rua Almirante Reis, Praça 
do Almada, passa pelo cruzeiro paroquial, no Largo Eça de Queirós, Rua do Visconde, Rua da igreja e recolhe à Igreja 
Matriz. 

 
Observações: Ao longo do percurso algumas casas de fiéis são convidadas a lá instalar as cruzes com o número dos “Passos” da 

Via Sacra. É motivo de orgulho, mas também de despesa e preocupação preparar um “Passo”. As decorações são muito 
variadas desde as mais profusamente elaboradas às mais discretas, lembrando “arranjos japoneses”. 
As varandas e janelas das casas são decoradas com velas e colchas “de honra” por onde passa a Via-Sacra. No folheto 
dominical da Matriz: «Vida e Palavra», Ano C, n.º 999, 28.03.2004, pág. 4, a propósito da “VIA-SACRA PÚBLICA”, 
recomenda-se: “Aos moradores no itinerário da Via-Sacra pedimos que iluminem as suas casas na passagem da Via-Sacra”. 

 
Organização - Programa:  

São instaladas 14 cruzes decoradas pelos proprietários das casas onde são colocadas, indicando as 14 estações. A cruz 
decorada na fachada da Igreja corresponde ao número 15 dos Passos da Via-Sacra, A Ressurreição de Cristo. 
Uma cruz ladeada de tochas acesas, levadas por jovens escuteiros, abrem o cortejo, seguida pelos lobitos, escuteiros, 
pároco - Dr. António Brandão Martins Torres - , acólitos, grupos de jovens e os fiéis terminam o cortejo. Como é uma 
procissão nocturna a maior parte dos fiéis leva uma vela na mão “com copo”.  
São os jovens [dos Grupos de Jovens e escuteiros da Paróquia] que realizam parte das leituras e entoam os cânticos 
acompanhados pelos fiéis. Um carro com altifalante vai à frente do pároco para que o elevado número de acompanhantes 
possam ouvir as orações e cânticos da Via-Sacra. 
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Figura  78 - Cruz ladeada por archotes “abrindo” o cortejo, seguida por escuteiros. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h.   
02.04.2004. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 21. 30 H. 

 

 
 

Figura  79 - Pároco, acólitos e grupos de jovens cantando. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h.   02.04.2004. N.ª S.ª da 
Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 21. 30 H. 
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Figura  80 - Vista parcial dos fiéis ao longo da Via-Sacra na Rua Cidade do Porto. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 
02.04.2004. 

 
 

 

 
 

Figura  81 - Vista parcial dos fiéis ao longo da Via-Sacra na Rua dos Ferreiros. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 
02.04.2004. 
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Figura  82 - “Estação” n.º 5, na Rua Cidade do Porto. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 02.04.2004. 

 
Figura  83 - Estação na Rua dos Ferreiros. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 02.04.2004. 
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Figura  84 - “Estação” n.º 7, numa florista da rua Manuel Silva. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de V. 21. 30 h. 02.04.2004. 
 

 

Figura  85 - “Estação” n.º 10. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 02.04.2004. 

 

As decorações realizadas  divergem segundo o gosto dos proprietários, mas em todos se nota a boa vontade e desvelo com que 
realizam as “instalações”. 
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Figura  86 - Rua dos Ferreiros – velas e colchas “de honra”. Procissão de velas / Via-Sacra. P. de V. 21. 30 h. 02.04.2004. 

 

 
 

Figura  87 – Estação n.º 11 - Rua dos Favais. Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h.   02.04.2004. 
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Figura  88 e 89 - “Estação” n.º 14, numa casa da rua do Visconde [Solar dos Carneiros / Museu Municipal]. Procissão de velas – Via-Sacra. 
Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 02.04.2004. 

 

 



84 

 

 
 

 
 
 

 

Figura  90 e  91 - Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 02.04.2004. 

Colaboram nestas cerimónias homens e jovens em geral, contrariando a ideia corrente de que quem participa nestas 
celebrações são quase exclusivamente as senhoras de idade. 
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Figura  92 - Cruz decorada na fachada da Igreja, correspondendo ao número 15 dos Passos da Via-Sacra: a Ressurreição de 
Cristo. Procissão de velas – Via-Sacra. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 21. 

30 H. 02.04.2004. 
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Figura  93 - Procissão de velas – Via-Sacra. Póvoa de Varzim. 21. 30 h. 02.04.2004. No final de todos os cortejos uma celebração litúrgica na 
igreja encerra estes eventos. 
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1.1.8. PROCISSÃO DE RAMOS 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.04 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.04 

Hora (registada): 10.30 
Existência documentada/Comprovada: 1687 (c.) 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV – Igreja da Misericórdia – Igreja de N.ª S.ª da 

Conceição (Matriz), PV 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Quaresma / Páscoa - Ramos 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Quaresma / Páscoa – Ramos - 5.º Domingo da Quaresma (anterior ao da 

Páscoa) também denominado: “2.ª Domingo da Paixão”31 
 
Características Gerais: Procissão com “figurado” organizado. Normalmente vestem-se poucas crianças, porque sai só um grupo 

alegórico. A parte principal da procissão é constituída pelos fiéis com ramos. 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 

adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Escuteiros da Matriz / Confrarias e Irmandade pela ordem de precedência:  

Confraria das Almas 
Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
Confraria de Nossa Senhora de Belém 
Confraria de Nossa Senhora das Dores 
Confraria do Coração Agonizante 
Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
Confraria do Santíssimo Sacramento 

 
Acompanhamento Musical: Fanfarra dos escuteiros, Grupos de jovens com violas e elementos dos grupos corais entoando 

cânticos. A Fanfarra dos escuteiros vem a “abrir” a procissão. O cortejo é acompanhado por jovens com instrumentos 
musicais (sobretudo violas) e cânticos entoados pelos membros dos grupos corais, grupos de jovens e fiéis em geral. 

 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”32 

A Irmandade paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 
é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 

 
Itinerários – percursos:  Organiza-se e sai do adro da Igreja Matriz, segue pela Rua de S. Pedro, Largo das Dores (Capela de N.ª 

S.ª das Dores), Igreja de N.ª S.ª da Misericórida - onde se realiza a bênção do Ramos -, Rua Senhor do Monte, Rua 
Fernando Barbosa, Rua da Igreja e regressa à Igreja Matriz, onde se celebra a missa 

Itinerário antigos: Antigamente “Na Póvoa, segundo o testemunho de pessoas idosas, na antiga Matriz realizava-se, no interior do 
templo, a bênção dos ramos, seguindo-se a missa, no domingo de Ramos. Posteriormente, quando se acabou a actual 
Misericórdia, depois do ano de 1913, em data que não nos foi possível averiguar, passou a realizar-se a bênção dos ramos 
à porta da Misericórdia, seguindo depois a procissão de Ramos, (...) para a Matriz actual. Na Matriz, antes de entrar, o 
Pároco batia à porta da Igreja – cerimónia que também se fazia na antiga Matriz – havendo troca de cânticos entre o povo 
que se encontrava no exterior do templo e os fieis no interior da igreja. Julgamos que se trata do rito Bracarense, de 
inspiração no salmo de Isaías: «Ó portas, alteai-vos mais ainda: abri-vos, portas antigas, para entrar o rei da glória!»”33 

 
 
 
 

                                                             
31 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, pp.182. 
32 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
33 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, pp.183 - 184. 
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Observações:  
Todas os autores lembram que esta é uma das mais antigas procissões ordinárias de que há notícia, realizada quer em 

Jerusalém (séc. IV ou V), quer por toda a cristandade (séc. VIII)34. Corresponde, aliás, no calendário, à Festa dos Tabernáculos, do 
povo Judeu. 

Como lembra um cortejo - a entrada triunfante de Cristo em Jerusalém - a necessidade de ser lembrado em forma de marcha 
ritual corresponde a uma lógica primária. 

Na actualidade (2004 – 2006) é também a que dispõe de menor número de “figuras”. Como nos informou o Sr. Armando 
Marques que representou Jesus quando saiu, pela 1.ª vez, o grupo alegórico da “Entrada de Cristo em Jerusalém”, na década de 30 
do século XX (c. 1936 ou 1937), anteriormente iam apenas as pessoas com os ramos, sem contar com a participação de grupos 
alegóricos. 

 

Figura  94 “Figura” de Jesus Cristo para as procissões da Semana Santa. Menino que fez de Cristo no 1.º grupo alegórico de “Jesus montado num 
“jumentinho” no Domingo de Ramos” c. 1936. [Colecção particular: Armando Marques]  

 
O clero com palmas e o grupo que entoa cânticos, seguido pelos fiéis com ramos que se deslocam de uma para outra igreja, 

são, na verdade, o fundamental. 
A importância desta marcha simbólica “de facto” é destacada pelos manuais litúrgicos, mesmo os mais recentes: 

 

“O Ordo hebdomadoe sanctoe instauratus de 1955 aconselha ainda, se for possível, a execução da cerimónia em duas 
igrejas diferentes. A bênção e a distribuição dos Ramos não são todavia mais que um rito preparatório que, com razão, 
foi muito simplificado pelo novo ordo. O rito principal começa agora com a leitura de Mat., 21, 1-9, sendo o próprio 
Evangelho que apresenta o modelo do seu desenrolar. 
Este rito abrange a procissão, na qual deve tomar parte não só o clero, mas todo o povo. Pelos cânticos que são de 
facto verdadeiras aclamações, e também pela marcha, o povo cristão faz cortejo a Cristo-Rei, e este carácter de marcha 
triunfal deve ser cuidadosamente restaurado e mantido.»35  

                                                             
34 MARTIMORT, A. G. - Ob. cit., 1965, pp. 818 – 820. 
35 Cf. MARTIMORT, A. G. - Ob. cit., 1965, pp. 819 – 820. 



89 

 

 
Quanto à procissão dos Ramos era natural que já se realizasse mesmo antes da instituição das festividades da Semana Santa 

por doação em testamento de do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua filha Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 
1678, dado ser uma celebração que, na sua forma mais simples, não necessita de verbas extraordinárias para se levar a cabo e era, 
há alguns anos normalmente realizada no interior da própria igreja. 
 
Antigamente “Na Póvoa, segundo o testemunho de pessoas idosas, na antiga Matriz realizava-se, no interior do templo, a bênção 
dos ramos, seguindo-se a missa, no domingo de Ramos. Posteriormente, quando se acabou a actual Misericórdia, depois do ano de 
1913, em data que não nos foi possível averiguar, passou a realizar-se a bênção dos ramos à porta da Misericórdia, seguindo 
depois a procissão de Ramos, cuja origem se encontra na procissão da festa dos Tabernáculos, para a Matriz actual. Na Matriz, 
antes de entrar, o Pároco batia à porta da Igreja – cerimónia que também se fazia na antiga Matriz – havendo troca de cânticos 
entre o povo que se encontrava no exterior do templo e os fieis no interior da igreja. Julgamos que se trata do rito Bracarense, de 
inspiração no salmo de Isaías: «Ó portas, alteai-vos mais ainda: abri-vos, portas antigas, para entrar o rei da glória!»”36 
 

Estas cerimónias são organizadas pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição / Confraria do Santíssimo Sacramento 
com a colaboração da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, a qual participa activamente em todas as cerimónias da Semana 
Santa, principalmente nos “Passos”, “dividindo” as obrigações e preparação de cortejos com a igreja mãe, sendo por isso natural a 
selecção daquela para a realização da cerimónia da bênção dos Ramos. 

O trajecto na paróquia da Matriz da Póvoa é facilitado pela proximidade da Igreja paroquial com a Igreja da Misericórdia.  
Na paróquia de S. José de Ribamar realiza-se o cortejo entre a Capela de S. Roque / S. Tiago e a Igreja paroquial de S. José. 
 
As cruzes e as palmas transportadas pelos membros das confrarias são cuidadosamente identificadas pelas cores de cada uma: 

vermelho para a Confraria do Santíssimo; verde para as “Almas”; branco para a de Nossa Senhora do Rosário; vermelho e azul de 
Nossa Senhora das Dores, etc.  

Muitas pessoas já trazem ramos feitos em casa, mas para quem venha desprevenido encontra-se, antes do início da 
celebração, um vendedor de ramos, em que a própria pessoa escolhe o ramo e quantidade de oliveira e alecrim, ou a palma. O 
preço é calculado à vista, mas fica por menos de um euro (2004) um bom ramo de oliveira com um pouco de alecrim. 

 
As decorações “efémeras” com cruzes e pendões são instaladas todos os anos por empresas da especialidade, têm sempre a 

tónica no tema da cruz e na cor roxa.  
 
 
Organização - Programa:  
Programa erudito descrevendo e ilustrando o tema desenvolvido na Procissão: “Entrada de Jesus em Jerusalém”.  
De “figurado” só participa um “grupo” e no início do século não integrava nenhum “grupo de figuras”, por isso não encontramos 

exemplos de programas antigos. Terá sido iniciado esse costume, segundo indicação do senhor Armando Marques, que foi 
o primeiro a fazer de Jesus que vai no jumentinho, cerca de 1936.  

Um menino sobre um jumento, representando Cristo, algumas crianças vestidos de judeus com palmas (em número variável, 
mas com os mais pequeninos à frente) que saúdam a entrada de Cristo em Jerusalém são suficientes. Por vezes alguns 
anjos acompanham o grupo.  

 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 168 - 174. 

                                                             
36  Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, pp.183 - 184. 
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Figura  95 - Folheto / desdobrável das Festividades da Semana Santa [Alt. 20 x Larg. 28 cm] – frente e verso. 

As festividades da Semana Santa, propriamente dita, são organizadas pela Igreja Matriz / Confraria do Santíssimo Sacramento e iniciam-se no 
Domingo de Ramos. Nas procissões anteriores – Procissão das Lanternas/ Passos (noite) e a dos Passos (dia) –  embora colaborem 
activamente, são organizadas directamente pela Santa Casa da Misericórdia. 
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Figura  96 - Vendedor de “ramos” no adro da Igreja Matriz. Procissão e bênção dos Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da 
Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  97 - Cruz de confraria com o ramo de  “Domingo de Ramos” e a fita identificando a cor da Confraria das Almas. Decoração “efémera” da 
rua: cruz roxa ladeada por lanternas. Procissão e bênção dos Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de 

Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  98 - Fanfarra dos escuteiros no início da procissão e fiéis com ramos esperando integrar-se no cortejo. Vista geral da decoração “efémera” 
da rua. Procissão e bênção dos Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 

10.30 Horas. 04.04.2004. 



94 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura  99 - Atrás da Fanfarra dos escuteiros da Matriz seguem os lobitos e outros escuteiros. O “Menino dos pregos” da Procissão de Passos de 
2004, segue na Procissão dos Ramos em 2005 como Lobito. [Carlos Manuel Santos Silva, Morador no Bairro da Matriz. Nascido na Póvoa de 
Varzim a 20. 10. 1999]. Procissão e bênção dos Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 

Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  100 - Irmãos das Confrarias reunindo-se antes da procissão. Procissão de Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / 
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim.  Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 

 
De notar o cuidado com que todas as cruzes, lanternas, varas e ramos são identificados com um laço da cor da 
confraria: neste caso: Confraria das Almas do Purgatório e Confraria de N.ª S.ª das Dores. Grande parte das 
confrarias da Matriz, mas também da Lapa e S. José (seguindo a tradição anterior a 1935 em que se dá a divisão 
da Matriz em três paróquias) participam em quase todas as procissões com as respectivas opas e cruzes 
processionais, a partir da Bênção dos “Ramos”. 
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Figura  101 - Últimas recomendações a “Jesus” antes de se iniciar a procissão. Procissão e bênção dos Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / 
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  102 e  103 - “Grupo” da Entrada de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos, com judeus e anjos com “palmas” e Jesus no Jumento, 
ladeados por membros da Confraria de N.ª S.ª do Rosário. Procissão e bênção de Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  104 e  105 - Padre Torres, rodeado pelos acólitos, precedido pelos membros da confraria do Santíssimo Sacramento, seguido pelos grupos 
de jovens a tocar e a cantar e. por fim, os fiéis com ramos de oliveira. Procissão e bênção de Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa 

da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  106 - Ramos trabalhados em folhas de palmeira. Cortejo das “Festas de Verão” representando a tradição do “Domingo de Ramos” no 
Passeio Alegre, junto ao Casino. 1962. [Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  107 e  108 - Momento da bênção dos ramos. Procissão e bênção de Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia 
da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  109 - Procissão e bênção de Ramos. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de 
Ramos, 10.30 Horas. 04.04.2004. Depois da bênção dos Ramos. De regresso à Matriz. 09.04.2006 
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Figura  110 e  111  - Jovens e crianças seguem atrás do pároco e acólitos tocando, cantando e batendo palmas. Procissão e bênção de Ramos. 
N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Domingo de Ramos, 10.30 Horas. 09.04.2006.  
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1.1.9. PROCISSÃO DOS PASSOS DE RATES 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Mês e dia da festa (2004): 04.04 
sAno.Mês.dia (registada): 2004.04.04 

Hora (registada): 16 H. 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. Pedro de Rates  
 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de S. Pedro de Rates 
 
Organização: Paróquia 
 

Festividade: Quaresma / Páscoa – Passos 
 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) – Páscoa – “Passos – 5.º Domingo da Quaresma ou “Domingo de Lázaro” 
 

Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado. Realiza-se um sermão - junto à capela do Senhor da 
Praça -  durante o percurso da procissão.  
O programa, normalmente, segue o esquema do da Póvoa de Varzim, sendo a “armadeira” a mesma, Maria Elisa Novais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  112 - Procissão dos Passos em S. Pedro de Rates a entrar a igreja no final no cortejo. 04.04.2004 
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Figura  113 e  114 - Em Rates, durante o “Sermão do Encontro”, realiza-se a mesma encenação do momento em que se cruzam N.ª S.ª da 
Soledade com o filho esmagado sob o peso da cruz. Procissão dos Passos. Rates. Domingo de Ramos, 16 - 18.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  115 e  116 - Como na Póvoa, ou em Amorim, os fiéis, “anjinhos e confrades dos “Passos” que aguardam a continuação da procissão 
misturam-se num momento de pausa e concentração, enquanto ouvem o sermão do “Encontro”. Procissão dos Passos. Rates. Domingo de 

Ramos, 16 - 18.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  117 - “Anjinho” com um dos “símbolos” da Paixão durante a pausa do sermão do “Encontro”. Procissão dos Passos. Rates. Domingo de 
Ramos, 16 - 18.30 Horas. 04.04.2004. 

 
As procissões de Passos em Amorim (21.03.2004), Póvoa (28.03.2004) e Rates (04.04.2004) são preparadas pela 
mesma “armadeira”, Elisa Novais, a qual, com o apoio dos párocos, foi divulgando nas freguesias rurais os costumes da 
sede do concelho. 
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Figura  118 - Preparação da instalação do “Monte” Calvário na Igreja de S. Pedro de Rates. Procissão dos Passos. Rates. Domingo de Ramos, 
18.30 Horas. 04.04.2004. 

 
Como em Amorim, a “Armadeira” - Maria Elisa Novais, da “Casa dos Anjos”, Póvoa de Varzim - selecciona com cuidado as “figuras” 
que irão ser instaladas no “monte Calvário”: O Dia e a Noite, só uma Nossa Senhora de Soledade e um S. João Evangelista, 
algumas “santas mulheres”, soldados, Adão e Eva [em alusão ao “lugar da caveira”, que corresponderia, segundo a tradição, a 
Adão] e anjos com os símbolos da Paixão e turíbulos 
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Figura  119 - Durante o sermão do Calvário, abrem-se as cortinas para os fiéis apreciarem, ao vivo, o “Monte Calvário” 
instalado na capela-mor da Igreja românica de S. Pedro de Rates. Procissão dos Passos. S. Pedro de Rates. Domingo 

de Ramos, 16 – 18.30 Horas. 04.04.2004. 
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Figura  120 – Pormenor do “Monte Calvário” instalado na capela-mor da Igreja românica de S. Pedro de Rates durante o sermão do Calvário. 
Procissão dos Passos. S. Pedro de Rates. Domingo de Ramos, 16 – 18.30 Horas. 04.04.2004. 
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1.1.10. PROCISSÃO DO ECCE HOMO, ANTIGA “DAS ENDOENÇAS” OU “DAS LANTERNAS”– JÁ 

DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 04.08 
Ano.Mês.dia (registada):    

Hora (registada):    
Existência documentada/Comprovada: c. 1687 (?) 

1.ª referência às festividades documentada: “Quanto às procissões da Semana Santa, as cerimónias foram instituídas pelo testamento 
conjunto do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua filha Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 1678, e codicilo que António 
Cardia lhe aditou, de 24 de Abril de 1679. Realizaram-se as cerimónias pela primeira vez no ano de 1687 [Flávio Gonçalves]”.37  
Extinta já na 1.ª metade do século XX 

 

Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e para onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. 
Organização:   Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz)  
 

Festividade:   Quaresma / Páscoa - Procissão do Ecce Homo, antiga “Procissão das Endoenças” ou “das Lanternas”. 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Quaresma / Páscoa – 5.ª Feira-Santa, “Semana Santa” 
 

Características Gerais: Procissão com andores, bandeiras e pendões, mas normalmente sem “figurado”, excepto das últimas 
vezes que saiu.38  

 

Redactor dos programas: Não eram normalmente necessários os seus serviços. 
 

“Armador”: Não eram normalmente necessários os seus serviços. 
 

Participantes – Instituições e agentes envolvidos:    
Membros do Clero:   Pároco 
Associações Religiosas: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
 

Acompanhamento Musical: A “Música” era um componente obrigatório destas procissões, mesmo que se resumisse aos cânticos 
do clero e fiéis. 

 

Despesas – Quem pagou:  
 

Itinerários – percursos: Já não se realizava em 1978. 
Itinerário antigos: “Não é possível dar o itinerário da procissão, mas ela visitava as igrejas: Sª das Dores, Matriz, Sant’Iago, Lapa, 

S. José e recolhia à Misericórdia. Há memória de ir, também, aos templos do Desterro e do Coração de Jesus.”39  
“Nas últimas vezes que saiu (...) seguiu um itinerário mais curto, possivelmente: Misericórdia, Monte das Dores, Beneficente, 
actual rua de Fernando Barbosa, rua do Visconde, Praça do Almada, Lapa, Largo de S. Roque, actuais ruas de Manuel Silva 
e Cidade do Porto, recolhendo à Misericórdia.”40 

 

Observações:  
“Como já se viu, Viriato Barbosa diz-nos que: «As mais antigas procissões de que há notícia, realizadas nesta vila [cidade], 

eram as da Semana Santa, criadas pelo legado do Capitão António Cardya e sua filha Mónica Cardya de Macedo. É possível que 
a procissão do «Corpo de Deus» já aqui se realizasse antes daquelas; porém desta não encontrei documento algum a provar o 
facto»41. 

O testamento que criou o legado é de 16 de Abril de 1678, e codicilo de 24 de Abril de 1679. As Cerimónias da Semana 
Santa foram realizadas, pela primeira vez, em 1688 na antiga matriz42. 

Diz-nos, também, Viriato Barbosa que, em consequência do testamento: «A cargo da Confraria do Santíssimo ficaram, por 
isso, as cerimónias da Semana Santa e a dita Procissão da Ressurreição. Mais tarde, depois de a Matriz ter ficado definitivamente 
instalada no templo onde hoje está [1757], a mesma Confraria, ajudada pela piedade dos fiéis, criou as procissões das Endoenças 
e do Senhor Morto. Aquela realizava-se na Quinta-Feira Santa à noite, percorrendo os templos desta vila que tivessem o 
«Senhor» em exposição; e a sua segunda saía sempre à rua, como ainda acontece nos nossos dias, na Sexta-Feira Santa, de 
tarde, com todo o respeito»43. 

                                                             
37 Cf. COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», Santa Casa 
da Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994. 
38  Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.186. 
39 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.185. 
40 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.186. 
41 Cf. Viriato Barbosa – A Póvoa de Varzim (Ensaio da História desta Vila) – 2ª Edição, 1972, Cap. XIV, pág. 166. 
42 Bernardino Faria - «Confraria do Santíssimo», in revista A Póvoa de Varzim, nº 13, 1º ano., 1912, 1ª quinzena de Abril, pág. 6. 
BARBOSA, Viriato  – A Póvoa de Varzim (Ensaio da História desta Vila) – 2ª Edição, 1972, Cap. XIV, pág. 166. 
43 Viriato Barbosa, ob. cit, pág. 167 
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Esta procissão das Endoênças é, provavelmente, uma procissão de penitência, de Quinta-Feira de Endoênças. Nas 
pessoas idosas que consultamos não se encontra memória dela. 

Do nosso tempo, recordamo-nos da procissão do Ecce Homo (sucessora daquela?), Quinta-Feira Santa, à noite, 
também chamada procissão das «alanternas», ou dos «fogaréus», como refere Santos Graça. 

Esta procissão do Ecce Homo era organizada pela Santa Casa da Misericórdia e já há muitos anos que não sai. (...) 
 

Deste acompanhamento nos diz Santos Graça: 
 

«A procissão nocturna de Quinta-Feira Maior, na Semana Santa – chamada procissão dos Fogaréus – tem uma 
característica originalíssima, ainda hoje conservada. As crianças poveiras incorporam-se nelas [nela] às centenas, com 
lanternas de mil cores, tendo, umas pintadas no papel e outras vazadas no cartão, vários desenhos e os tormentos do Senhor. 
Apresentam-se ainda outras com miniaturas de casas, peixes, barcos veleiros, vapores, azenhas, flores e tudo engenhosamente 
feito e bizarramente iluminado. 

«Muitos dias antes, todas as crianças andam numa azáfama doida a arranjar a sua lanterna, que os entusiasma de 
contentamento. 

«É dos mais formosos e originais números de festas poveiras»44.”45 
 

A Procissão do Ecce Homo (Senhor da Cana Verde, ou das Endoenças, ou das “alanternas / fogaréus”) foi substituída por uma 
procissão eucarística no interior da igreja durante a Celebração da Ceia do Senhor, um maior cuidado no arranjo das igrejas e 
capelas abertas para serem visitadas pelos fiéis (cerca de oito na cidade da Póvoa: Igreja matriz; Igreja da Misericórdia; Capela de 
Nossa Senhora das Dores; Capela do Senhor do Bonfim; Igreja de S. José de Ribamar; Capela de Nossa Senhora do Desterro; 
Capela de S. Roque / S. Tiago; Igreja de Nossa Senhora da Lapa) e mesmo a realização de representação teatrais com cenas da 
vida de Cristo, como é normal na Capela do Senhor do Bonfim.  

 
 
Organização - Programa: 

“A organização da procissão era a seguinte: 
- Sacristão da Misericórdia com a «matraca» 
- Painel emoldurado da Santa Casa, ladeado por dois irmãos, de «balandrau», com lanternas de prata; 
- Pendão esguio dos Martírios, com 4 irmãos de «balandrau» às guias; 
- «Senatus» (S. P. Q. R.), com 4 irmãos de «balandrau» às guias; 
- Irmãos da Misericórdia de «balandrau», em alas, ao longo de toda a procissão, com tochas; 
- Andores do Senhor da Prisão e do Ecce Homo (Senhor da Cana Verde), ladeados por Irmãos com lanternas de prata; 
- A fechar, Provedor, Capelão da Santa Casa e Mesa da Misericórdia; 
- Música; 
- Na cauda da procissão, o acompanhamento de «alanternas». 
(...) 

A procissão não levava «figurado». 
Nas últimas vezes que saiu, porém, levou grupos alegóricos – poucos – de promessa.”46 

 
 
Bibliografia:    
BARBOSA, Viriato  – A Póvoa de Varzim (Ensaio da História desta Vila) – 2ª Edição, 1972, Cap. XIV, pág. 166. 
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 185 - 186. 
FARIA, Bernardino - «Confraria do Santíssimo», in revista A Póvoa de Varzim, nº 13, 1º ano., 1912, 1ª quinzena de Abril, pág. 6. 
GRAÇA, A. Santos – O Poveiro, 1932, Cap. IX, A Crença, Outras Festas, págs. 119 e 120. 

                                                             
44 GRAÇA, A. Santos – O Poveiro, 1932, cap. IX, A Crença, Outras Festas, págs. 119 e 120. 
45 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.186. 
46 Cf. COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…, in «Companha», Santa Casa da 
Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994. 
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1.1.11. ENTRADA PROCESSIONAL SOLENE  E PROCISSÃO EUCARÍSTICA NO INTERIOR DA IGREJA 

INTEGRADA NA CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.08 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.08 

Hora (registada): 17 H – 19 H 
Existência documentada/Comprovada: 1687 (?) 

1.ª referência às festividades documentada: “Quanto às procissões da Semana Santa, as cerimónias foram instituídas pelo testamento 
conjunto do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua filha Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 1678, e codicilo que António 
Cardia lhe aditou, de 24 de Abril de 1679. Realizaram-se as cerimónias pela primeira vez no ano de 1687 [Flávio Gonçalves]”.47  

 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Páscoa / Semana Santa - “Ceia do Senhor” ou "Última Ceia"  
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa – Quinta-feira Santa [fim da tarde] 
 
Características Gerais: Procissão / Entrada Solene – os acólitos transportam o turíbulo e naveta a que se seguem diversos 

membros da Confraria do Santíssimo Sacramento (nove em 2004) três dos quais levam a cruz, lanternas de prata acesas e 
por fim segue o celebrante e demais clero auxiliar. 
Procissão Eucarística no interior da igreja durante a celebração - o celebrante, precedido pelos membros da confraria 
transportando a cruz ladeada pelas lanternas, a umbela, os diáconos com velas acesas e o clero auxiliar ladeando-o 
percorrem o corredor central. 

 
Redactor dos programas: Não são necessários os seus serviços. 
 
“Armador”:  Não são necessários os seus serviços. 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confraria do Santíssimo Sacramento. 
Convidados - Membros do clero (externas ao concelho): Bispo Auxiliar de Braga D. António Augusto dos Santos Marto presidiu 

às celebrações em 2004 
 
Acompanhamento Musical: Grupo Coral “Capela Marta” 
 
Financiamento: Paróquia e Confraria do Santíssimo sacramento  
 
Itinerários – percursos: Para a entrada solene - todo o cortejo (acólitos, membros da Confraria do Santíssimo Sacramento, 

celebrante e clero auxiliar) saem pela porta da sacristia, rodeiam a igreja, entra pela porta principal / axial e seguem pelo 
corredor central até à capela-mor. 
Na Procissão Eucarística, no interior da igreja durante a celebração, o celebrante, precedido pelos membros da confraria 
transportando a cruz ladeada pelas lanternas, a umbela, os diáconos com velas acesas e o clero auxiliar ladeando-o, saem 
da capela-mor – percorrendo o corredor central - até ao nártex e daí, de volta, para a capela-mor. 

 
Observações:  

Estas cerimónias são organizadas pela Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição / Confraria do Santíssimo Sacramento. Realiza-se 
na 5.ª feira Santa e, em 2004, foram presididas pelo Bispo Auxiliar de Braga D. António Augusto dos Santos Marto. 

A entrada solene - no início da celebração – tem todos os elementos e características básicas de uma procissão simplificada, 
bem como a procissão eucarística que se realiza durante estas cerimónias. São bons exemplos destes cortejos processionais mais 
restritos, mas com toda a solenidade e sentido sagrado de uma procissão, segundo Martimort:  

“Um bom número de procissões destinam-se a solenizar um deslocamento que é exigido pela própria execução dos ritos 
e pela natureza das coisas: são «funcionais». (…) São elas: a procissão do viático e da comunhão pascal dos doentes; a 
transladação solene de relíquias; - os funerais (…); - a transferência da reserva eucarística na reposição de Quinta-Feira 
Santa; (...). Tais são ainda as seguintes procissões, requeridas pela acção litúrgica, conquanto mais restritas, pois que 
apenas obrigam a movimentar-se uma parte da assembleia:  

- entrada dos celebrantes na missa solene;”48 

                                                             
47 Cf. COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», Santa Casa 
da Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994. 
48 Cf. MARTIMORT, A. G. – Ob. cit., 1965, p. 735. 
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O itinerário para a entrada solene é o mais simples e próximo, destina-se apenas a permitir a entrada dos celebrantes e acólitos 

pela porta principal. Assim, todo o cortejo sai pela porta da sacristia, rodeia a igreja, entra pela porta principal - axial - e seguem, 
pelo corredor central até à capela-mor. 

Não falta o turíbulo fumegante à frente, a cruz paroquial ladeada por lanternas acesas, os membros da confraria do Santíssimo, 
acólitos, padres e, sempre que possível, um bispo convidado, ladeado por dois padres, encerrando o cortejo no lugar de honra. 

 
Para a procissão eucarística no interior da igreja, o cortejo forma-se na capela-mor - de novo com a cruz paroquial ladeada por 

lanternas acesas, seguida pelos membros da confraria do Santíssimo, acólitos, padres e o celebrante que transporta a reserva 
eucarística resguardada pelo véu de ombros e ainda protegida por uma umbela – segue pelo corredor central - até ao nártex e daí, 
regressa de volta, para a capela-mor. 

Um grupo coral (em 2004: “Capela Marta”) acompanha com cânticos adequados os momentos próprios da celebração. 
 

A Celebração com grande solenidade da Ceia do Senhor e a Visita às igrejas na 5.ª feira santa como que substituíram a 
procissão do Ecce Homo (Senhor da Cana Verde, ou das Endoenças, ou das “alanternas / fogaréus”). É realizado também um 
grande esforço e o maior cuidado no arranjo das igrejas e capelas abertas para serem visitadas pelos fiéis (cerca de oito na 
cidade da Póvoa: Igreja matriz; Igreja da Misericórdia; Capela de Nossa Senhora das Dores; Capela do Senhor do Bonfim; Igreja de 
S. José de Ribamar; Capela de Nossa Senhora do Desterro; Capela de S. Roque / S. Tiago; Igreja de Nossa Senhora da Lapa) e 
mesmo a realização de representação teatrais com cenas da vida de Cristo, como é normal na Capela do Senhor do Bonfim.  
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», 
Santa Casa da Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994. 
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Figura  121 e 122 - Festividades do Ciclo da Páscoa - Celebração da Ceia do Senhor: Entrada Solene, Missa Vespertina, Sermão do Mandato, 
Cerimónia do Lava-Pés e Procissão Eucarística. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Quinta-feira Santa. 17 – 19 H. 08.04.2004. 

 

Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento, acólitos e membros do clero, nomeadamente, o Bispo Auxiliar de Braga 
D. António Augusto dos Santos Marto, saindo pela porta lateral (sacristia) e rodeando a igreja para se realizar a entrada 
solene pela porta axial no início da celebração.  
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Figura  123 - Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento, acólitos e membros do clero entrando solenemente pela porta axial no início da 

Celebração da Ceia do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Quinta-feira Santa. 17 – 19 H. 08.04.2004. 
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Figura  124 e 125 – 12 Irmãos de diversas confrarias envergando fatos escuros preparam-se para a Cerimónia do Lava-pés e membros da 
Confraria do Santíssimo Sacramento transportam os utensílios necessários. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Quinta-feira 

Santa. 17 – 19 H. 2004.04.08.  
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Figura  126 e 127 - Cerimónia do Lava-Pés realizada pelo Bispo Auxiliar de Braga D. António Augusto dos Santos Marto, auxiliado pelos 
irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Quinta-feira Santa. 17 – 19 H. 2004.04.08.  
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Figura  128 - Cerimónia do Lava-Pés. O Bispo Auxiliar de Braga D. António Augusto dos Santos Marto beija os pés dos 
“doze”. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Quinta-feira Santa. 17 – 19 H. 2004.04.08. 
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Figura  129 e 130 - Procissão Eucarística no interior da Igreja durante a Celebração da Ceia do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) 
da Póvoa de Varzim. Quinta-feira Santa. 17 – 19 H. 08.04.2004. 
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1.1.12. ROMAGEM / VISITA ÀS IGREJAS  CAPELAS DA CIDADE 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.08 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.08 

Hora (registada): 21.30 – 24H 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / N.ª S.ª da Lapa, PV [desde 1935] /  S. José de 
Ribamar, PV [desde 1935] 
 
Igrejas e capelas visitáveis: Igreja - N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. / Igreja - Misericórdia, PV. / Capela – N.ª S.ª das Dores, PV. 
/ Capela – Senhor do Bonfim, PV. / Igreja - N.ª S.ª da Lapa, PV. / Igreja - S. José de Ribamar, PV. / Capela - S. Roque / S. Tiago (S. 

José de Ribamar, PV.) / Capela - N.ª S.ª do Desterro (S. José de Ribamar, PV.) 
 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / N.ª S.ª da Lapa, PV [desde 1935] / S. José de Ribamar, 
PV [desde 1935] 
 
Festividade:   Páscoa / Semana Santa –  5.ª-feira Santa 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa – 5.ª-feira santa 
 
Características Gerais:   Os fieis visitam as igrejas que se encontram abertas e decoradas (5,ª-feira santa a noite) 
 
 
“Armador”: A decoração das igrejas fica a cargo de zeladoras, mas podem ser contratadas floristas, decoradores ou “armadeiras”, 

como Maria Elisa Novais (“Casa dos Anjos”), que costuma decorar a Capela de N.ª S.ª das Dores,  
 
Associações Religiosas: os colaboradores das paróquias ou os membros das confrarias costumam auxiliar velando pela 

segurança das alfaias expostas, recolhendo esmolas nas saídas dos templos, ou entregando pagelas explicativas, etc. 
 
 
 
Observações:  
A “Visita às Igrejas” veio substituir a “Procissão do Ecce Homo” ou, a mais antiga ainda, “Procissão das Endoenças”. 
Assim como esta procissão “visitava” as principais igrejas e capelas (5 ou 7), agora são as pessoas que, a pé, realizam 
a “romagem” aos vários edifícios religiosos enfeitados a preceito para esse fim.  
É frequente que num templo (actualmente na Capela do Senhor do Bonfim) se realizem representações de “mistérios”, 
com temas da Semana Santa, a Crucifixão, os Passos de Cristo, etc. Nesta capela e em Igrejas profusamente 
decoradas com motivos simbólicos alusivos à “caminhada da Quaresma”, como na Igreja matriz, é normal esperar-se 
em longas e alegres filas, onde famílias inteiras, ou grupos de amigos se cruzam e matam saudades. 
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Figura  131 e  132- Exterior e aspecto do interior da Igreja de N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Visita às Igrejas e Capelas 
da Cidade na 5.ª-feira Santa. 21.30 – 24 H.  08.04.2004. 
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Figura  133 e  134 - Exterior e aspecto do interior da Capela do Senhor do Bonfim (representação da Paixão de Cristo). Paróquia de N.ª Senhora 

da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Visita às Igrejas e Capelas da Cidade na 5.ª-feira Santa. 21.30 – 24 H.  08.04.2004.  
.
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1.1.13. PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR / SENHOR MORTO 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.09 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.09 

Hora (registada): 22 H. 
Existência documentada/Comprovada: c. 1687 (?) 

1.ª referência às festividades documentada: “Quanto às procissões da Semana Santa, as cerimónias foram instituídas pelo testamento 
conjunto do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua filha Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 1678, e codicilo que António 
Cardia lhe aditou, de 24 de Abril de 1679. Realizaram-se as cerimónias pela primeira vez no ano de 1687 [Flávio Gonçalves]”.49 

 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / Confraria do Santíssimo Sacramento. 

Colaboração da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da PV. 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Páscoa / Semana Santa – Sexta-feira Santa [noite] - Enterro do Senhor / Senhor Morto 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa – Sexta-feira Santa [noite] 
 
Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado (nocturna). Normalmente vestem-se c. 130 crianças e 

jovens.  As bandeiras e estandartes processionais seguem inclinados - “abatidos” - em sinal de luto. 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 

adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais 
 
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: Polícia de Segurança Pública (controla o trânsito) 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confrarias,  Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, Escuteiros da Matriz. 
Autoridades Civis: Presidente da Câmara (representado pelo Vice-presidente) - sendo acompanhado por um funcionário com a 

bandeira do Município -, Vereadores, representante da Assembleia Municipal, Presidente da Junta, etc.  
Autoridades Militares: Comandante da EPAM (Escola Prática de Administração Militar); Comandante dos postos da G.N.R. e 

Brigada Fiscal e P.S.P.;  Capitão do Porto de Pesca. 
Associações Civis: Bombeiros Voluntários; Associação Comercial; Associações Desportivas, como o “Club Desportivo” e o “Varzim 

Sport Club”; etc. (transportando as respectivas bandeiras) 
 
Convidados “do exterior” - Membros do clero (externas ao concelho): Monsenhor Manuel Amorim, pároco de Beiriz, preside, 

transportando a Relíquia do “Santo Lenho” sob o pálio (em 2004) 
 
Acompanhamento Musical: A Fanfarra dos escuteiros vem a “abrir” a procissão.  

A Banda da Póvoa de Varzim segue no fim do cortejo. 
 
Financiamento “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”50 

A confraria paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 
é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 

 
Itinerários – percursos: Organiza-se e sai do adro da Igreja Matriz, segue pela rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada 

(lado sul),Praça da república [Capela de S. Tiago / S. Roque], actual rua de Manuel Silva, Rua Cidade do Porto, Largo das 
Dores [Capela de N.ª S.ª das Dores], Rua de S. Pedro e recolhe à Matriz. 

Itinerário antigos: Em 1978  seguia pela “rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada (lado sul), Largo de S. Roque, actual rua 
de Manuel Silva, rua do Almada, Praça do Almada (lado norte), Largo do Cruzeiro, rua do Visconde, rua da Igreja, 
recolhendo à Matriz.  
Antigamente, à chegada ao Cruzeiro depois da volta de S. Roque, as procissões que recolhiam à Matriz, metiam à rua de S. 
Sebastião (hoje, 1º de Maio), rua do Cidral e rua da Conceição.”51 

                                                             
49 Cf. COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», Santa Casa 
da Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994. 
50 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
51  Cf. COSTA, J. Martins da  - As Procissões ... Ob. cit., 1978, pp. 188. 
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Observações:  
“Esta procissão do Senhor Morto, que se realizava na Sexta-Feira Santa, de tarde, passou, há anos, a realizar-se à noite. Saía 

antigamente depois do sermão do Enterro.”52  
Dispomos de algumas fotografias antigas do espólio da Dr.ª Maria da Glória que ilustram esta cerimónia ao fim da tarde. 
 
Antes do início da procissão o esquife com o Senhor morto é colocado na base do altar para que possa ser “velado” pelos 

devotos. O sacrário aberto, a mesa de altar sem toalhas, a ausência de flores e os tocheiros negros, as luzes arroxeadas, bem 
como os reposteiros pretos pendurados no arco cruzeiro e os fogareiros altos onde ardem pinhas e carvão no adro da igreja, 
transmitem um sensação de intemporalidade e luto. 

É um cortejo com andores e  “figurado” organizado (nocturna). Normalmente vestem-se cerca de 130 crianças e jovens todas 
cobertas com véus negros quando não levam manto sobre a cabeça. As bandeiras e estandartes processionais seguem inclinados - 
“abatidos” - em sinal de luto.  

O programa - descrevendo e ilustrando o tema desenvolvido na Procissão: a morte e enterro do Senhor - é erudito e muito 
complexo, obrigando a experiente “armadeira” a socorrer-se do programa escrito para não errar na colocação de nenhuma figura.  

Os “Grupos alegóricos” relacionados com a morte de Jesus vão alternando com o andor de N.ª S.ª da Soledade, o esquife do 
“Senhor Morto” e terminam, com a figura da “Jerusalém”, também com o véu de luto, antes do pálio.  

A abrir a procissão - depois da fanfarra dos escuteiros [com tambores e “caixas” cobertas de panos pretos criando uma 
sonoridade abafada e grave] seguem diversos grupos: 

- “Grupo de homens embiocados (farricocos), com veste própria de grande capuz, cobrindo a cabeça, segurando «fogaréus»;  
- Grupo de homens, a um lado e outro, com vestes iguais, agitando «matracas», de espaço a espaço (que substituíram a 
figura do Sacristão da Misericórdia, com a «matraca», o qual antigamente, percorria também as ruas da vila agitando a 
«matraca», antes da procissão, para chamar os Irmãos);  
- Painel emoldurado da Santa Casa, abatido”53. 

O “Grupo da Verónica e as Marias” vai entoando cânticos em diversos pontos “de paragem”, em alguns dos quais se encontram 
grupos corais que cantam na sequência destas. Os cânticos são uma das tónicas desta cerimónia. Como a procissão é observada 
em absoluto silêncio, ouvem-se facilmente os cantares deste grupo de santas mulheres, que, de espaço a espaço, vão entoando os 
seus lamentos: a primeira vez que cantam é no início da procissão, quando sai o esquife; a seguir, junto ao cruzeiro, onde o Grupo 
Coral “Ensaio” canta “em resposta”; seguidamente junto ao pelourinho, na Praça do Almada; na Capela de S. Roque / S. Tiago 
(onde se encontra o grupo: “Capela Marta”); frente à Escola dos Sininhos (rua Manuel Silva); um dos grupos corais da Matriz 
encontra-se junto do antigo mercado Municipal; outro, ainda, junto á capela de Nossa Senhora das Dores. No final as “Santas 
Mulheres” cantam junto do esquife no interior da igreja, aquando do final do cortejo. 

 

“Antigamente, havia no fim da procissão «monte» na capela-mor da Matriz, onde se colocava o Túmulo do Senhor, a Senhora 
da Soledade e Figuras e Anjos que tomavam parte da procissão. Presentemente, só se coloca na capela-mor o Túmulo do 
Senhor”54 

 

Todos os clérigos, membros das confrarias, acólitos e “farricocos” seguem com a cabeça coberta (acólitos e clérigos cobrem-se 
com panos brancos), assim como todo o “figurado” feminino com véu ou manto, enquanto todos os outros homens, incluindo os 
militares, seguem com a cabeça descoberta. Os membros das confrarias e todos os que colaboram na procissão, excepto o clero, 
envergam “balaundraus” negros, com o capuz pela cabeça. 

 

Participam tradicionalmente os membros das Confrarias da Igreja Matriz, os escuteiros da Matriz e a Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia. 

Dada a importância da solenidade são muitos os representantes da autoridade, poder civil (o Presidente da Câmara - 
representado em 2004 pelo Vice-presidente, sendo acompanhado por um funcionário com a bandeira do Município -, vereadores, 
representante da Assembleia Municipal, Presidente da Junta, etc.) e militar (Comandante da EPAM - Escola Prática de 
Administração Militar-; Comandante dos postos da G.N.R. e Brigada Fiscal e P.S.P.; Capitão do Porto de Pesca), bem como 
associações assistenciais, culturais e desportivas (Bombeiros Voluntários; Associação Comercial; Associações Desportivas, como o 
“Club Desportivo” e o “Varzim Sport Club”; etc.), com trajes de gala, que se incorporam no cortejo, transportando as respectiva 
bandeiras. 

Em 2004, entre os clérigos convidados, participou o Monsenhor Manuel Amorim, pároco de Beiriz, transportando a Relíquia do 
“Santo Lenho” sob o pálio. 

 
No final da procissão os anjinhos formam uma ala e os “farricocos” outra para assistirem à passagem do esquife e do “Santo 

Lenho”. Quando passam andores e pálio os “farricocos” fazem rodar as “matracas” com toda a força, fazendo o maior barulho 
possível. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
52 Cf. COSTA, J. Martins da  - As Procissões ... Ob. cit., 1978, pp. 188. 
53 Cf. COSTA, J. Martins da  - As Procissões ... Ob. cit., 1978, pp. 187 - 189. 
54  Cf. COSTA, Joaquim Martins da  - As Procissões ... Ob. cit., vol. 1978, p. 191. 
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Organização - Programa:  
- Grupo de homens embiocados (farricocos), com veste própria de grande capuz, cobrindo a cabeça. Segurando «fogaréus»; 
- Grupo de homens, a um lado e outro, com vestes iguais, agitando «matracas», de espaço a espaço.  
- Painel emoldurado da Santa Casa, abatido, ladeado por dois Irmãos, de «balandrau», cabeça coberta com o capuz, 

empunhando lanternas de prata; 
- Pendão esguio dos Martírios, abatido, transportado por quatro Irmãos, ladeado por quatro lanternas: 
- Senatus» (S. P. Q. R.), abatido, transportado por quatro Irmãos, ladeado por quatro lanternas; 
- Irmãos da Misericórdia, de «balandrau», com a cabeça coberta com capuz, em alas a um e outro lado, ao longo da procissão, 

empunhando as varas de Irmãos levantadas do chão; compositores; 
- grupos alegóricos, alternando com os andores. 
 

- Manuscrito de Programa / esquema de Elisa Novais para a Procissão do Enterro do Senhor ou 
“Procissão do Senhor Morto” [8 grupos – 136 fig.] 

 

1º Grupo – Ave ò Cruz 
- Grupo salmão a verde e palmas (8) 
- 1 figura verde cauda pedras com cruz raiada 
- 1 figura verde veludo causa posição 
- 2 figuras verde cauda com palmas 
- 1 figura salmão cauda / corpo preto renda 
- 2 figuras salmão cauda com palmas 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – Estava a Mãe Junto à Cruz 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena – lamé verde cauda 
- Soldados (3) – lança, dados, túnica 
- Figura com crucifixo verde – rubi cauda / casaco renda 
- 2 figuras castanho fininhos cauda - toalhas 
- 1figura mostarda renda e cauda 
- 1 figura verde claro veludo cauda / corpo lamé dourado – posição 
- 1 figura lamé castanho – casaco lamé – cálice 
- 2 figuras de castanho / corpo renda bege – posição 
- 1 figura de renda riscas cauda – posição 
- 1 figura de verde musgo veludo e cauda – posição 
- 1 figura com dístico 
 
3º Grupo – O Dia Fez-se Noite 
- Sol 
- Lua 
- Noite 
- 1 figura com dístico 
 
4º Grupo – Morreu por Nós 
- 10 figuras com turibulos – 2 de salmão cauda, 2 de verde cauda, 2 de lilás manto dourado, 2 mostarda cauda e 2 brancos 
com mantos lamé lilás 
- 2 figuras de branco cauda / manto roxo – Cristo Deitado 
- 3 figuras salmão pequenos cauda com turibulos 
- 3 figuras de cinzento – 2 cauda com turibulos e 1 cinzento veludo em posição 
- 1 figura rosa cauda – posição 
- 1 figura com distico 
 
5º Grupo – Choravam e Lamentavam-se 
- 3 Marias 
- Verónica com sudário 
- Túmulo (6) 
- S. João 
- Madalena 
- 1 figura com distico 

Andor de Nossa Senhora 
6º Grupo – Grande é a Sua Dôr 
- 1 figura grana cauda – cruz com sangue 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena - azul corpo de renda azul 
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- 3 figuras de azul claro – 1 com jarro, outra com a bacia e outra com coroa de espinhos 
- 2 figuras pequenas azul veludo e azul renda com toalhas 
- 3 figuras com cruzes – verde cauda fininho, bege cauda fininho e vermelho cauda fininho 
- 1 figura azul cauda corpo – posição 
- 2 figuras azuis flores cauda – posição 
- 1 figura renda azul cauda – posição 
- 1 figura azul escuro cauda – posição 
- 1 figura com distico 
 
7 º Grupo – Triste e Só 
- Nossa Senhora 
- Grupo bege (9) – 1 esponja, 1 lança, 1 escadas, 1 corôa de espinhos, 1 cálice, 2 com pregos e 2 com turquês 
- 1 figura com cruz lençol – roxo renda cauda 
- 3 figuras bege cauda pequena 
- 3 figura – 1 mostarda lamé cauda – posição, 2 de lamé roxo flores cauda com jarro e bacia 
- 1 figura lamé pequena dourado cauda – J.N.R.Y. 
- 3 figuras - 1 lamé rosa e roxo flores cauda com toalha com coroa de espinhos, 2 rosas cauda com toalhas 
- 1 figura lamé roxo corpo 
- 2 figuras bege cauda 
- 1 rosa /casaco roxo bordado 
- 1 roxo veludo cauda 
- 1 roxo lamé cauda 
- 1 lamé preto flores dourada cauda 
- 1 figura com distico 
 
8 º Grupo – Tudo Está Consumado 
- José de Arimateia 
- Nicodemos com lençol  (Sudário) 
- Anjo Cruz de branco cauda – corpo com pérolas 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena, dourado corpo preto renda 
- 3 figuras, 1 roxo renda e veludo em posição, 2 verdes cauda com vasos 
- I figura rubi veludo cauda - vaso 
- 1 rubi manto brocado em posição 
- 1 lamé rubi cauda 
- 2 renda cauda, 1 ruvi outro lilás 
- 3 lamé cinzento – 1 grande e 1 pequeno 
- 1 figura com dístico 
- Jerusalém - conchas – casaco veludo grana”55 
 

- Cruz da Misericórdia, com lençol, transportada pelo Sacristão da Misericórdia com capa traçada; 
- Prior da Matriz e dois acólitos, de paramentos pretos e cabeça coberta com o amito; 
- Provedor e Capelão da Misericórdia e Mesa da Santa Casa; 
- Autoridades: Câmara, Juiz da Comarca, Delegado, Comandante Militar e Capitão do Porto; 
- Bandeira da Câmara (em 2004 a bandeira antecede as autoridades); 
- Bombeiros, com a respectiva Bandeira; 
- Associações; 
- Música; 
- Acompanhamento de Fiéis;  

 
 
 
Antes de 1977:  
“a procissão do Senhor Morto tinha a seguinte organização: 
 

- Grupo de homens embiocados (farricocos), com veste própria de grande capuz, cobrindo a cabeça. Segurando 
«fogaréus»; 

- Grupo de homens, a um lado e outro, com vestes iguais, agitando «matracas», de espaço a espaço. Substituíram a figura 
do Sacristão da Misericórdia, com a «matraca», o qual antigamente, percorria também as ruas da vila, agitando a 
«matraca», antes da procissão, para chamar os Irmãos;  

 - Painel emoldurado da Santa Casa, abatido, ladeado por dois Irmãos, de «balandrau», cabeça coberta com o capuz, 
empunhando lanternas de prata; 

- Pendão esguio dos Martírios, abatido, transportado por quatro Irmãos, ladeado por quatro lanternas: 
- Senatus» (S. P. Q. R.), abatido, transportado por quatro Irmãos, ladeado por quatro lanternas; 

                                                             
55 Folha manuscrita de Elisa Novais com o Programa / esquema da Procissão do Sr. Morto, 2004. 
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- Irmãos da Misericórdia, de «balandrau», com a cabeça coberta com capuz, em alas a um e outro lado, ao longo da 
procissão, empunhando as varas de Irmãos levantadas do chão; compositores; 

- 1º Grupo Alegórico – A Bandeira Real; 
- 2º Grupo Alegórico – Estava a Mãe ao pé da Cruz; 
- 3º Grupo Alegórico – O Sol escureceu e fez-se noite; 
- 4º Grupo Alegórico – Morreu por nós; 
- 5º Grupo Alegórico – Choravam e lamentavam-se; 
- Túmulo do Senhor, debaixo do Pálio, transportado por quatro Padres, com a cabeça coberta com o amito. O Pálio é 

ladeado por Irmãos, empunhando lanternas de prata. Um outro Padre comanda o túmulo. Guarda de honra de 
Bombeiros, com machado em posição fúnebre; 

- 6º Grupo Alegórico – S. João e Madalena; 
- Andor de Nossa Senhora da Soledade, ladeado por Irmãos empunhando lanternas de prata. Comanda o andor e vai às 

lanternas da Confraria do Senhor. Guarda de honra de Bombeiros com machado em posição fúnebre; 
- 7º Grupo Alegórico – Crucificaram-No num lugar chamado Calvário; 
- 8º Grupo Alegórico – Grande é a Tua dor; 
- 9º Grupo Alegórico – Triste e só; 
- 10º Grupo Alegórico – Tudo consumado; 
- Figura de Jerusalém; 
- Cruz da Misericórdia, com lençol, transportada pelo Sacristão da Misericórdia com capa traçada; 
- Prior da Matriz e dois acólitos, de paramentos pretos e cabeça coberta com o amito; 
- Provedor e Capelão da Misericórdia e Mesa da Santa Casa; 
- Autoridades: Câmara, Juiz da Comarca, Delegado, Comandante Militar e Capitão do Porto; 
- Bandeira da Câmara (em 2004 a bandeira antecede as autoridades); 
- Bombeiros, com a respectiva Bandeira; 
- Associações; 
- Música; 
- Acompanhamento de Fiéis;  

 
(...) 
A colecta é feita por estudantes universitários, de capa e batina (preta). 

A Verónica, acompanhada pelas Marias (5º Grupo), canta à saída da procissão, no adro da Matriz; no Cruzeiro; pela «Loja do 
Sol»; em S. Roque, onde canta também a Capela Marta o «Miserere»; à Escola dos Sininhos; à casa que foi do Padre Aurélio 
Martins de Faria; e à chegada à Matriz56. 

Antigamente, havia no fim da procissão «monte» na capela-mor da Matriz, onde se colocava o Túmulo do Senhor, a Senhora 
da Soledade e Figuras e Anjos que tomavam parte da procissão. Presentemente, só se coloca na capela-mor o Túmulo do Senhor e 
a Senhora da Soledade. Segue-se o sermão da Soledade. 

A descrição dos Grupos Alegóricos, feita pelo Padre José Cascão de Araújo, é a seguinte: 
 
1.º Grupo Alegórico – A Bandeira Real 

Uma figura vestida de verde e manto beije, à trágica, com asas e em cabelo, descido pelas costas e diadema na cabeça. Leva 
alçada nas mãos uma cruz branca raiada. De cada  lado vai um anjo vestido de azul-claro, com palmas enfeitadas com flores. 

 
2.º Grupo Alegórico – Estava a Mãe ao pé da Cruz 

Uma figura grande sem asas, vestido cor de sangue, cabelos caídos. Coroa de espinhos na cabeça. Leva ao alto segura com 
as duas mãos uma cruz com Cristo. Do lado direito vai Nossa Senhora vestida de roxo e manto azul, com uma espada no peito que 
as duas mãos cruzadas seguram. Do outro lado vai S. João com as mãos erguidas e os olhos no Cristo. Adiante dois soldados 
vendados, um com os dados numa taça e outro com a túnica também numa taça. 

 
3.º Grupo Alegórico – O Sol escureceu e fez-se noite 

Uma figura simbolizando a noite, vestida de negro, com uma estrela na cabeça. Vai com as mãos enclavinhadas. Do lado 
direito vai a figura do Sol vestida de amarelo com um [p. 192:] véu que a cubra. Leva o Sol nas mãos coberto com um véu. Do lado 
esquerdo vai a Lua vestida de branco ou azul, coberta também com um véu preto. Leva nas mãos a figura da Lua. 

 
4.º Grupo Alegórico – Morreu por nós 

Duas figuras vestidas de branco e sem asas. Véus roxos cobrindo-lhe a cabeça e o rosto. Levam nas mãos deitada uma cruz 
com Cristo. Adiante vão dois anjos vestidos de cor castanha sem manto, com as mãos erguidas em adoração. Atrás dois anjos 
vestidos de branco, um com o incenso e o outro com mirra e, no meio destes, um vestido de amarelo com o lençol dobrado e 
ensanguentado. 

 
5.º Grupo Alegórico – Choravam e lamentavam-se 
As santas mulheres. Verónica com o Sudário e as três Marias com os vasos dos aromas na atitude triste de quem vai a 

chorar. Adiante dois anjos vestidos de lilás a chorar, com as mãos enclavinhadas, segue o Túmulo. 
 

                                                             
56 O Povo da Póvoa chama à Verónica, «Macela», e às três Marias, «Marias do ÁU» (corrupcçaõ de ÉÚ, que é o que cantam – som da palavra 
hebraica). A Verónica subia outrora a um banco para cantar. 
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6.º Grupo Alegórico – S. João e Madalena 
 
7.º Grupo Alegórico – Crucificaram-No num lugar chamado Calvário 
Um anjo vestido cor de castanho-claro, com uma cruz verde com o letreiro [JNR] e lençol, o lugar dos cravos 

ensanguentado. Ladeado por dois anjos, o da direita vestido de branco e o da esquerda vestido de preto, que levam cada um uma 
cruz verde erguida e com cordas penduradas dos braços das cruzes. Atrás dois anjos vestidos de branco com véus pretos na 
atitude de chorar; esses anjos são grandes e levam asas. 

 
8.º Grupo Alegórico – Grande é a Tua dor 
Uma figura vestida de roxo-escuro, cabelos soltos, leva alçada uma cruz verde ensanguentada. É ladeada por dois anjos 

com asas e vestidos de roxo, com véus pretos pela cabeça. Vão com as mãos erguidas. Atrás vai a figura de Nossa Senhora 
vestida de roxo, manto azul e véu branco. Vai com as mãos enclavinhadas e caídas. Ao lado direito vai S. João com a mão 
esquerda segurando pelas costas a Senhora que [p. 193:]  se encosta a ele e com a mão direita pousada no peito. Ao lado esquerdo 
vai a Madalena vestida de amarelo-escuro, cabelos caídos em dasalinho e as mãos enclavinhadas e caídas. Vão todos com os 
olhos na cruz. 

 
9.º Grupo Alegórico – Triste e só 
Uma figura de Nossa Senhora sozinha, ladeada por dois anjos com escadas, outros dois com a esponja e a lança, outros 

dois com a coroa de espinhos e a cruz. 
 

10.º Grupo Alegórico – Tudo consumado 
José de Arimateia e Nicodemos com o lençol ensanguentado com a efígie de Jesus. Dois anjos à frente, um com incenso e o 

outro com um pano dobrado. 
Atrás S. João, Madalena e Nossa Senhora. 
Figura de Jerusalém.”57 

 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural»,...Ob. cit., 1978,  pp. 187 

- 193. 
COSTA, Joaquim Martins da Costa – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava em tempos idos e 

organiza em nossos dias, in «Companha», Santa Casa da Misericórdia, Póvoa de Varzim, 1994, n.º 4 (Maio) e n.º 5 
(Outubro), s/p. 

                                                             
57 COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de Varzim, Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, 1978,  pp. 187 – 193. 



131 

 

 
 

Na primeira metade do século XX a procissão do Enterro do Senhor realizava-se ao fim da tarde, ainda de dia. Só a 
partir de meados do século se preferiu o horário nocturno. 

 

 

Figura  135 - Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Sexta-feira 
Santa. Fim da Tarde. 1.ª metade do século XX. Rua Senhor do Monte (ao lado da Capela de Nossa Senhora das Dores e Igreja da Misericórdia ao 

fundo). Esquife com o Senhor Morto 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  136 - Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia PV. Sexta-feira Santa. Tarde. 1939. 
Abril. 07. Praça do Almada, Edifício da Câmara Municipal (ao fundo). Padre Aurélio Martins de Faria (Capelão da Santa Casa da Misericórdia). 

Conselheiro Delfim Flores (Provedor da Santa Casa da Misericórdia). Manuel de Campos Marques (Padrinho do Dr. Jorge Barbosa).  

[Colecção particular: Família Barbosa] 
 

 

Figura  137 - Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Sexta-feira 
Santa. Fim da Tarde. 1.ª metade do Século XX. 

[Colecção particular: Família Barbosa] 
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Figura  138 - Grupo alegórico : “Calvário”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Varzim. Sexta-feira Santa. Fim da Tarde. 1.ª metade do século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 

 
Figura  139 - Grupo alegórico : “Calvário”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 

de Varzim. Sexta-feira Santa. Fim da Tarde. 1.ª metade do século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  140 - “Santo Sudário”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. 

1.ª metade do século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 

 
Figura  141 - Grupo Alegórico “Ave ó Cruz”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da 

Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. Fim da Tarde. meados do século XX 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  142 - “A Noite” – Ana Maria Martins da Costa. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia 
da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. Fim da Tarde. 1.ª metade do século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Fotografias (provavelmente da década de 60 do século XX, com a realização da procissão do Enterro de noite. 
 

 
Figura  143 - Grupo Alegórico: “O Calvário”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da Misericórdia da 

Póvoa de Varzim. Noite. Meados do século XX (?). 

 

 
 

Figura  144 - Grupo alegórico “Verónica e as Santas mulheres”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Santa Casa da 
Misericórdia da Póvoa de Varzim. Noite. Meados do século XX (?). 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  145 - Antes da procissão do Enterro do Senhor, à noite, o Esquife com o Senhor Morto é colocado na base do altar. Note-se o sacrário 
aberto com o véu negro, a mesa de altar sem toalha, a ausência de flores e os tocheiros negros. Como num verdadeiro velório, alguns fiéis velam 

pela imagem. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  146 - A Confraria do Santíssimo Sacramento reunindo-se para transportar o esquife do Senhor Morto. A entrada da capela-mor está semi-
tapada com um reposteiro negro, em sinal de luto profundo. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de 

Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  147 - “Anjinhos” reunindo-se, no adro da Matriz, para participarem na Procissão do Enterro do Senhor. Excepto algumas figuras principais e 

os soldados romanos, quase todos levam véus pretos sobre o rosto em sinal de luto. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim.  
Sexta-feira Santa. 22 H.  09.04.2004. 
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Figura  148 - A “Armadeira” Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” – vai conferindo a sequência dos “grupos alegóricos” pela folha do “Programa”. 
Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim.  Sexta-feira Santa. 22 H.  09.04.2004. 
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Figura  149 – Folha A4 (frente) com o esquema da Procissão do Enterro do Senhor (ou “Senhor Morto”) – 09.04.2004 – da “armadeira” Elisa 
Novais. É fácil de perceber a complexidade da organização espacial das personagens e na utilização das cores simbólicas. 
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Figura  150 - Folha A4 (verso) com o esquema da Procissão do Enterro do Senhor (ou “Senhor Morto”) – 2004 – da “armadeira” Elisa Novais. 
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Figura  151 - A “abrir” a procissão vem a fanfarra dos escuteiros com “caixas” e tambores cobertos com panos pretos, daí resultando um som 
estranho e abafado que convida as pessoas ao silêncio. Vão, também, “abrindo” com dificuldade (devido à grande quantidade de assistentes) o 
espaço necessário para a passagem da Procissão do Enterro do Senhor - N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira 

Santa. 22 H.  09.04.2004. 
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Figura  152 - “Farricocos” embiocados segurando “fogaréus” iluminam a passagem da procissão. 

 

 
Figura  153 – Logo após os fogaréus, seguem os “Farricocos” agitando as “matracas” produzindo um som forte e assustador. Ao longo do percurso 

os farricocos vão alternando o “rodar” das “matracas”, assinalando a passagem da procissão. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da 
Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim.  Sexta-feira Santa. 22 H.  09.04.2004. 
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Figura  154 - Depois dos “Farricocos” seguem os confrades da Santa Casa com a bandeira e os pendões “abatidos”. 
 

 
Figura  155 - Andor de Nossa Senhora da Soledade. Todos os membros das confrarias e intervenientes levam o capuz dos “balandraus” cobrindo 

a cabeça, tornando-se um grupo coeso e uniforme, sem quaisquer sinais que os diferencie. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da 
Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H.  09.04.2004.  
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Figura  156 - Anjos com dísticos identificam os grupos alegóricos. Apesar do véu negro, da pouca idade e da chuva miúda a cair, mantêm a boa 
disposição e a compostura. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 

09.04.2004. 
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Figura  157 - Os grupos de “soldados romanos” são compostos por meninos que se divertem com o armamento e aproveitam para brincar à 
“História ao Vivo”. Ao contrário das raparigas, que apreciam os lugares de destaque, o “posto” de soldado é considerado o mais divertido pelos 

rapazes mais jovens, a maior parte dos quais se recusa a usar cabeleira. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da 
Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 
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Figura  158 - Na escuridão da noite mal nos apercebemos dos grupos de pequenos anjos, destacando-se as altas “Figuras alegóricas” com véu 
negro. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  159 - Pormenor de “figura alegórica” com véu negro. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de 
Varzim.  Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  160 - O grupo da Verónica e Santas Mulheres cantam, pela primeira vez no início da procissão, quando sai o esquife com o Senhor Morto. 

Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 

 

 
Figura  161 - Acólitos vestidos de branco, pálio negro com o Monsenhor Manuel Amorim, transportando a Relíquia do “Santo Lenho”, bombeiros 

voluntários, com os machados “abatidos”, Irmãos da Santa Casa, Autoridades civis e militares e bandeiras do Município e das Associações. 
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Figura  162 - Antes das autoridades civis e militares segue o pálio negro com o Monsenhor Manuel Amorim transportando a Relíquia do “Santo 
Lenho”. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  163 - Autoridades civis: Á frente segue um funcionário com a bandeira da cidade. Segue então, ao centro, o Presidente da Câmara 
(representado pelo Vice-presidente), ladeado pelo representante da Assembleia Municipal e pelas mais importantes autoridades militares: 

Comandante da EPAM (Escola Prática de Administração Militar); Comandantes dos postos da G.N.R., Brigada Fiscal e P.S.P. e o Capitão do Porto 
de Pesca.. Atrás o Presidente da Junta, Chefe dos Bombeiros e outras associações, como a “Associação Comercial”; o “Club Desportivo” e o 

“Varzim Sport Club” (transportando as respectivas bandeiras), etc. 

 

 
Figura  164 - Em 2005 as autoridades civis e militares, regressam, com bonomia, para a Igreja Matriz, ao serem informados pelo Juiz da confraria 

do Santíssimo Sacramento, na Praça do Almada, que a procissão foi anulada e regressa à Igreja devido à chuva. 25.03.2005. 
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Figura  165 - Grupo Coral da Matriz preparando-se para cantar à passagem da procissão. Procissão do Enterro do Senhor. N.ª Senhora da 

Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 

 

 
 

Figura  166 - Regresso da Procissão do Enterro à igreja de N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Os que vão chegando formam 
alas para prestar homenagem ao Esquife e à relíquia do Santo Lenho, fazendo soar ruidosamente os instrumentos musicais nessas alturas. Só 

depois do pálio estar dentro da igreja é que os participantes (os que não entram na igreja para assistir à bênção final) dispersam. Sexta-feira 
Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  167 e  168 - No final da Procissão do Enterro do Senhor muitos fieis entram na igreja Matriz para assistir ao cântico final da Verónica e ver 
por uma última vez de perto a imagem do Senhor Morto. Sexta-feira Santa. 22 H. 09.04.2004. 
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Figura  169 – No final da procissão do Enterro o Esquife com o Senhor Morto é colocado na base do altar. Alguns fiéis aproveitam para ver de 
perto a imagem, ou mesmo, tocar ou beijar as mãos e os pés. Igreja de N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 

23 H. 25.03.2005. 

 
Figura  170 – Fiéis antes do encerramento da Igreja, beijam os pés de Cristo no esquife. Igreja de N.ª Senhora da Conceição (Matriz) da Póvoa de 

Varzim. Sexta-feira Santa. 23 H. 25.03.2005. 



156 

 

 
 

 

Figura  171 - O Presidente do “Clube Desportivo” e dois vereadores, Dr. Luís Diamantino Baptista e Arq.º Mário Rodrigues regressam à Matriz no 
final da procissão interrompida pela chuva. N.ª S.ª da Conceição (Matriz). Sexta-feira Santa. 25.03.2005. 

 
Figura  172 – “Agasalho” [merenda] oferecida aos participantes na Procissão do Enterro do Senhor, na sala da Confraria do Santíssimo 

Sacramento. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 23 H. 25.03.2005. 
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Figura  173 - Participantes na Procissão do Enterro do Senhor na Sala da Confraria do Santíssimo Sacramento. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da 
Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 23 H. 25.03.2005. 

 

Figura  174 - Participantes na Procissão do Enterro do Senhor. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Sexta-feira Santa. 23 H. 
25.03.2005. 
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Figura  175 - Panos pretos pertencentes à Confraria do Santíssimo Sacramento, são entregues aos locatários para serem colocados na Sexta-feira 
Santa e só retirados no Sábado de tarde (antes da Missa da Ressurreição). Edifício do Solar dos Carneiros (MMEHPV). 

 

 

Figura  176 - Colchas de seda em damasco - cuidadosamente guardadas para estas ocasiões - são colocadas nas varandas. Casa no Largo de 
Santiago. 



159 

 
* 

 
 
1.1.14. PROCISSÃO DA RESSURREIÇÃO    
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.11 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.11 

Hora (registada): 10 H. 
Existência documentada/Comprovada: c. 1687 (?) 

1.ª referência às festividades documentada: “Quanto às procissões da Semana Santa, as cerimónias foram instituídas pelo testamento 
conjunto do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua filha Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 1678, e codicilo que António 
Cardia lhe aditou, de 24 de Abril de 1679. Realizaram-se as cerimónias pela primeira vez no ano de 1687 [Flávio Gonçalves]”.58 

 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Festividade: Páscoa / Semana Santa – Domingo de Páscoa [Manhã] – Ressurreição de Jesus Cristo 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa – Domingo de Páscoa [Manhã] 
 
Características Gerais: Procissão sem andores, mas com “figurado” organizado 

Normalmente vestem-se cerca de 70 crianças e jovens. “Nesta procissão vai a maior parte dos Anjos e Figuras que se 
incorporaram na procissão do Enterro do Senhor, mas em outro arranjo”59 
O “Programa” é erudito descrevendo e ilustrando o tema desenvolvido na Procissão: A Ressurreição do Senhor.  
As cruzes decoradas com flores para a visita pascal da tarde, bem como as campainhas são elementos fundamentais. 
É uma procissão eucarística, sob o pálio segue uma custódia com a hóstia consagrada, por isso é que também não há andores. 
É um cortejo alegre e diferente de todas as outras, porque é a única na cidade da parte da manhã, provocando um jogo de  
sombra e luz (brilhante e pura) incomparável. 

 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 

adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  
 
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: “- Confrarias e Real Irmandade da Assunção, pela ordem da procedência, indo a Confraria do 

Santíssimo no lugar de honra (ultimo lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lurdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago (em 1978, mas já não participa em 2004) 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento. 

Os Irmãos das Confrarias e a Irmandade vão em alas, a um e outro lado. Tratando-se de uma procissão Eucarística, os Juízes 
e Mesa vão nas alas. 

As cruzes das Confrarias e Irmandade vão floridas, já preparadas para a Visita Pascal, que tem lugar na tarde do domingo de 
Páscoa.”60 
 
Participantes convidados - Membros do clero (externas ao concelho): Bispo emérito do Porto (transportando a custódia) 
 
 
 
                                                             
58 Cf. COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», Santa Casa 
da Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994. 
59 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, pp.194 - 195. 
60 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.194. 
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Acompanhamento Musical: Fanfarra dos escuteiros e Banda.  
A Fanfarra dos escuteiros vem a “abrir” a procissão. A Banda da Póvoa de Varzim segue no fim do cortejo. 
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”61 

A Irmandade (?) paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que é 
variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela Irmandade. 

 
Itinerários – percursos: O itinerário seguido pelo cortejos é a partir da igreja matriz, segue pela rua da Igreja, rua do Visconde, 

passa pelo cruzeiro paroquial no Largo Eça de Queirós, Praça do Almada (lado sul), Rua Dr. Sousa Campos, Largo da 
República ou Largo de S. Roque [capela de S. Roque / S. Tiago, da paróquia de S. José de Ribamar], actual rua Manuel Silva, 
Rua Cidade do Porto, Largo das Dores [Capela de Nossa Senhora das Dores], Rua de S. Pedro e recolhe à Matriz. 

Itinerário antigos: Noutros tempos “percorria o seguinte itinerário: saindo da Matriz, passava à rua da Igreja, rua do Visconde, 
Cruzeiro, Praça do Almada (lado sul), praça do Almada (lado norte), Cruzeiro, e recolhia à Matriz pelas ruas do Visconde e da 
Igreja. [Em 1978  ia a S. Roque como a procissão do Enterro. Antigamente, a partir do Cruzeiro, no regresso, recolhia pela rua 
de S. Sebastião (hoje do 1º de Maio), rua do Cidral e rua da Conceição. Em 1977 (10 de Abril), a partir de S. Roque, meteu à 
rua de Manuel Silva, rua da Cidade do Porto, rua do Senhor do Monte, rua de Fernando Barbosa e rua da Igreja.”62 

 
Observações:  

Sabemos que as cerimónias da Semana Santa são, provavelmente - depois da procissão do Corpo de Deus (1591) - das 
primeiras procissões a serem realizadas de forma ordinária e sistemática, com exigência nos estatutos da Confraria do Santíssimo 
de esta as realizar. As “cerimónias foram instituídas pelo testamento conjunto do Piloto-Mor da Armada António Cardia e de sua filha 
Mónica Cardia de Macedo, de 16 de Abril de 1678, e codicilo que António Cardia lhe aditou, de 24 de Abril de 1679. Realizaram-se 
as cerimónias pela primeira vez no ano de 1687 [Flávio Gonçalves] (ou 1688) [Bernardino de Faria].”63  

Estes beneméritos “instituíram na Igreja Matriz da Povoa de Varzim, in perpetuam rei memoriam, os ofícios da Semana Santa, 
pela forma seguinte: 

«Ordenamos, e deixamos por legado, q. na Igreja Matriz desta villa da Povoa de Varzim in perpetuão Rey memorião os officios da 
Semana Santa de cada hum anno convem a saber”64 «O oficio das Trévas na quarta-feira de tarde começarão a hora e tempo que se 
acabem a hora da Trindade; - e na quinta-feira seguinte se exporá o Santissimo com o acatamento devido, e de tarde se fará o ofício 
costumado; e na sexta-feira se fará também como é costume nas mais igrejas, e aqui com procissão do enterramento do Senhor; - e no 
sabado se fará o ofício das fontes, com declaração de que na quinta-feira da Semana Santa de todos os anos se fará um sermão da 
paixão do Senhor pelas 9 horas da noite. 

E (…) que a estes oficios da Semana Santa assistam 9 padres, sacerdotes, chamados a tempo, aos que se dará a cada um seis tostões 
de estipendio e virão, na quarta-feira, quinta, sexta e sabado, e de ,mais a mais serão obrigados, não tendo legitimo impedimento, a virem 
acompanhar a procissão da santa ressurreição de Nosso Senhor.» 

«E ... quando chegar a procissão da ressurreição á capela do SS. Sacramento désta vila, nos mandem dizer uma missa 
cantada depois do Senhor recluso no Sacrario65  

 

Ou seja, a partir de 1687 ou 1688 sabemos que se realizavam, pelo menos (além das celebrações no interior da igreja), a 
procissão do Enterro do Senhor e da Ressurreição. As outras procissões normais do ciclo da Páscoa, como a das Endoenças ou 
Ecce Homo (5ª Feira Santa), a dos Passos e mesmo a Via-Sacra não dispomos de provas documentais relativamente ao início da 
sua realização.66 

Não vão andores (porque, sendo eucarística não devem ser transportadas imagens), mas com “figurado” organizado. 
Normalmente vestem-se cerca de 70 crianças e jovens. O “programa” é erudito descrevendo e ilustrando o tema desenvolvido na 
Procissão: A Ressurreição do Senhor. É inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 
adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” . 

É uma procissão alegre e diferente de todas as outras, porque é a única na cidade da parte da manhã. A luz primaveril da 
manhã, o fim da dura e triste Quaresma, os temas felizes, em oposição às procissões da semana anterior, fazem com que a alegria 
pareça ser o tema dominante de todo o programa. 

                                                             
61 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
62 Cf. COSTA, Joaquim Martins da  - As Procissões ... Ob. cit., vol. 1978, p. 194. 
63 COSTA, Joaquim Martins da – As Procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava”, in «Companha», Santa Casa da 
Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4, 1994, s/ pág.  
64 “Terminada a parte arquitectónica [da nova igreja matriz], logo em 1687 se celebraram na matriz, pela primeira vez, as solenidades da Semana 
Santa, [Pág. 225:] decorando-se a igreja com panos de tafetá e de seda vindos de Braga e do Porto (1). [(1) Arquivo da Confraria do Santíssimo 
Sacramento. Diversos documentos, 11. maço o 1, fols. 81-82,83 v. e 84 v. 
No seu testamento de 1678, António Cardia e Mónica Cardia de Macedo determinaram que as cerimónias da Semana Santa se realizassem pela 
primeira vez cinco anos após a morte do último dos testadores, «por não haver nesta villa [da Póvoa de Varzim] armação a Sonelidade (sic) da 
quinta feira maior» (Testamento cit.. foI. 6). No codicilo de 1679 António Cardia deixou escrito, todavia, que «os ditos ofícios». da Semana Santa se 
começassem logo a seguir à morte «de ambos,» os testadores (Idem, fol. 12 v.). Afinal as cerimónias celebraram-se ainda antes deste prazo, visto 
que Mónica Cardia de Macedo só faleceu em 1689 [Fernando Barbosa - «Correcções e anotações à História local - IV», in Idea Nova. ano VIII, nº 
365 (Póvoa de Varzim, 24 de Agosto de l940), p. 4].]” Cf. GONÇALVES, Flávio - Um Templo Desaparecido: a antiga Igreja Matriz (depois igreja da 
Misericórdia), in «Póvoa de Varzim. B. C.», Vol. III, 1964, (pp. 201 – 266) p. 222, 224 – 225. 
65 Cf. FARIA, Bernardino - A Semana Santa, in «A Póvoa de Varzim. Revista Genuinamente Patriotica! De Propaganda ás Belezas da Póvoa de 
Varzim»,  3.º Ano, Abril, 3, Póvoa de Varzim, João Agostinho Landolt, 1914, (não tem indicação do nº de página, ou qualquer paginação). 
66 “E relativamente às procissões dos Passos e das Endoenças (5ª Feira Santa)?. É certo que a Confraria dos Passos é de 1699” Cf. COSTA, J. 
Martins da – As Procissões que a Irmandade..., Ob.Cit., 1994.  
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As cruzes decoradas com flores para a visita pascal da tarde, bem como as campainhas são elementos importantes nesta 
procissão e aparecem logo a seguir à fanfarra dos escuteiros que vem a “abrir” a procissão. A Banda da Póvoa de Varzim segue no 
fim do cortejo. 
 
Organização - Programa:  

“É a seguinte a organização da procissão: 
- Fanfarra dos Bombeiros; 
- Escuteiros; 
- Confrarias e Real Irmandade da Assunção, pela ordem da procedência, indo a Confraria do Santíssimo no lugar de honra 

(ultimo lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lurdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago (em 1978, mas já não participa em 2004) 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento. 

- Os Irmãos das Confrarias e a Irmandade vão em alas, a um e outro lado. Tratando-se de uma procissão Eucarística, os 
Juízes e Mesa vão nas alas. Compositores. 

- As cruzes das Confrarias e Irmandade vão floridas, já preparadas para a Visita Pascal, que tem lugar na tarde do domingo 
de Páscoa. 

 

- Figurado – Nesta procissão vai a maior parte dos Anjos e Figuras que se incorporaram na procissão do Enterro do Senhor, 
mas em outro arranjo, do qual destacamos os seguintes Grupos: 

- Cruz, nossa Redenção 
- Ressurreição de Cristo 
- Jesus aparece a sua Mãe 
- Jesus aparece a Madalena 
- Jesus aparece aos discípulos em Emaús 
- Glória ao Cordeiro pascal 
- Glória à Eucaristia 

- Além destes Grupos, vão na procissão da Ressurreição os anjinhos pequenos, que pela primeira vez se incorporam 
em procissões. 

- Pálio, levando o Sacerdote, que preside, a Custódia com o Senhor. À frente do Pálio dois Irmãos do Santíssimo segurando 
um crucifixo envolto em véu de tule, o Sacristão com batina e roquete com a Cruz Paroquial, corista com turíbulo e um Irmão 
do Santíssimo com o Círio Pascal. 
- Bombeiros. 
- Música. 
- Acompanhamento de Fiéis. 
 

Há anos atrás, nas pausas em que a Música não tocava, os Fiéis cantavam o «Queremos Deus», «Santos Anjos e Arcanjos», etc. (...)   
Viriato Barbosa diz-nos que, pelo testamento dos Cardya, na procissão deviam ir: 

«nove padres, sacerdotes, chamados a tempo, aos quais se dará a cada um seis tostões de estipêndio». 
E que:  

«quando chegar a procissão da Ressurreição à capela do SS. Sacramento, nos manda dizer uma missa cantada, depois do 
Senhor recluso no Sacrário, à qual missa cantada assistirão todos os padres, assim como vêm na procissão»67.”68 
 
 

- Manuscrito de programa / esquema de grupos alegóricos de Elisa Novais para a Procissão da Ressurreição – 
2004: 

“1º Grupo – Ave Ó Cruz 
- Cruz raiada 
- Grupo com palmas (8) 
- 1 figura com distico 
 
2º Grupo – Jesus Ressuscitou 
- Cristo a Ressuscitar 
- 2 Apóstolos de lado do Cristo 
- Madalena 

                                                             
67 Viriato Barbosa, ob. cit., págs. 166 e 167. 
68 Cf. COSTA, Joaquim Martins da  - As Procissões ... Ob. cit., vol. 1978, pp. 194 - 195. 
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- Soldados espantados (6) 
- 2 figuras a segurar o lençol com flores 
- Mulheres com vasos (6) 
- Soldados espantados (6) 
- O Dia Fez-se Noite também vai 
- 1 grupo de Apóstolos a rodear Nossa Senhora 
- Grupo com turibulos 
- 1 figura em posição com cálice 
- 1 figura com uma cruz branca 
- As Madalenas vão em posição 
- Grupo com liras 
- As virtudes – Fé, Esperança, Caridade, Pureza, Humildade, bege, cordeiro 
- 3 figuras 1 com cornocópia, outra com harpa e outra com lira 
- Grupo com açucenas 
- 1 figura com o coração donde saiem outras com as fitas 
- Jerusalém – Cristo e Madalena 
- 1 figura com dístico.” 
 
 

Bibliografia:  
BARBOSA, Viriato - A Póvoa de Varzim. Ensaio da história desta vila (1.ª edição: 1937), Póvoa de Varzim, ed. do autor, 1972 (2ª ed. 

melhorada), pp. 165 - 178. 
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 193 - 195. 
COSTA, Joaquim Martins da Costa – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava em tempos idos e 

organiza em nossos dias, in «Companha», Santa Casa da Misericórdia, Póvoa de Varzim, n.º 4 (Maio) e n.º 5 (Outubro) de 
1994, Póvoa de Varzim, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, 1994, n.º 4 (Maio) e n.º 5 (Outubro), s/p. 
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Figura  177 - Procissão da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Manhã do Domingo de Páscoa. 10 H. 11.04.2004. 
“Anjinhos” preparando-se para a procissão. É tradicional que, nesta procissão com um trajecto mais curto e de manhã, vão as crianças mais 

pequenas, que participam pela primeira vez num destes cortejos. 
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Figura  178 - Membro da Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, conversando com um confrade de Nossa Senhora das Dores, duas grandes 
devoções dos homens do mar. De notar as cruzes já enfeitadas para a Visita pascal. Procissão da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da 

Póvoa de Varzim. Manhã do Domingo de Páscoa. 10 H. 11.04.2004. 

 
A luz da manhã primaveril, formando longas sombras e de um brilho puro que encadeia, empresta a esta procissão 
matinal – a única da cidade – características lumínicas únicas, que lhe transmitem valores encantatórios. 
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Figura  179 e 180 - Em vez dos panos pretos (que os irmãos da confraria emprestam às pessoas para pendurar nas varandas e janelas, para 

solenizar a procissão do Enterro) agora vêem-se colchas coloridas e colocam-se folhas e flores no chão, formando singelos e perfumados tapetes. 
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Figura  181 e  182 - A fanfarra dos escuteiros avança à frente da procissão, marcando um ritmo rápido. Seguem-se os animados tocadores de 
sinetas, que irão acompanhar os grupos do “compasso” e as cruzes para o “compasso”. 
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Figura  183 - Cruzes preparados para o “Compasso” levadas por irmãos das confrarias, escuteiros, etc. apoiados por elementos de grupos de 

jovens, estudantes universitários, etc. 11.04.2004. 

 

 
Figura  184 - Grupo Alegórico alusivo à “Ressurreição de Cristo” com “anjinhos” que participam pela 1.ª vez. Os irmãos da confrarias acompanham 

de perto os mais jovens. Procissão da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Manhã do Domingo de Páscoa. 10 H. 
11.04.2004.  
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Figura  185 e  186 - Quase todos os figurantes utilizados na procissão do Enterro participam também na Procissão da Ressurreição, divergindo só 
a organização dos grupos e os temas tratados. Os véus negros desapareceram e os soldados que maltratavam Cristo são, agora, testemunhas da 

sua ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Manhã do Domingo de Páscoa. 10 H. 11.04.2004. 
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Figura  187 - “Madalena”. Procissão da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Domingo de Manhã. “Foto Stúdio, 
Póvoa de Varzim”. “2 Abr. 1961”. Dedicatória escrita no verso da fotografia: “Como recordação da ressurreição do ano de 1961 / Oferece / 

Antonieta Araújo da Nova.” 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  188 - “Grupos alegóricos” acompanhados por “irmãos” das diversas confrarias. Procissão da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) 
da Póvoa de Varzim. Manhã do Domingo de Páscoa. 10 H. 11.04.2004. 

 

 
Figura  189 - A Procissão da Ressurreição é uma procissão eucarística, não incluindo, por isso, andores. Depois dos “Grupos alegóricos”, e antes 

do pálio com a custódia eucarística - no lugar de honra, o último - seguem os irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento (que trata da 
organização das cerimónias)  com os símbolos pascais. 
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Figura  190 e  191 - Os participantes na Procissão da Ressurreição formam alas para permitirem a passagem solene do Santíssimo Sacramento 

em direcção da Igreja Matriz, onde se vai realizar a Missa Solenizada. Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Manhã do 
Domingo de Páscoa. 10 H. 11.04.2004. 
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Figura  192 e 193 - O “Santíssimo” protegido pela custódia, sob o pálio, chega à igreja e todos os participantes aguardam a sua entrada. Procissão 

da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Manhã do Domingo de Páscoa. 10 H. 11.04.2004. 
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Figura  194 e  195 - Enquanto o clero sob o pálio entra na igreja, acompanhando o Santíssimo até à capela-mor, para se dar início à missa solene, 
no adro a Banda, em formação de parada, toca a última música. Procissão da Ressurreição. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. 

Manhã do Domingo de Páscoa. 11 H. 11.04.2004. 
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1.1.15. VISITA PASCAL. N.ª SENHORA DA CONCEIÇÃO (MATRIZ) DA PÓVOA DE VARZIM. 
 

 
 

Figura  196 - Visita Pascal. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Domingo de 
Páscoa. 1925. Escrito no verso da fotografia: “No dia de Paschoa / à subida dos / Lopes 

Pereira / lado da P. do Almada / – 12 / 4 / 925” . 

 

Carimbo no verso da fotografia: “JORGE SILVA BARBOSA / MÉDICO / Póvoa de Varzim” 
Pessoas fotografadas, da esquerda para a direita: João Lopes Pereira, Manuel dos 
Campos Marques (tio de Maria da Paz Varzim, esposa do Dr. Jorge Barbosa), 

Prior Leituga, menino não identificado, Joaquim Martins da Costa júnior] 
Altura: 8,9 x largura. 6, 4 cm. 

[Colecção particular: Família Barbosa] 
 
 

“Padre José Leituga; Com a Cruz, Manuel Campos Marques; do outro lado Joaquim 
Martins da Costa Júnior. A Casa dos Lopes Pereira situava-se na esquina da Rua 
Almirante reis com a Praça do Almada (lado Sul Poente). A família Lopes Pereira 
tinha, na esquina da R. Almirante Reis, uma mercearia fina, com comunicação, por 
dentro, com a parte do estabelecimento de fazendas, voltado para a Praça do 
Almada.” Texto manuscrito redigido pelo Dr. Jorge Barbosa, em Fevereiro de 2005.”  
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Figura  197 - Visita Pascal. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim. Domingo de Páscoa. 1925. Escrito no verso da fotografia: “No dia 
de Paschoa / à subida da casa / do Prior / lado das Lavadeiras / – 12 / 4 / 925” 

 
Carimbo no verso da fotografia: “JORGE SILVA BARBOSA / MÉDICO / Póvoa de Varzim” 

Pessoas fotografadas, da esquerda para a direita: Manuel Alves da Costa (“Manuel Pintor”),  Joaquim Martins da Costa júnior, Prior 
Leituga, Manuel dos Campos Marques, João Lopes Pereira e menino não identificado. 

Altura: 6, 4 x largura. 8,9 cm. 
[Colecção particular: Família Barbosa] 

 
 

“Com a cruz, Manuel Alves da Costa, conhecido como “Manuel Pintor”. 
A Residência do Padre Leituga situava-se na esquina da actual Rua do Dr. Sousa Campos, com a Rua das Lavadeiras 
(lado nascente). O P.e Leituga residia no 1.º andar, com entrada pela Rua das Lavadeiras. 
No r/c havia um estabelecimento de fazendas, salvo erro, do Carvalho e Lima, cunhados que depois desfizeram a sociedade. O 
Álvaro Lima (família dos Ramalhosas) continuou com o estabelecimento durante bastantes anos. Mais tarde, aí se estabeleceu uma 
loja de fazendas pertencente a um senhor que tinha um armazém de tecidos em Vila do Conde, chamado Amadeu Mendes. Era 
adventista do 7.º Dia e, como encerrava ao Sábado, ficou conhecido como a “Casa dos Protestantes”. Era a firma “Amadeu Mendes, 
Lda”. mais tarde veio a trabalhar aí, como empregado, um senhor de Real, Braga, Carlos Rodrigues Pereira Pontes, que depois 
passou a sócio, ficando a firma a chamar-se “Mendes e Pontes”. Mais tarde, o Senhor Amadeu passou-lhe o estabelecimento, que 
também teve o nome de “Armazéns da Póvoa”, mas popularmente continuou a designar-se “Os Protestantes”. 
Ultimamente, sofreu grandes obras de remodelação e aí se estabeleceu um pronto-a-vestir de homem de marca italiana “Renato 
Bárbaro”, pertença do dono do estabelecimento da R. da Junqueira “Cá Dentro”, dos Móveis Ramos. Actualmente o 
estabelecimento passou a outro proprietário.”  Texto manuscrito redigido pelo Dr. Jorge Barbosa, em Fevereiro de 2005. 
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Figura  198 – Ao contrário do 1.º quartel do século XX, em que só um grupo (composto pelo pároco, alguns membros da Confraria do Santíssimo e 

um jovem para levar a sinete) realizava a Visita Pascal em toda a vila da Póvoa , no início do século XXI são necessários, só para a paróquia da 
Matriz, mais de trinta grupos organizados para realizarem a Visita Pascal reúnem-se em frente à Igreja Matriz. 14.30 H. - 11.04.2004. 
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Figura  199 e  200 - Visita Pascal. Rua Sacra Família. O Juíz da Confraria do Santíssimo, Sr. Neca Milhazes, leva a Cruz Pascal enfeitada com 
flores. É acompanhado pelo sacristão, um membro da confraria que transporta a caldeira da água benta, outro que leva o saco das esmolas, uma 

jovem que entrega as Pagelas para oferta e um ou mais jovens levam as campainhas que anunciam a Visita. Os grupos são formados por c. 6 ou 7 
pessoas. Para que se saiba que as casas estão “abertas ao compasso” colocam-se folhas e flores na frente das portas. 16 H. 11.04.2004.  
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1.1.16. PROCISSÃO DE CRUZES PASCAIS / CORTEJO FESTIVO 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 04.11 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.11 

Hora (registada): 19 H. 
Existência documentada/Comprovada: O cortejo iniciou-se na década de 90 do século XX. 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. / Confraria do Santíssimo Sacramento 
 
Festividade: Páscoa / Semana Santa – Domingo de Páscoa [Fim da tarde] – Ressurreição de Jesus Cristo – recolha das cruzes da 

Visita Pascal 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) - Páscoa – Domingo de Páscoa [fim da tarde] 
 
Características Gerais: Procissão sem andores e sem “figurado”. As cruzes decoradas com flores para a visita pascal da tarde, os 

grupos de participantes na visita às casas com as cruzes pascais envergando opas, uniformes de escuteiros, capas e 
batinas, etc., bem como as campaínhas sempre a repicarem nas mãos dos mais jovens, são os elementos básicos neste 
cortejo. 

 
Redactor dos programas: Não é necessário  
“Armador”:  Não é necessário  
 
“Forças da Ordem”: por se tratar de um simples grupo de pessoas que faz um pequeno trajecto, num dia com pouco trânsito 
 
Acompanhamento Musical: toque das sinetas 
 
Itinerários – percursos: Organiza-se e sai da Praça do Almada, passa pelo cruzeiro paroquial, no Largo Eça de Queirós, segue 

pela rua do Visconde, rua da igreja e recolhe à igreja Matriz. É um cortejo de que se começou a realizar devido ao número 
crescente de grupos para realizarem a Visita pascal (mais de trinta em 2004) 

 
Observações:  

Foi um “cortejo festivo” criado recentemente, desde que o elevado número de grupos da visita pascal  (mais de 30 em 2004) na 
paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) justificou a sua formação. Os grupos reuniam-se na Praça do Almada para regressarem 
juntos para a celebração final do dia, às 19 Horas. A grande quantidade de cruzes, campainhas, clérigos e membros de 
organizações religiosas que tomavam parte no regresso, fez com que, naturalmente, se formasse um cortejo ruidosamente alegre 
que, rapidamente, é rodeado por passeantes e entra na igreja debaixo do som ensurdecedor das dezenas de campainhas. 
 
 
Organização - Programa:  

Cada grupo é formado por:  
- 1 ou mais (1- 3) - campainha  
- 2 com sacas das esmolas - antigamente 1 para a Igreja local e outra para Roma 
- 1 - com caldeira e hissope 
- 1 (às vezes) com os santinhos 
- 1 - cruz – mordomo (com opa) 

 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. . 
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Figura  201 - Um dos Grupos de “Visita Pascal” no final da tarde. 11.04.2004.  

 

 
Figura  202 - Dois Grupos de “Visita Pascal” no final da tarde. 27.03.2005.  



181 

 
 

 

 

Figura  203 - Reunindo os grupos da Visita Pascal para iniciar o Cortejo Festivo no final da tarde. 11.04.2004. 

 

Figura  204 – Início do Cortejo Festivo no final da tarde, a partir da Praça do Almada. Nota-se já a luz dourada do pôr-do-sol. 11.04.2004.  
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Figura  205 e  206 - O som estridente das campainhas acompanha todo o cortejo, contagia todos com boa disposição e um ritmo acelerado para se 

chegar à última missa do dia. 16.4. 2006.  
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Figura  207 - A Igreja é invadida pelo som das campainhas e pela vaga dos que transportam a cruz pascal. Formam duas alas no corredor 
central, com as cruzes e campainhas em primeiro plano, durante o cântico inicial. Depois entregam as cruzes e dispersam entre os 

assistentes, ou saem discretamente da igreja completamente cheia de fiéis. 
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Figura  208 - Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de Varzim. No início da última missa do Domingo de 
Páscoa. 11.04.2004 
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Tradições do Ciclo da Páscoa. 
Merenda “do Anjo”. Pinhais de S.Miguel-o-Anjo de Argivai, Póvoa de Varzim. Segunda-feira depois da Páscoa. Inícios 

do séc. XX. 
 

 

Figura  209 - Família Barbosa e amigos. [Fotografia:. Colecção particular: Família Barbosa] 

 

 
Figura  210 - Família Martins da Costa e amigos [Fot. Colecção particular]. Merenda no “Anjo” 



186 

 

 
 

 
Figura  211 - Tradições do Ciclo da Páscoa - Merenda do “Anjo”, realizada nos pinhais dos arredores da Póvoa. 12.04.2004. 

 

 
Figura  212 - Joga-se à Péla nos pinhais, ou, quando o tempo o não permite que se saia para longe, nas ruas da cidade. Na segunda-feira depois 
da Páscoa há tolerância de ponto em quase todos os trabalhos, para permitir a realização desta saída de “regresso à natureza” onde se reúnem 

famílias inteiras a comer e a brincar jogos tradicionais. 12.04.2005.  
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1.1.17. PROCISSÃO DE N.ª SENHORA DO BOM SUCESSO 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Mês e dia da festa: 04.18 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.04.18 

Hora (registada): 16 H. 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. Miguel-o-Anjo de Argivai, Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de N.ª S.ª do Bom Sucesso, Argivai 
Organização: Paróquia e Comissão de Festas de N.ª S.ª do Bom Sucesso de Argivai 
 

Festividade: Nossa Senhora do Bom Sucesso 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) – 1.º Domingo depois da Páscoa – Domingo de Pascoela 
 

Características Gerais: Procissão com andores e “figurado”, mas sem corresponder a um programa erudito. Imitam alguns 
aspectos das procissões da cidade, mas encontramos principalmente figuras “Ex-votos”, ou seja, envergando os trajes dos santos 
da devoção dos fiéis e transportados nos andores. 
 

Observações: : Esta festa, devido à vizinhança com a cidade, à ligação umbilical histórica de ambas (Argivai era a paroquial do 
pequeno lugar de Varazim até ao século XVI) e atendendo à proximidade da Páscoa é muito frequentada pela população da cidade 
e mesmo de freguesias próximas, como as Caxinas, Vila do Conde. Muitos mestres de barcos da Póvoa e Vila do Conde participam 
com as suas esmolas e presença na festa. 
 

 

 

Figura  213 - Cartaz das Festas de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Argivai. 18. Abril. 2004. 
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Figura  214 - Capela de N.ª Senhora do Bom Sucesso duas horas antes da procissão.  

 

 
 

Figura  215 - Capela de N.ª Senhora do Bom Sucesso 15 minutos antes da procissão. Festa de N.ª S.ª do Bom Sucesso, Argivai (S. Miguel-o-
Anjo), Póvoa de Varzim. Domingo “de Pascoela” – 16 H. 18.04.2004. 



189 

 

 
 

 
 

 
Figura  216 - Interior da Capela de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Os andores cuidadosamente enfeitados por floristas. Os devotos normalmente visitam 

a capela antes da procissão para apreciarem de perto as imagens e as decorações florais. À saída é “da praxe” deixar uma esmola para levar a 
“pagela”. Festa de N.ª S.ª do Bom Sucesso, Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo “de Pascoela” – 16 H. 18.04.2004. 
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Figura  217 - Interior da Capela de N.ª S.ª do Bom Sucesso decorada pelo “armador” Lino de Balasar. Festa de N.ª S.ª do Bom Sucesso, Argivai 
(S. Miguel-o-Anjo). Domingo “de Pascoela” – 16 H. 18.04.2004. 

 

 

Figura  218 - Exterior da capela no momento em que se organiza a procissão. Festa de N.ª S.ª do Bom Sucesso, Argivai. Domingo “de Pascoela”  
– 16 H. 18.04.2004.  
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Figura  219 - Imediatamente antes da procissão a moradora de uma casa por onde passa o cortejo lança flores em frente à sua residência. 
Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai. Domingo “de Pascoela” – 6 H. 18.04.2004 

 
 

 
 

Figura  220 - Membros do Rancho das Caxinas, Vila do Conde. Festa de N.ª S.ª do Bom Sucesso, Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo “de 
Pascoela” – 16 H. 18.04.2004. 
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Figura  221 e  222  - Chegada festiva da A Banda de Música «Quinta do Picado» de Aveiro, sendo “acolhida” pela Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de Varzim, junto à capela. Festa de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai, Domingo “de Pascoela” – 6H. 18.04.2004. 
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Figura  223 - Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim no início da procissão, a “abrir caminho”. 
Procissão de N.ª Senhora do Bom Sucesso. Argivai (S. Miguel-o-Anjo), Póvoa de Varzim. Domingo “de 

Pascoela” – 16 H. 18.04.2004. 
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Figura  224 - Grupo alegórico recebendo indicações de um dos “compositores”, antes do 1.º andor com S. Ovídio. Procissão de N.ª Senhora do 

Bom Sucesso. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo “de Pascoela” – 6 H. 18.04.2004. 

 

 
 

Figura  225 - Grupo representando a “Fuga para o Egipto”, onde, em vez da tradicional “burrinha”, a Virgem monta um pónei. Procissão de N.ª S.ª 
do Bom Sucesso. Argivai. Domingo “de Pascoela” – 6 H. 18.04.2004. 
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Figura  226 - “Figura” de S. Ovídio, antecedendo o andor desta imagem. Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai. Domingo “de Pascoela” – 
6 H. 18.04.2004. 
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Figura  227 - Andor de N.ª S.ª de Fátima. De notar o cuidado de todos os que levam este andor em vestir camisa igual, 
branca, em atenção à imagem que transportam. Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai. Domingo “de Pascoela” – 

6 H. 18.04.2004. 
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Figura  228 - “Figuras - promessa” (ex-votos) de S. Miguel-o-Anjo, antecedendo o andor [5.º] do arcanjo, o orago da 
freguesia. Além das incorrecções no traje, o descuido do menino que usa sapatilhas, em vez das tradicionais sandálias, é 
criticado pelos “assistentes” mais exigentes em relação à “qualidade do cortejo”. Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. 

Argivai. Domingo “de Pascoela” – 6 H. 18.04.2004. 
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Figura  229 - As mães dos “anjinhos” seguem a seu lado, o que é considerado incorrecto nas procissões da 
cidade. Os que carregam o andor, um dos mais importantes da procissão vão vestidos com as roupas do dia-a-

dia, enquanto na cidade o usual é que todos os elementos levam o mesmo tipo de camisa (normalmente 
branca) ou “fardas” típicas. Andor do Senhor dos Milagres. Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai. 

Domingo “de Pascoela” – 6 H. 18.04.2004. 
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Figura  230 - É perceptível a aplicação de um pano de cetim 
com jóias oferecidas (ex-votos) aplicadas na imagem de N.ª S.ª 
do Bom Sucesso. Também é evidente um maior cuidado no traje 
dos que transportam o andor (calças pretas e camisas brancas. 
O juiz de andor leva um fato preto e gravata azul, a cor da 
Virgem Maria e também o tom do manto bordado da imagem. 
Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai. Domingo “de 
Pascoela” – 6 H. 18.04.2004. 
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Figura  231 - Final da procissão: o pálio protege o “Santo lenho” transportado pelo pároco de Argivai rodeado por irmãos da Confraria do 

Santíssimo Sacramento. Figura  232 - Seguem-se as autoridades civis: Vereador da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e membros da Junta 
de Freguesia de Argivai. Figura  233 - Grupos etnográficos e folclóricos das Caxinas, de Argivai e da Póvoa de Varzim. Finalmente a Banda de 

Música encerra o cortejo. Procissão de N.ª S.ª do Bom Sucesso. Argivai. Domingo “de Pascoela” – 6 H. 18.04.2004. 
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1.1.18. PROCISSÃO DE VELAS N.ª SENHORA DA SAÚDE 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 05.13 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.05.13 

Hora (registada): 21.30 
Início da realização: 2.ª metade do século XX 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de Laundos / Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª Senhora da Saúde, Laundos (sai a imagem) – vem de carro de bombeiros e pára 

na capela de S. Roque/ S. Tiago, PV. Segue para a Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de Laundos (S. Miguel) e Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Peregrinação a N.ª S.ª da Saúde de Laundos - Mês da Maria – Devoção 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa fixa: 13 de Maio – Mês de Maria / Devoção a N.ª S.ª da Fátima /N.ª S.ª da Saúde de 

Laundos 
 
Características Gerais:   Procissão de velas (nocturna) 
 
“Forças da Ordem”: a PSP orienta o trânsito. Os Bombeiros Voluntários transportam a imagem de Laundos até à Póvoa em carro 
aberto e da Rua Manuel Silva até à igreja Matriz transportam o andor. 
 
[Participantes 
Membros do Clero: Pároco / Prior Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confraria de N.ª .ª da Saúde de Laundos e Confraria de N.ª S.ª do Rosário da P. V. 
 
Acompanhamento Musical: A “Música” era um componente obrigatório destas procissões, mesmo que se resumisse aos cânticos 

do clero e fiéis. 
 
Itinerários – percursos: A imagem de N.ª S.ª da Saúde é trazida num carro de bombeiros - caixa aberta - até à escola dos 

“Sininhos” (Rua Manuel Silva), a partir daí a imagem é levada a ombros, pelos bombeiros Voluntários, num andor, sendo 
antecedida pela bandeira da Confraria de N.ª S.ª da Saúde, em frente da capela de S. Roque / S. Tiago [da paróquia de S. 
José de Ribamar] juntam-se os fiéis  com velas, o pároco da Matriz e mais confrarias da Póvoa, segue pela rua Dr. Sousa 
campos, Praça do Almada (lado sul), passa pelo cruzeiro paroquial no Largo Eça de Queirós, rua do Visconde, Rua da 
Igreja, até à Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição.  

 
Observações: Pelo caminho, de Laundos para a Póvoa o carro vem muito devagar - sendo seguido por muitos carros com 

habitantes de Laundos que, assim, acompanham o cortejo - e as pessoas das localidades por onde passa colocam velas 
acesas nos muros, flores no chão e atiram flores à passagem do andor. 

 
 
Organização - Programa:  

Chegada da imagem proveniente da Igreja de N.ª S.ª da Saúde, de Laundos, em carro de Bombeiros até à escola dos 
“Sininhos” (Rua Manuel Silva), a partir daí a imagem é levada a ombros, num andor, pelos bombeiros Voluntários e inicia-se 
a procissão de velas a partir da capela de S. Roque / S. Tiago [da paróquia de S. José de Ribamar] até à Igreja Matriz de N.ª 
S.ª da Conceição.  
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Figura  234 - Chegada da imagem proveniente da Igreja de N.ª Senhora da Saúde de Laundos, em carro de Bombeiros. Em frente à escola “dos 
Sininhos”, na Rua Cidade do Porto esperam-na irmãos da Confraria de N.ª S.ª do Rosário (com a respectiva bandeira e cruz), o Pe. Fonte da Igreja 

Matriz e pessoas com velas acesas. Aí os bombeiros retiram o andor do carro aberto e levam em ombros a imagem em direcção à Capela de S. 
Roque, aí inicia-se verdadeiramente a procissão de velas. 2004.05.13. 

 

 

Figura  235 - Irmãos da Confraria de N.ª S.ª da Saúde de Laundos e Padre. Fonte da Igreja Matriz da Póvoa de Varzim preparam-se para iniciar a 
procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde. 2004.05.13. 
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Figura  236 - Em frente à capela de S. Roque, onde já espera uma multidão com velas acesas, iniciam-se as orações (terço) e Cânticos em honra 
da S.ª da Saúde de Laundos. É visível o carro com altifalante para permitir que todos ouçam o Prior da Matriz, Pe. Torres. 2004.05.13 

 
 

 

Figura  237 - Fiéis com velas acesas no Largo de S. Roque / S. Tiago (ou Praça de República), esperam a passagem da procissão para se 
incorporarem no final. De notar a numerosa participação de crianças com velas acesas e sempre na “linha da frente”. É evidente, por parte dos 

pais e familiares, o cuidado em levar os mais jovens a participar nestes eventos desde tenra idade. 2004.05.13. 
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Figura  238 - Membros da Confraria de N.ª Senhora do Rosário da Póvoa de Varzim e da Confraria de N.ª Senhora da Saúde. As duas confrarias 
usam opas brancas. Procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde - 2004.05.13. 

 

 

Figura  239 - Membros da Confraria de N.ª Senhora do Rosário da Póvoa de Varzim com a cruz processional e lanternas e da Confraria de N.ª 
Senhora da Saúde com a bandeira. Procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde -  2004.05.13. 
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Figura  240 - Crianças com velas andor de andor de N.ª S.ª. Procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde -  2004.05.13. 

 
 

 

Figura  241 - Andor transportado por Bombeiros em traje de gala. Procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde -  2004.05.13. 
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Figura  242 – Fiéis, com crianças à frente, à espera da procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde, junto à entrada da Igreja Matriz. 2004.05.13. 

 

Figura  243 - Cerimónia final da procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde no adro da Igreja Matriz. 2004.05.13.  

 

Figura  244 - Pormenor da cerimónia final da procissão de velas de N.ª S.ª da Saúde no adro da Igreja Matriz. 2004.05.13. 
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1.1.19. PROCISSÃO DE N.ª SENHORA DE FÁTIMA DOS INFANTÁRIOS 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 05.14 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.05.14 

Hora (registada): 16H 
Existência documentada/Comprovada:    
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Para do Almada (forma-se a procissão) – termina na Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade:   N.ª Senhora de Fátima 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa na sexta-feira a seguir ao dia 13 de Maio 
 
Características Gerais:   Procissão com andores e figurado. 
 
Redactor dos programas: Programa redigido pelas Educadoras infantis, auxiliadas pelos párocos – relacionado com o ano 

religioso (por exemplo a seguir à morte do Papa João Paulo II foi um programa e cerimónia litúrgica relacionada com a sua 
vida) 

“Armador”: Educadoras infantis 
 
“Forças da Ordem”: Policia Municipal 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Arcipreste, Pe. Domingos Ferreira de Araújo (pároco das Caxinas, VC), Prior da Matriz, PV: Dr. António 

Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte, bem como os párocos das freguesias onde 
se encontram os infantários: Aguçadoura (Pe. João da Rocha Eiró), Beiriz (Mons. Manuel Amorim) 

Associações Religiosas: Confraria do Santíssimo Sacramento (com a Cruz e lanternas da Confraria 
 
Autoridades Civis: Vereador do Pelouro da Cultura Dr. Diamantino Baptista e o vereador Dr. Paulo Costa 
 
Assistentes e fiéis que seguem no fim da procissão: alunos (ensino pré-primário e OTL), educadoras e auxiliares e alguns 

encarregados de educação. 
 
Acompanhamento Musical: Os estudantes, educadoras e auxiliares entoam cânticos ao longo do cortejo 
 
Financiamento: é tudo organizado pelos infantários 
 
Itinerários – percursos: Organiza-se na Praça do Almada, segue pelo Largo de S. Sebastião (onde se encontra o cruzeiro 

paroquial), Rua do Visconde de Azevedo, Rua da Igreja e termina na Igreja Matriz, PV. 
 
Observações: Sendo uma procissão muito simples, sem o apoio de “armadores” profissionais, a espontaneidade, a juventude dos 

participantes e a alegria de todos os que colaboram transmitem-lhe um qualidade de pureza e originalidade. Temos a 
sensação de ver uma procissão representada no desenho de uma criança. E as sapatilhas na N.ª S.ª de Fátima, as roupas 
talhadas à pressa, como a representação de um teatrinho de escola, ou os minúsculos andores transportados por meninos e 
meninas com camisolas de algodão brancas e chapéus de infantário azuis, comovem pela inocência e a naturalidade  com 
que o sagrado nos é transmitido. 

 
Organização - Programa:  

- Confraria do Santíssimo Sacramento com Cruz e lanternas (a abrir a Procissão) 
- Três Pastorinhos e N.ª S.ª de Fátima 
- Andor de N.ª S.ª de Fátima. 

Meninas e Meninos vestidos de vermelho com rosas na mão 
- N.ª Senhora com o Menino (Menina vestida de cor-de-rosa, manto azul, Menino Jesus ao colo e um ramo de rosas na mão 

direita. 
- Andor com N.ª Senhora com o Menino 
- Clero (não paramentado) Arcipreste, Pe. Domingos Ferreira de Araújo (pároco das Caxinas, VC), Dr. António Brandão 

Martins Torres (Prior da Matriz, PV), Pe. João da Rocha Eiró (pároco da Aguçadoura), Mons. Manuel Amorim 
(pároco de Beiriz). 

- Autoridades Civis: Vereador do Pelouro da Cultura Dr. Diamantino Baptista e o vereador Dr. Paulo Costa 
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Figura  245 - Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários a ser organizado nos jardins da Praça do Almada. 2004.05.14. 
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 Figura  246 -  Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários, encontrando-se à frente a cruz e lanternas transportadas por mesários da 

Confraria do Santíssimo Sacramento. 2004.05.14. 

 
Figura  247 - A PSP resguarda voluntariamente a passagem da Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 14.2004.05.14. 
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Figura  248 - Andor de N.ª Senhora cuidadosamente transportado por meninos e meninas. Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 

14.2004.05.14. 

 

 
Figura  249 - Educadoras e zeladoras dos infantários acompanham sempre o cortejo. Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 

2004.05.14. 



211 

 
 

 

 

Figura  250 - Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários a ser apreciada pelos visitantes do Museu Municipal. 2004.05.14. 

 

 
Figura  251 - Encarregados de educação acompanham o cortejo que conta, como nos préstitos mais importantes, com a presença das autoridades 

civis e religiosas e com a protecção policial (da Polícia Municipal). Procissão de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 2005.05.17.  

Seguem no fim do cortejo (lugar de honra): o vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Póvoa (sendo pessoalmente 
convidado pelas educadoras e crianças a participar), o Monsenhor Manuel Amorim, pároco de Beiriz, o Arcipreste Pe. Domingos e o 
Prior da Matriz, Dr. Torres. 
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Figura  252 - Representação da Nossa Senhora de Fátima e os três pastorinhos. Festa de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 2005.05.17 
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Figura  253 - Cerimónia no interior da igreja Matriz preparada pelas educadoras e crianças. Festa de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 

2004.05.14 

 
 

 
Figura  254 - Cerimónia no interior da igreja Matriz com actividades preparadas pelos vários grupos. Festa de N.ª Senhora de Fátima dos 

Infantários. 2004.05.14 
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Figura  255 - Representação na igreja matriz. Festa de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 2004.05.142004.05.14 

 
 

 
Figura  256 - Cânticos no final da cerimónia. Festa de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 2004.05.142005.05.17 
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Figura  257 - Bênção no final da cerimónia. Festa de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 2005.05.17 

 
 

 
Figura  258 - Vista geral da igreja matriz na Festa de N.ª Senhora de Fátima dos Infantários. 2005.05.172005.05.17 
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Figura  259 - Merenda no adro da Matriz no final da procissão e cerimónia na Igreja. 2004.05.14. 
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1.1.20. PROCISSÃO DO SENHOR DOS MILAGRES DE ARGIVAI 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mês e dia da festa: 05.23 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.05.23 

Hora (registada): 16 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. Miguel-o-Anjo de Argivai 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de S. Miguel de Argivai  
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade:  Festa do Senhor dos Milagres / Assunção de Cristo [Festa da Hora] / “Festa das Rosas” 
Festa fixa, móvel ou dominical:   Móvel / cíclica – Domingo a seguir a se passarem 40 dias depois da Páscoa 
 
Características Gerais:   Procissão com andores e  “figurado” organizado. 
 
Redactor dos programas: Não existe rigorosamente um programa, mas o “figurado” vai ilustrando temas relacionados com os 
andores e figuras / ex-votos.  
 
“Armador”: “Ana de Beiriz”(filhos) 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Carlos Mário Ferreira Gomes 
Associações Religiosas: Confrarias da paróquia 
Autoridades Civis: Vereador da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e Membros da Junta de freguesia 
Associações Civis: Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo de Argivai, Rancho das Tricanas do Cidral, Póvoa de Varzim 
Associações Civis convidadas (externas ao concelho): Grupo Folclórico dos Pescadores de Caxinas e Poça da Barca, Vila do 

Conde 
 
Assistentes e fiéis que seguem no fim da procissão: Fiéis em geral (Argivai, Póvoa de Varzim, Caxinas, Vila do Conde, etc. 
 
Acompanhamento Musical: Fanfarra de Aver-o-Mar, com “majoretes” e Banda de Música de Seia no final do cortejo. 
 
Financiamento: A Comissão de festas paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório. As crianças que pedem para ir 

vestidas, e particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, por “promessa”, pagam o aluguer do 
traje, que é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e são pagos pela 
Comissão de festas. São oferecidas muitas esmolas, nomeadamente gente da Póvoa e Caxinas (Vila do Conde), 
principalmente “patrões” de barcos. 
 

Itinerário:  Saída da Igreja paroquial, Rua Senhor dos Milagres, Rua Festa da Hera, passagem pela capela de N.ª S.ª do Bom 
Sucesso, Rua do Tamanqueiro, Rua da Gândara, Rua Manuel Ferreira da Silva, recolhendo à Igreja paroquial. 

 
Observações: Esta procissão é antecedida na parte da manhã, com as celebrações na Igreja, em que durante a Exposição do 

Santíssimo (11 H) e a oração do terço, se realiza a Batalha de Flores (12H). Esta celebração é particularmente importante 
para os homens e mulheres da classe piscatória, que além de oferecerem esmolas, vão assistir para trazerem as pétalas de 
rosas que são cuidadosamente secas e conservadas durante o ano. Pelo facto de terem sido “lançadas” e recolhidas na 
celebração da “Hora” da Ascensão do Senhor (entre as 12 Horas e a 1 H da tarde) as pétalas são consideradas “sagradas”.  
“Se tudo é santo nessa «hora» também o deviam ser as flores a quem o povo logo atribuiu efeitos mágicos. Em algumas 
terras recolhem-nas na cerimónia litúrgica e vão depois enterrá-las nos batatais ou nas hortas viçosas para que fiquem livres 
das moléstias. As que os pescadores poveiros levam da «Hora» de Argivai são espalhadas no «paneiro» das redes para 
quebrarem os maus olhados.”69 Devido a esta tradição a festa é, também, conhecida como a “Festa das Rosas”. 
Não segue nenhuma cruz no início da procissão, mas seguem as cruzes das confrarias antes dos andores das respectivas 
devoções e uma cruz é levada pelos confrades da Confraria do Santíssimo Sacramento, assim como um acólito com o 
turíbulo imediatamente antes do pálio. A procissão, preparada pelos mesmos armadores (de Beiriz) apresenta muitas 
semelhanças com a de N.ª S.ª do Bom Sucesso. 
O “Senhor dos Milagres”, por ser uma imagem gótica, em mau estado de conservação, não pode sair em procissão, sendo, 
por isso, substituído, no andor com esta invocação, por uma escultura do século XX, ladeado pelas imagens barrocas de 
Nossa Senhora da Soledade e S. João Evangelista. 

                                                             
69 AMORIM, Manuel J. G. - A Tradição das Rosas na Festa da “Hora” em Argivai, in «Comércio da Póvoa de Varzim», P. de Varzim, 1971.05.28, 
pp. 1 e 4. 
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Figura  260 - Fotografia de Cartaz publicitário da Festa do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 17 H.   23.05.2004. 
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Figura  261 - Cartaz da Festa do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). 12.05.2002 – 17 H. [Alt. 48 x Larg. 33 cm.]. 
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Figura  262 - Igreja de Argivai e adro antes da procissão. Decorações populares com destaque para o elemento floral e chão com verdes. Festa do 
Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). 12.05.2002. 
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Figura  263 - Sala no andar superior da sacristia da igreja de Argivai, com os trajes e atributos do “figurado” da procissão preparados para o cortejo 
da tarde. reja de Argivai. Festa do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). 12.05.2002. Manhã. 

 
 

 

Figura  264 – Interior da Igreja de Argivai decorada – principalmente com rosas – para a Festa do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-
Anjo). 12.05.2002. Cerimónia da manhã. Eucaristia solene, Exposição do Santíssimo e oração do terço – 11H – 13 H.  
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Figura  265 e 266  - Jovens lançando pétalas de rosas na “Batalha de flores”, no final de rezar cada um dos “Mistérios” do “Terço”, durante a 
Exposição do Santíssimo Sacramento. Simultaneamente são lançadas flores das portas laterais da Igreja, da capela-mor e do coro-alto. Festa do 

Senhor dos Milagres. Cerimónia da manhã. Exposição do Santíssimo e oração do terço – 11H – 13 H. Argivai. Domingo – 12 H. 23.05.2004. 
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Figura  267 - “Batalha de flores” durante a oração do terço. Pormenor da zona do grupo coral, vista a partir do coro-alto. Festa do Senhor dos 
Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo. 12 H.  23.05.2004. 
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Figura  268 - “Batalha de flores”. Vista do coro-alto. Festa do Senhor dos Milagres - oração do terço. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 11 H.  
23.05.2004. 

 
 

 

Figura  269 - Chão da igreja coberto por pétalas de rosas. Festa do Senhor dos Milagres - oração do terço. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 
12 H.  23.05.2004. 
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Figura  270 -  Pétalas de rosas caindo sobre os devotos. Festa do Senhor dos Milagres - oração do terço. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 
12 H.  23.05.2004. 
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Figura  271 – Discretamente, as pessoas, enquanto rezam, vão recolhendo as pétalas para lenços de pano. Festa do Senhor dos Milagres - 
oração do terço. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 11 H.  23.05.2004. 
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Figura  272 - Lenço com pétalas de rosas. Festa do Senhor dos Milagres. Final da oração do terço. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 13 H.  
23.05.2004. 
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Figura  273 - Menino envergando o traje de S. Miguel-o-Anjo. Procissão do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 16 H.  
23.05.2004. 

 

 

Figura  274 - Grupo de “soldados romanos”. Procissão do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 16 H.  23.05.2004. 
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Figura  275 - Andor do Senhor dos Milagres (Cristo crucificado). Procissão do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 16 H.  
23.05.2004. 

 
Figura  276 - Últimas “figuras” da procissão, antes da confraria do Senhor dos Milagres. Procissão do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-

Anjo). Domingo – 16 H.  23.05.2004. 
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Figura  277 - Grupo Folclórico dos Pescadores de Caxinas e Poça da Barca, Vila do Conde. Depois das autoridades. Procissão do Senhor dos 
Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 16 H.  23.05.2004. 
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Figura  278 - Andor de S. Miguel no final da Procissão do Senhor dos Milagres. Argivai (S. Miguel-o-Anjo). Domingo – 16 H.  23.05.2004. 
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1.1.21. PROCISSÃO DA FESTA DO MÊS DE MAIO DAS CRIANÇAS DA CATEQUESE 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 05.24 
Ano, Mês e dia (registada): 2004.05.24 

Hora (registada): 21.30 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
 
Festividade:   Mês de Maria 
Festa fixa, móvel ou dominical:   Mês fixo – penúltima 2.ª-feira do Mês de Maio  
 
Características Gerais:   Procissão de velas (nocturna) com andor  e sem figurado. 
 
Redactor dos programas: Pe. Dr. António Brandão Martins Torres (org.). Programa simples, composto por um andor e as 

crianças a cantar com velas acesas  
 
“Armador”: Pároco e catequistas 
 
“Forças da Ordem”: catequistas e escuteiros (para o momento da procissão) 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Prior Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial:  Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
 
[Participantes:] Assistentes e fiéis que seguem no fim da procissão: Crianças da catequese, catequistas, encarregados de 

educação e devotos do Mês de Maria. 
 
Acompanhamento Musical: cânticos entoados por crianças, catequistas, clero e fiéis. 
 
 
Financiamento: as despesas e são suportadas pela paróquia / catequese 
 
 
Itinerários – percursos: Percorrem um círculo no Adro da Matriz 
 
Observações: É uma procissão muito simples, sobretudo com fim pedagógico, para que as crianças, ao participarem directa e 

activamente na cerimónia litúrgica e procissão, compreendam o significado destas, que também lhes é explicado pelo 
pároco. 
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Figura  279  – Início da cerimónia na igreja Matriz. Festa do Mês de Maio das crianças da catequese. 2004.05.24 
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Figura  280 - leituras realizadas por catequistas e estudantes. . Festa do Mês de Maio das crianças da catequese. 2004.05.24. 
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Figura  281 - Início da procissão da  Festa do Mês de Maio das crianças da catequese. 2004.05.24 
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Figura  282 - Saída da procissão animada pelo grupo coral da catequese. . Festa do Mês de Maio das crianças da catequese. 2004.05.24. 
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Figura  283 -  Procissão no Adro da igreja Matriz.. Festa do Mês de Maio das crianças da catequese. 2004.05.24  
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1.1.22. PROCISSÃO / PEREGRINAÇÃO DE N.ª SENHORA DA SAÚDE DE LAUNDOS 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 05.30 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.05.30 

Hora (registada): 9 
 

Existência documentada/Comprovada:  Início da peregrinação: 1946, por decisão do Prior da Póvoa, Mons. Pires Quesado, que 
seguiu a sugestão de Maria da Paz Varzim da Cunha e Silva Barbosa e das JOC (feminina). Já existia a romaria de N.ª S.ª 
da Saúde desde o século XIX, mas no mês de Agosto 

 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / paróquia de S. Miguel de Laundos 
Igreja de onde sai e onde termina: Parte da Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. e segue até à Igreja / Santuário de N.ª 

Senhora da Saúde, Laundos. 
Organização: Paróquia de Laundos (S. Miguel) e Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade:   Peregrinação a N.ª S.ª da Saúde de Laundos - Mês da Maria – Devoção 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa dominical com semana fixa - último domingo do mês de Maio / mês de Maria 
 
Características Gerais:  Peregrinação / Procissão, com bandeiras de confrarias, andor, escuteiros, grupos de jovens e fiéis. 
 
“Forças da Ordem”: a GNR orienta o trânsito. 
 
Participantes - Membros do Clero: Pároco: Prior Dr. António Brandão Martins Torres, o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves 

da Fonte e todos os párocos que seguem das respectivas paróquias, acompanhados dos devotos e bandeiras das 
confrarias em direcção a Laundos.  

Associações Religiosas: As confrarias participam com as bandeira processional 
 
Acompanhamento Musical: Os membros do clero, dos grupos corais e devotos seguem o caminho, na sua maioria cantando e 

rezando. 
 
Itinerários – percursos: Organiza-se e sai do adro da igreja matriz, segue pela rua de S. Pedro, largo das Dores e estrada Póvoa-

Barcelos, até Laundos. 
 
Observações: A imagem permanece, em cima do andor, no transepto do lado do Evangelho na Igreja Matriz, PV, entre o dia 13 de 

Maio e o último domingo de Maio. Na manhã de Domingo realiza-se uma última cerimónia antes da saída da “procissão”. As 
devotas, principalmente as que não podem realizar a viagem a pé (de carro é quase impossível parar perto do Santuário de 
N.ª S.ª da Saúde) “despedem-se” da imagem, se possível tocando num dos anjinhos dos cantos do andor. 
A “companha” do barco “Senhora da Saúde”, pega no andor “em ombros”, com dificuldade devido à aglomeração de 
pessoas em volta, e segue a pé até Laundos, atrás dos escuteiros, dos membros das confrarias de Laundos e Póvoa. Os 
jovens da Matriz, rodeiam o andor. Os fiéis seguem atrás entoando cânticos e rezando. Muitos transportam ex-votos de 
cera, as crianças seguem em carrinhos e toda a gente usa roupa prática e/ou de desporto. 
Muitos fieis vão à frente do cortejo para se encontrarem no Santuário, ou no espaço da missa campal, aquando da chegada 
do andor. 

 
Organização - Programa: Os escuteiros abrem o cortejo. 

Seguem-se as cruzes e bandeiras processionais das confrarias e devoções de Laundos, ficando, em penúltimo lugar a 
confraria da Senhora da Saúde de Laundos e por último, antes do andor, a Confraria de N.ª S.ª do Rosário da Matriz.  
O Andor de N.ª S.ª da Saúde levado em ombros pela “companha” do barco: “Senhora da Saúde”. 
Jovens da Igreja Matriz fazem “cordão” protector ao andor.  
Um carro com altifalante serve para se ouvirem as orações e cânticos 
Seguem-se os devotos. 
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Figura  284 e 285 - Na manhã de Domingo realiza-se uma última cerimónia antes da saída da “procissão” em direcção a Laundos. As devotas da 
Póvoa despedem-se com tristeza da imagem de Nossa Senhora da Saúde. 28.05.2006.  
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Figura  286 e 287 - “Companha” do barco de Nossa Senhora da Saúde antes da Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde. Igreja Matriz, 
PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 28.05.2006. 
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Figura  288 - “Companha” pegando no andor. Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª Senhora da 
Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  289 - Patrão do barco “Nossa Senhora da Saúde” / Juiz de andor na Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde  - entre a Igreja 
Matriz, PV - Santuário de N.ª Senhora da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  290 - Patrão do barco “Nossa Senhora da Saúde” e respectiva “companha” preparando-se para transportar o andor “em ombros” durante 
toda a Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde - entre a Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004.  
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Figura  291 e 292 - É com dificuldade que escuteiros e confrades conseguem abrir caminho para a passagem do andor. Procissão / Peregrinação 
de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 28.05.2006.  
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Figura  293 e 294 - Ainda na Póvoa, mas já com o passo apressado, as confrarias de Laundos e de N.ª S.ª do Rosário da Póvoa de V. -  Procissão 
/ Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  295 - Os devotos com ex-votos atrás do andor. Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - 
Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 

 

 

Figura  296 - Á frente do cortejo vão os diversos grupos de escuteiros da cidade com as respectivas bandeiras. Procissão / Peregrinação de N.ª 
Senhora da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  297 e 298 - Logo atrás dos escuteiros vêm as bandeiras das confrarias acompanhadas por féis. Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora 
da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  299 e 300 - O andor rodeado de jovens e seguido por um carro com o altifalante através do qual o prior da Matriz vai orientando a oração. 
Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004.  
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Figura  301 e 302 - Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  303 - Na estrada Póvoa – Barcelos os carros param á passagem da Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde. Das outras 
freguesias cortejos semelhantes vão-se reunindo ao longo desta estrada em direcção de Laundos. 30.05.2004.  

 
 

 
 

Figura  304 - Ao longo da estrada Póvoa – Barcelos os moradores fazem tapetes para a passagem da N.ª Senhora da Saúde. Procissão / 
Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde de Laundos. 1997 (?). 
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Figura  305 - Chegada das bandeiras das confrarias e párocos das diversas freguesias. Procissão / Peregrinação de 
N.ª Senhora da Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 29.05.2005. 
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Figura  306 - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. Antes da chegada da Procissão / Peregrinação de N.ª 
Senhora da Saúde de Laundos. . 29.05.2005. 
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Figura  307 e 308 - Casa das Promessas ao lado do  Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos no dia da Procissão / Peregrinação de N.ª 
Senhora da Saúde de Laundos. 29.05.2005. 
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Figura  309 - Vista a partir do coro-alto dos devotos depositando ex-votos no interior do santuário. Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da 
Saúde de Laundos. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  310 - Ex-votos no interior do santuário. Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde. Igreja Matriz, PV - Santuário de N.ª S.ª da 
Saúde de Laundos. 30.05.2004. 
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Figura  311 e  312 - Entrada da Procissão / Peregrinação de N.ª Senhora da Saúde para o espaço destinado à missa campal ao lado do Santuário 
de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 29.05.2005.  
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Figura  313 - Missa campal ao lado do Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. Presidida pelo arcebispo de Braga Dom Jorge Ortiga, ladeado 
pelo arcipreste de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, pároco de Caxinas e os párocos de Navais, Estela, Laundos, Amorim, Laundos, Terroso, 
Beiriz, Aguçadoura, Rio Mau, Rates, Arcos, etc. Membros da Junta de freguesia (Presidente e Secretário), Grupo Coral de Laundos, escuteiros, 

confrarias, etc. 29.05.2005.  

 

 
 

Figura  314 - Membros das confrarias, com as bandeiras e cruzes processionais, de várias paróquias do arciprestado durante a Missa campal ao 
lado do Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 29.05.2005.  
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Figura  315 - Espaço da Missa campal ao lado do Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos. 29.05.2005.  

 

 
 

Figura  316 - Venda de doces tradicionais frente ao Santuário de N.ª S.ª da Saúde de Laundos, depois da missa campal. 29.05.2005.  
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1.1.23. PROCISSÃO DE N.ª S.ª DE FÁTIMA / FINAL DO MÊS DE MARIA 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 05.31 
Ano.Mês.dia (registada): 2005.05.31 

Hora (registada): 21 
 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
 
Festividade:  N.ª S.ª de Fátima  
Festa fixa, móvel ou dominical: Fixa : última noite do mês de Maio 
 
Características Gerais: Procissão de velas (nocturna) com andor de N.ª Senhora de Fátima, sem “figurado”.     
 
“Forças da Ordem”: Policia Municipal e PSP 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Prior Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Os escuteiros transportam o andor 
 
Acompanhamento Musical: Durante o cortejo vai-se rezando o rosário e entoando cânticos 
 
Itinerários – percursos: O percurso vai sendo alterado para se ir passando por todas as ruas da paróquia 
 
 

 
 

Figura  317 - Procissão de velas de N.ª Senhora de Fátima - encerramento do Mês de Maria. Igreja de N.ª S.ª da Conceição – Matriz, Póvoa de 
Varzim. 2005.05.31. 
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Figura  318 e  319 - Procissão de velas de N.ª Senhora de Fátima - encerramento do Mês de Maria. Igreja de N.ª S.ª da Conceição – Matriz, Póvoa 
de Varzim. 2005.05.31. 
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Figura  320 e  321 – Cerimónia final da Procissão de velas de N.ª Senhora de Fátima - encerramento do Mês de Maria no Adro da Igreja de N.ª S.ª 
da Conceição – Matriz, Póvoa de Varzim. 2005.05.31. 
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Figura  322 - Cerimónia final da Procissão de velas de N.ª Senhora de Fátima - encerramento do Mês de Maria no Adro da Igreja de N.ª S.ª da 
Conceição – Matriz, Póvoa de Varzim. 2005.05.31. 
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1.1.24. PROCISSÃO DE N.ª SENHORA DA BOA VIAGEM – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 04.18 
Ano.Mês.dia (registada): 1937 - 1938 (c.) 

 
Existência documentada/Comprovada: 1.ª metade do século XX (até c. 1937 - 1938) 
 

Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim (Lapa) 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja - N.ª S.ª da Lapa, PV. 
Organização: Igreja - N.ª S.ª da Lapa, PV. (bacalhoeiros e “companhas” que trabalhavam em África 
 

Festividade:   N.ª Senhora da Boa Viagem 
Festa fixa, móvel ou dominical:   Móvel – domingo da Pascoela 
 

Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado.  
 

Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961). 
 

Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: clero ligado à igreja da Lapa 
Associações Religiosas: Confrarias da Póvoa de V. e Irmandade de N.ª S.ª da Assunção 
 

Assistentes e fiéis que seguem no fim da procissão: Membros da comunidade piscatória, em particular os “bacalhoeiros) e 
pescadores em África, e fiéis em geral.    

 

Acompanhamento Musical: Banda de música a seguir ao pálio e Irmandade 
 

Financiamento: “Dizem-nos pessoas devotas de Nossa Senhora da Boa Viagem que esta procissão era a procissão dos 
bacalhoeiros e das companhas que trabalhavam em África. Uns e outras custeavam as despesas com a procissão, não 
advindo, pois, encargo para a Irmandade da Assunção.”70 

 
 

Itinerário antigo: Saía da Igreja da “Lapa metia à rua dos Ferreiros, virava para S. Roque ao Hotel Universal, descia a Junqueira, 
rua da Alegria, Avenida, Passeio Alegre (lado nascente); a partir daqui, ou recolhia à Lapa pela beira-mar ou por Tenente 
Valadim e rua da Areia”71. 

 
 

Organização - Programa:  
“- Confrarias e Irmandade da Assunção, pela ordem de procedência, seguindo esta Irmandade em lugar de honra (último 

lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo? 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção  

 

- Andores: S. Pedro; Santo António; Coração de Maria; e Nossa Senhora da Boa Viagem. 
- Grupos Alegóricos: 

- 1.º Grupo Alegórico – Avé Maria 
- 2.º Grupo Alegórico – Cheia de Graça 
- 3.º Grupo Alegórico – O Senhor é convosco 
- 4.º Grupo Alegórico – Bendita sois Vós 
- 5.º Grupo Alegórico – Entre as mulheres 
- 6.º Grupo Alegórico – Bendito o fruto do Vosso ventre 
- 7.º Grupo Alegórico – Jesus 
- 8.º Grupo Alegórico – Santa Maria 
- 9.º Grupo Alegórico – Mãe de Deus 

                                                             
70 COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit, 1978, p. 201. 
71 COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit, 1978, pp. 200 - 203. 
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- 10.º Grupo Alegórico – Rogai por Nós 
- 11.º Grupo Alegórico – Agora  
- 12.º Grupo Alegórico – Na hora da nossa morte 
- 13.º Grupo Alegórico – Assim seja 
- 14.º Grupo Alegórico – Boa Viagem 
- 15.º Grupo Alegórico – Apoteose 

 

- Pálio e Irmandade. 
- Música. 
- Acompanhamento de Fiéis. 
(...) 

 

Segue-se a descrição dos Grupos Alegóricos, da autoria do Padre José Cascão de Araújo: 
 

1.º Grupo Alegórico – Avé Maria 
Uma figura de Anjo grande vestido de branco com asas, com as mãos erguidas. È ladeada por dois anjos do mesmo 

tamanho vestidos de azul com asas. Levam segura nas mãos por cima da cabeça da figura o título em arco Avé Maria. Nas mãos 
livres açucenas floridas. 

 

2.º Grupo Alegórico – Cheia de Graça 
A figura de Nossa Senhora da Anunciação. [p. 202:] 
 

 3.º Grupo Alegórico – O Senhor é convosco 
A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul com o menino ao colo. É ladeada por dois anjos vestidos de cor-

de-rosa com as mãos erguidas. 
 

4.º Grupo Alegórico – Bendita sois vós 
A visita de nossa Senhora a Santa Isabel. É ladeada por dois anjos vestidos de branco com grinaldas de flores. 
 

5.º Grupo Alegórico – Entre as mulheres 
A figura de nossa Senhora toda Vestida de Azul. Vai com olhos no céu e as mãos cruzadas no peito. É ladeada pelas 

figuras de Judite e Débora. 
 

6.º Grupo Alegórico – Bendito o fruto do vosso ventre 
A figura de Nossa Senhora do Rosário a dar o rosário a S. Domingos e a uma freira dominicana. É ladeada por dois anjos 

vestidos de branco com as mãos erguidas e rosários nas mãos. 
 

7.º Grupo Alegórico – Jesus 
A figura de Nosso Senhor vestido de branco e manto vermelho a mostrar o seu coração. Ladeado por dois anjos vestidos de 

lilaz um com o cálice e o outro com uma cruz sem Cristo. 
 

8.º Grupo Alegórico – Santa Maria 
Nossa Senhora da Misericórdia agasalhando dois pobres. É ladeada por dois anjos vestidos de amarelo com trigos em 

taças. 
 

9.º Grupo Alegórico – Mãe de Deus 
Um anjo grande vestido de vermelho com asas com uma cruz alçada com Cristo. Ao lado direito vai a figura de Nossa 

Senhora das Angústias e ao lado esquerdo S. João. 
 

10.º Grupo Alegórico – Rogai por nós 
A figura de Nossa Senhora vestida de rainha com coroa e cetro. De cada lado vai uma mulher do povo e um homem. 
 

11.º Grupo Alegórico – Agora 
Nossa Senhora de Lourdes e Bernardette. Acompanha-a uma filha de Maria com fita e vela na mão. 
 

12.º Grupo Alegórico – Na hora da nossa morte 
A figura de Bernardette vestida de freira com Cristo nas mãos na atitude de quem vai a morrer. É amparada por duas irmãs 

da mesma ordem. 
 

13.º Grupo Alegórico – Assim seja 
A figura de Nossa Senhora vestida de azul e manto cor do ouro, mãos erguidas e coroa de briais. Ladeada por dois anjos 

grandes vestidos de azul e véus brancos com palmas. Mais dois anjos médios com flores e dois anjos com açucenas atrás. 
 

14.º Grupo Alegórico – Boa Viagem 
Uma figura de Nossa Senhora vestida como a do andor. Ladeada por dois marítimos, um pescador e um marinheiro com 

aprestes marítimos e por duas pescadeiras vestidas diferentes uma da outra com insígnias da sua arte. 
 

15.º Grupo Alegórico – Apoteose 
Nossa Senhora da Boa Viagem ladeada por querubins com flores vestidos à vontade e junto ao pálio 6 querubins com 

palmas e turíbulos.” 
 

Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 200 - 203. 
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1.1.25. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DE BELÉM 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 06.06 
Ano.Mês.dia (registada): 2005.06.05 

Hora (registada): 16 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Capela – N.ª Senhora de Belém, PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. e comissão de festas de N.ª Senhora de Belém 
 
Festividade:   Festa de N.ª Senhora de Belém 
Festa fixa, móvel ou dominical:   Festa móvel, dominical – 1.º domingo de Junho (só se realiza de dois em dois anos). Na década 

de setenta, do século XX, realizava-se no 1.º domingo de Julho. Não saiu em 2004, mas sim em 2005. 
 
Características Gerais:   Procissão com andores e figurado organizado 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 

adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: GNR 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Prior Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confraria de N.ª Senhora de Belém e confrarias da Póvoa de Varzim em geral 
Autoridades Civis: Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de 

Varzim, Presidente da Junta de Freguesia de Beiriz, etc. 
Associações Civis: Rancho das Tricanas de Belém, Rancho Folclórico de Belém 
 
Acompanhamento Musical: A Fanfarra dos escuteiros abre a procissão a seguir aos homens a cavalo. A Banda Filarmónica da 

Mamarrosa (em 2005) encerra o cortejo. 
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”72 

A Irmandade paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 
é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 

 
Itinerários – percursos: O cortejo sai da Capela de N.ª Senhora de Belém, segue pela rua Almeida Brandão (estrada de Beiriz em 

direcção ao cemitério e passa pelo cruzeiro que existe no exterior do Cemitério da Póvoa), Rua da Portela, Rua Padre José 
Brenha, rua do Dr. Josué Trocado, Rua Almeida Brandão (Cemitério) e regressa à Capela de Belém. 

Itinerário antigos: “A procissão, saindo da Capela de Nossa Senhora de Belém, metia pela estrada de Beiriz (estrada do Cemitério 
da Póvoa), em direcção à Póvoa. Junto do cruzeiro que existe no exterior do Cemitério da Póvoa, dava a volta e regressava 
à Capela”73 

 
Observações: [Se houvesse procissão em 2004 seria no dia 2004.06.06 , ou seja o 1.º domingo de Junho] 

Junto de cada andor vão figuras envergando as vestes do respectivo santo, normalmente por promessas (por exemplo, três 
S. Ovídios). Na década de 70 era normal seguir um grupo alegórico relativo à imagem do andor. 
Os moradores da estrada entre o cemitério e Belém pouco, antes do início da procissão, quando o trânsito automóvel é 
interrompido, fazem rapidamente tapetes de flores na zona em frente às suas casas. 

 
Organização - 2005:  

- 3 Homens da cavalo abriam a procissão 
- Fanfarra dos escuteiros 
- Confrarias e Irmandade da Assunção, ao longo da procissão, indo a Confraria de Nossa Senhora de Belém em lugar de 

honra (último lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 

                                                             
72 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
73 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.174. 
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- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
 

- Manuscrito de Programa / esquema de Grupos Alegóricos de Elisa Novais para a Procissão de N.ª Senhora de 
Belém – 2005: 

“1º Grupo - Infância de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora Menina 
- Santa Ana 
- S. Joaquim - Pombas 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – Casamento de Nossa Senhora 
- S. José - açucena 
- Nossa Senhora 
- Padre 
- 2 Damas branco cauda com hastes flores brancas 
- 1 figura com dístico 

1.º Andor 
3º Grupo – Anunciação de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora  branco aro de estrelas 
- Anjo Anunciação azul claro cauda - açucena 
- Anjo cesto costura - branco 
- 1 figura com dístico 
 
4º Grupo – Visitação 
- Nossa Senhora - aro liso 
- Santa Isabel – amarelo / manto roxo 
- S. Sacarias – azul / vermelho por cima – turíbulo 
- 1 figura com dístico 

2.º Andor 
5º Grupo – Nascimento de Jesus 
- Nossa Senhora – Menino Jesus 
- S. José - açucena 
- 1 figura azul cauda / mangas renda - vaso 
- 1 figura com dístico 
 
6º Grupo – Apresentação de Jesus no Templo 
- Nossa Senhora 
- S. José  - rolas 
- Velho Semião – Menino Jesus envolto véu 
- 1 figura amarelo cauda - lira 
- 1 figura com distico 

3.º Andor 
7º Grupo – Fugida para o Egipto 
- Nossa Senhora - menino 
- S. José - cajado 
- Anjo fuga verde - estrela 
- 1 figura verde cauda - palma 
- 1 figura com dístico 
 
8º Grupo – Vida em Nazaré 
- Nossa Senhora – roca e fuso 
- S. José – ferramenta e avental 
- Menino Jesus – martelo verde e avental 
- 1 figura de vermelho bordado cauda - harpa 
- 1 figura com dístico 

4.º Andor 
9º Grupo – Menino entre Doutores 
- S. José - açucena 
- Nossa Senhora 
- Menino Jesus - vermelho 
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- 6 Doutores 
- 1 figura com dístico 
 
10º Grupo – Sagrada Família 
- Nossa Senhora 
- S. José - açucena 
- Menino Jesus - azul 
- 1 figura rosa renda cauda 
- 1 figura com dístico 

Andor Sr.ª de Belém 
11º Grupo – Apoteose a Nossa Senhora de Belém 
- Nossa Senhora de Belém - Menino 
- S. José - açucena 
- 3 figuras cauda – 2 a rosa [com] almofada ceptro e almofada e coroa – 1 rosa cauda / casaco roxo bordado 
- Grupo rosa (8) – coroas flores 
- 1 figura com dístico” 

- Pálio. 
- Autoridades 
- Associações (Ranchos folclóricos) 
- Música 

 
 
Programa de 1975: 

“- Confrarias e Irmandade da Assunção, ao longo da procissão, indo a Confraria de Nossa Senhora de Belém em lugar de 
honra (último lugar): 

- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 

- Andores: Santo Ovídio, Santo António, Santa Apolónia, S. Paio e Senhora de Belém. 
- Grupos Alegóricos: 

- 1.º Grupo – Casamento de Nossa Senhora 
- 2.º Grupo – Anunciação do Anjo 
- 3.º Grupo – Visitação a Santa Isabel 
- 4.º Grupo – Nascimento de Jesus 
- 5.º Grupo – Fuga para o Egipto 
- 6.º Grupo – Vida em Nazaré 
- 7.º Grupo – Apoteose 
 

Além destes Grupos, junto dos respectivos Andores ainda iam: 
- Grupo – Santo Ovídio protector da Igreja 
- Grupo – Tentação de Santo António 
- Grupo – Santa Apolónia Virgem e Mártir 
- Grupo – Fé de S. Paio 

- Pálio. 
- Música”74 

 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 174 - 176. 

                                                             
74 COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit, 1979, pp. 175 - 176. 
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Figura  323 - Capela de Nossa Senhora de Belém, Largo de N.ª Senhora de Belém, no dia da festa antes da procissão. Apesar das novas 
construções, o ambiente apresenta características marcadamente rurais. 2005.06.05. 

 

 

Figura  324 - Rua Almeida Brandão. Decoração popular e estrada (que vai do cemitério da Póvoa para Beiriz) com muros tradicionais de zonas 
rurais e casas agrícolas (entre as quais começam a surgir urbanizações e vivendas modernas). 2005.06.05. 
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Figura  325 - Vista geral da procissão a partir do Largo de Nossa Senhora de Belém. Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. 

 

Figura  326 – Cartaz das festas de N.ª Senhora de Belém afixado numa janela. Com destaque para os grupos de variedades, fogo de artifício, 
Bandas e “Majestosa Procissão”. 2005.06.05. 
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Figura  327 - Interior da Capela de N.ª Senhora de Belém no dia da festa, antes da saída da procissão. As pessoas devotas entram na capela para 
rezar, apreciar as decorações, dar a esmola e levar a tradicional “pagela”. 2005.06.05. 

 
 

 

Figura  328 - Interior da Capela de N.ª Senhora de Belém no dia da festa, antes da saída da procissão. Mesa das “esmolas”. 2005.06.05. 
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Figura  329 - Andor de N.ª Senhora de Belém no interior da capela no dia da festa, antes da saída da procissão. A imagem da Virgem e mesmo o 
braço do Menino apresentam numerosas de jóias de ouro oferecidas (ex-votos). 2005.06.05. 

 

 

Figura  330 - Meninos vestidos de Santo Ovídio, “no cumprimento de promessas” (ex-votos) em frente ao andor de Santo. Procissão de N.ª 
Senhora de Belém. 2005.06.05. 
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Figura  331 - Os moradores da rua Almeida Brandão (estrada entre o cemitério e Belém) pouco antes do início da procissão de N.ª S.ª de Belém, 
quando o trânsito automóvel é interrompido, fazem rapidamente tapetes de flores na zona em frente às suas casas. 2005.06.05 

 

 

Figura  332 - GNR controlando o tráfico e o movimento de peões para a passagem da procissão de  N.ª S.ª de Belém. 2005.06.05.   
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Figura  333 - À frente da procissão três cavaleiros abrem o caminho, antes da fanfarra dos escuteiros, logo a seguir, são visíveis a cruz e irmãos da 
Confraria das Almas, com opas verdes e um grupo alegórico antes do primeiro andor com Santo António. 2005.06.05. 

 

 
Figura  334 - O sempre apreciado grupo alegórico da “Fugida para o Egipto”. 2005.06.05. 
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Figura  335 - A Virgem Maria do grupo alegórico da “Fugida para o Egipto”. Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. 
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Figura  336 e  337 – “Figura” de Santa Apolónia e respectivo andor. Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. 
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Figura  338 - Andor de Santa Apolónia, “protectora dos dentes”. A única imagem de santa (além de Nossa Senhora, ou Santa Maria) a “sair” em 
andor nas procissões da cidade. Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. 
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Figura  339 - Grupo alegórico da “Apoteose de Nossa Senhora de Belém”. Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. 

 

 
Figura  340 - Pálio transportado por membros da confraria de Nossa Senhora de Belém, com Mons. Manuel Amorim (que nasceu na Quinta, 

propriedade da família, ao lado da capela de Nossa Senhora de Belém) levando a relíquia do Santo Lenho”. Seguido pelos membros da Mesa da 
Confraria da festa. Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05.  
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Figura  341 - Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Junta 

da Póvoa de Varzim, Presidente da Junta de Beiriz, etc.   

 

 
 

Figura  342 - Procissão de N.ª Senhora de Belém. 2005.06.05. Associações recreativas: Tricanas de Belém e Rancho folclórico, com os 
respectivos estandartes. 
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1.1.26. PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS [CORPUS CHRISTI] 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 06.10 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.06.10 

Hora (registada): 16.30 
Existência documentada/ Comprovada: provavelmente c. 1544. Em 1591 foi confirmada. 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade:   Corpo de Deus [Corpus Christi]  
Festa fixa, móvel ou dominical:   Móvel. Quinta-feira depois do Domingo da Santíssima Trindade75 
 
Características Gerais: Procissão sem andores, mas, actualmente com  “figurado” organizado (com um programa típico de uma 

procissão “Eucarística”) 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) para as procissões 

eucarísticas - com algumas adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais / “Casa dos Anjos”  
 
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:  
Membros do Clero: Pároco: Prior Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Todas as confrarias da cidade (das três paroquias: Matriz: S. José de Ribamar e S.ª da Lapa - 

seguindo a orientação litúrgica de que numa localidade deve apenas decorrer uma procissão que englobe as 
várias paróquias 

 
Autoridades Civis: Logo a seguir ao pálio, isolada, vai a bandeira da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. depois, mas na 1.ª 

“linha”: o Presidente da Câmara (ou Vice-presidente em sua representação: Eng.º Aires Henriques do Couto Pereira), 
Presidente da Assembleia Municipal e Vereador. Em 2006: Provedor da Santa Casa da Misericórdia: Sr. Manuel Silva 
Pereira 
2.ª “linha”: Presidente da Junta (Daniel Bernardo) 

Autoridades Militares: Oficial representante da GNR-BF (Brigada Fiscal) Major Paulo Esteves, Oficial do Exército, representando a 
Escola Prática de Administração Militar. Em 2006: Capitão da Capitania da Póvoa de Varzim e Vila do Conde (Carrondo 
Dias) 
2.ª “linha”: Oficial representando a GNR (Guarda Nacional Republicana), Oficial representando a PSP (Sub-comissário 
Fernando Fraga), Chefe operacional dos Bombeiros Voluntários (Alberto Aguiar). 

Associações Civis: 3.ª “linha”: Presidente da direcção do Club Desportivo (Luís Miguel Neves), Direcção dos Escuteiros e 
bandeiras dos vários agrupamentos (Matriz – agrupamento 38, Núcleo Cego do Maio; Agrupamento de S. José de Ribamar); 
Bandeira da Associação Comercial. Em 2006: Bandeira do Varzim Sport Club, etc. 
Associação Comercial 

 
Acompanhamento Musical: Banda da Póvoa de Varzim 
 
Financiamento: A paróquia paga as despesas”. As crianças que pedem para ir vestidas, particularmente as que desejam 

representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que é variável.  
 
Itinerários – percursos: Sai da igreja Matriz, segue pela rua da Igreja, rua do Visconde de Azevedo, Praça do Almada (com 

paragem da procissão e bênção a partir do edifício da Câmara Municipal), Praça da República / Largo de S. Roque, rua da 
Junqueira, Rua da Alegria, Avenida Mouzinho de Albuquerque, Largo das Dores, rua de S. Pedro e regressa à Matriz.   

Itinerário antigos: “saindo da Matriz, pela rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, S. Roque, Junqueira, rua dos Cafés, 
Passeio Alegre (lado nascente) – com bênção na casa que habitava o Dr. Joaquim Graça, Avenida, Praça do Marquês de 
Pombal, rua do Almada, voltando à Câmara – bênção na Câmara - Largo do Cruzeiro (...). Antigamente, a partir do Cruzeiro: 
rua 1.º de Maio, rua do Cidral e rua da Conceição.”76 

 

                                                             
 
76 COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit, 1978, p. 209. 
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Observações: neste cortejo a participação das crianças que realizam, nesse dia, a Primeira Comunhão e, antigamente, a 
comunhão solene (que actualmente não é possível realizar-se no mesmo dia por falta de espaço na igreja) acompanhados 
pelas catequistas, formam o grupo mais importante neste cortejo. A introdução de grupos alegóricos é recente. Dantes, a 
participação em massa das confrarias, das entidades oficiais, militares e outras associações cívicas constituíam, com as 
crianças da catequese, colégios católicos, “cruzada eucarística” e outras organizações religiosas como as “Filhas de Maria”, 
constituíam a base do acompanhamento processional do clero que transportava o “Santíssimo”. 
As tradições antigas de cobrir o chão de fores e verdes foram sendo quase esquecidas, embora perdurem noutras 
localidades, como Rates e na vizinha Vila do Conde (onde se realizam magníficos tapetes de flores de quatro em quatro 
anos). 

 
 
Organização - Programa: (2004) 

-  Escuteiros (fanfarra); 
- Confrarias e Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, seguindo a Confraria do Santíssimo em lugar de honra (último 

lugar) 
-  Confraria das Almas 
-  Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
-  Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
-  Confraria de S. José de Ribamar 
-  Confraria de Nossa Senhora de Belém 
-  Confraria de Nossa Senhora das Dores 
-  Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
-  Confraria do Coração Agonizante 
-  Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
-  Confraria do Santíssimo Sacramento 
 

-  Figuras alegóricas (temas eucarísticos) entre as confrarias. 
 
- Manuscrito de Elisa Novais com o Programa /esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão do Corpo de 
Deus - 2004 

[5 grupos – 47 fig.] 
"1º Grupo 

- Dístico Deus Criador 
- 2 figuras de azul claro cauda com o globo 
- Sol  
- Lua  
 

2º Grupo 
- Dístico Deus Salvador 
- Dístico do Sacrifício do Pão e do Vinho 
- Dístico Abraão e Melquisedeque 
- 1 figura de Abraão com cajado 
- 1 figura de Melquisedeque com o pão e o vinho 
- Dístico Moisés 
- Moisés com tábuas da Lei 
- Grupo rosa (5) - cântaro, rochedo e maná, vara com almofada, cordeiro e ervas, Pão ázimo 
 

3º Grupo 
- Dístico  do Cristo Fonte de Vida 
- Dístico Multiplicação dos Pães 
- Cristo (braços abertos) 
- 2 figuras de salmão cauda com 5 pães e 2 peixes 
 

4º Grupo 
- Dístico da Instituição da Eucaristia 
- Dístico da Última Ceia 
- Figura de Cristo com pão e cálice 
- 2 figuras renda cauda rubi com toalhas 
 

5º Grupo 
- Dístico Memorial da Última Ceia 
- 2 figuras – espigas – castanho veludo cauda – uvas – azul veludo cauda 
- 2 figuras – pão – bege cauda flores – vinho – vermelho cauda flores 
- 2 figuras de azul cauda lamé com água e o mundo 
- 2 figuras rosa cauda com toalha 
- 2 figuras bege cauda com velas 
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- 1 figura vermelho escuro veludo - galhetas 
- 2 figuras de verde claro cauda com flores e o missal 
- 1 figura lamé mostarda cauda com píxide (vaso castanho) 
- 1 figura lamé cinzento cauda - cálice 
- 2 figuras cinzentos cauda com a naveta e turíbulo 
- 1 figura de azul cauda mangas de renda – custódia” 
 

- Pálio. Sob o Pálio vai a custódia com o Senhor. À frente do Pálio vão mesários da Confraria do Senhor com umbela, 
baldaquino, etc. Guarda de honra pelos Bombeiros. 

-  Música; 
-  Acompanhamento de Fiéis. 
 
Atrás do Pálio vão as Entidades oficiais: Câmara, Comandante Militar, Capitão do Porto. Seguem-se  bandeiras. 

 
 
Em 1977 “A organização da procissão é a seguinte: 

-  Escuteiros; 
-  Congregações religiosas (Filhas de Maria, etc.) e Colégio das Doroteias; 
- Confrarias e Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, seguindo a Confraria do Santíssimo em lugar de honra (último 

lugar) 
-  Confraria das Almas 
-  Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
-  Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
-  Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
-  Confraria de S. José de Ribamar 
-  Confraria de Nossa Senhora de Belém 
-  Confraria de Nossa Senhora das Dores 
-  Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
-  Confraria de Sant’Iago 
-  Confraria do Coração Agonizante 
-  Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
-  Confraria do Santíssimo Sacramento 

-  Cruzada Eucarística; 
-  Pálio. Sob o Pálio vai a custódia com o Senhor. À frente do Pálio vão mesários da Confraria do Senhor com umbela, 

baldaquino, etc. Guarda de honra pelos Bombeiros. 
-  Música; 
-  Acompanhamento de Fiéis. 
 
Atrás do Pálio vão as Entidades oficiais: Câmara, Juiz, Delegado, Comandante Militar, Capitão do Porto. Seguem a bandeira 

da Câmara e demais bandeiras. 
Também já se incorporou uma força militar, em alas, na cauda da procissão.”77 

 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 203 - 210. 

                                                             
77 COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit, 1978, p. 210. 
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Figura  343 - Cartaz das Solenidades do Corpo de Deus, com destaque para a procissão. 2004.06.10. 
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Figura  344 - Organização da Procissão do Corpo de Deus no adro da Matriz. 2004.06.10. 
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Figura  345 - Te Deum - Cerimónia litúrgica antes do início da Procissão do Corpo de Deus na igreja Matriz. 2004.06.10. 
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Figura  346 - Pálio, lanternas e opas no transepto da igreja Matriz prontas para serem utilizadas na Procissão do Corpo de Deus. 2004.06.10. 
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Figura  347 - Á frente do cortejo, “abrindo caminho”, segue a PSP e a Fanfarra dos escuteiros. Procissão do Corpo de Deus. 2004.06.10. 

 

 

Figura  348 - Entre a fanfarra e as crianças da primeira comunhão e comunhão solene seguem as várias confrarias da Póvoa e os grupos 
alegóricos relativos à Eucaristia, incluindo símbolos retirados do Antigo Testamento. Procissão do Corpo de Deus. 2004.06.10. 



289 

 

 

Figura  349 - Crianças que “fizeram” a primeira comunhão na Igreja Matriz acompanhadas pelas catequistas. Procissão do Corpo de Deus na igreja 
Matriz. 2004.06.10. 

 

Figura  350 - Grupo de acólitos antes do pálio. Procissão do Corpo de Deus na igreja Matriz. 2004.06.10. 
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Figura  351 - Confraria do Santíssimo Sacramento levando o pálio e as lanternas acesas, atendendo que o Prior da Matriz leva o Santíssimo na 
custódia eucarística, quando este passa as pessoas dobram os joelhos em sinal de respeito. Procissão do Corpo de Deus. 2004.06.10. 

 

AMPV - Livro de Actas de reunião da Câmara, 22, 07.1903: “[Fol. 7, Linha 32]  
“Nos termos do disposto no artigo cento e dois do Código Administrativo foram autorizados os pagamentos seguintes (...). [Fol. 7v, L. 6]. “seis mil 
quatrocentos e sessenta reis à Confraria do Santíssimo Sacramento; onze mil e novecentos reis aos Eclesiásticos que assistiram à solenidade do 
Corpus Christi.”. 
 

 

Figura  352 – A seguir ao pálio segue a representação da Câmara, Autoridades Civis e Militares, Associações civis. Procissão do Corpo de Deus. 
2004.06.10. 

 

AMPV - Livro de Actas de reunião da Câmara, 04.06.1947. (Fl. 21): 
“A Câmara deliberou (...) incorporar-se na procissão do Corpo de Deus, no dia 5 do corrente”. 
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AMPV - Acta de reunião de Câmara de 04.06.1947, fl. 21:  
“A Câmara deliberou autorizar que da sacada dos Paços do Concelho fosse lançada ao público a bênção do Santíssimo 
Sacramento e Incorporar-se na procissão do Corpo de Deus, no dia 5 do corrente” 
 

 
 

 

Figura  353 e  354 - Bênção do Santíssimo Sacramento a partir da varanda central do edifício da Câmara Municipal. Procissão do Corpo 
de Deus. 2004.06.10. 
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Figura  355 e 356 - Chegando Procissão do Corpo de Deus à Câmara Municipal um membro da confraria do Santíssimo entrega a umbela ao vice-
presidente da Câmara (em representação do Presidente) que acompanha a custódia no interior do edifício dos “Paços do Concelho”. 2006.06.15.. 
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Figura  357 - O vice-presidente da Câmara protegendo a custódia com a umbela o interior do edifício dos “Paços do Concelho”. 2006.06.15. 
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Figura  358 e 359 - O vice-presidente da Câmara, membros da confraria do Santíssimo com as lanternas, autoridades civis e militares, associações 

e clero acompanham a custódia no interior do edifício dos “Paços do Concelho”. 2006.06.15. 
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Figura  360 e  361 - Bênção da Póvoa e exposição do Santíssimo a partir da varanda central do edifício dos “Paços do Concelho”. 2006.06.15. 
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Figura  362 - Bênção da Póvoa a partir da Varanda dos Paços do Concelho. Enquanto os adultos assistem de pé o “figurado” infantil aproveita para 
descansar. 2004.06.10. 
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Figura  363 e 364 - O Santíssimo Sacramento e acompanhamento retomam o percurso da Procissão do Corpo de Deus. 2006.06.15.. 
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Figura  365 e 366 - Depois da “Bênção” na Câmara a Procissão do Corpo de Deus reorganiza-se e continua o seu tradicional 

trajecto. 2006.06.15. 

 

Figura  367 – Assistente da Procissão do Corpo de Deus. ZéZé “Quilores”. 2006.06.15.  
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1.1.27. PROCISSÃO DE S. ANTÓNIO – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 06.13 
 
Existência documentada/Comprovada: Esta documentada na imprensa, em 1900 e antes,  

mas foi extinta na 2.ª metade do século XX (com o desenvolvimento das festas de S. Pedro) 
 

Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e para onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. 
Organização:   Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) e “Devoção” de S. António 
 

Festividade:   S. António (santos populares) 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa dominical (domingo a seguir a 13 de Junho).  

“A procissão de Santo António realizava-se no dia 13 de Junho, sendo domingo, ou no domingo seguinte àquele dia. (...)  
Em evolução, passou a haver: primeiro, uma procissão única de Santo António e São João, no domingo entre 13 e 24 de 
Junho; depois, a procissão dos Santos Populares, no dia de São Pedro (29 de Junho), com início antes de 1963.”78 

 

Características Gerais: Procissão com andores e com “figurado organizado 
 

Redactor dos programas: Não encontramos nenhum programa de grupos alegóricos dedicado a de S. António nos livros que 
transcreviam os programas redigidos pelo Pe. José Cascão79. 

“Armador”: As “armadeiras” da Póvoa na 2.ª metade do séc. XX, eram: a “Casa dos Anjos” (que continuou até à actualidade com 
outra proprietária) de Maria Amélia Ferreira e a “Casa Confiança” (até 1982) da família Martins da Costa.  

 

Participantes – Associações Religiosas: Confrarias e Irmandades da paróquia.  
“Não há Confraria de Santo António, mas Devoção. No entanto, a Devoção, na procissão, tomava o lugar da Confraria do 
Santíssimo, com opas brancas.”80  

 

Assistentes / Participantes:   Membros da comunidade piscatória e fiéis em geral.    
 

Acompanhamento Musical: Depois do pálio seguia a “Música”, com os fiéis atrás, muitas vezes entoando cânticos. 
 

Itinerários – percursos: Já não se realizava em 1978. 
Itinerário antigos: “A procissão de Santo António saía da Matriz pela rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, Largo de S. 

Roque rua da Junqueira, rua dos Cafés, Passeio Alegre (lado nascente), Avenida, Praça do Marquês de Pombal, rua do 
Almada, Praça do Almada, Cruzeiro, rua 1.º de Maio e rua da Conceição, recolhendo à Matriz.”81 

 

Organização - Programa: “A organização da procissão era a seguinte: 
- Confrarias e Irmandade da Assunção, indo a Devoção de Santo António em lugar de honra (último lugar): 

- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Devoção de Santo António (com opa branca) 

- Andor de Santo António 
- Grupos Alegóricos: 

- Pregação a Santo António 
- Tentação de Santo António 
- Santo António Doutor da Igreja 
- Fé de Santo António 
- Morte de Santo António 
- Glória de Santo António 

                                                             
78 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. Cit. 1979, pp. 167 - 169. 
79 - Programas de Grupos Alegóricos das Procissões da Póvoa, imaginadas pelo Padre José Gonçalves Cascão de Araújo e copiadas por D. Maria 
da Assunção Ribeiro Martins da Costa, 2 volumes manuscritos encadernados, c. 1939 – 1967. 
80 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. Cit. 1979, p. 169. 
81 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. Cit. 1979, p. 169. 
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Por vezes, incorporavam-se Grupos não alusivos à vida de Santo António, como a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 
Pastorinhos (1929). 

- Pálio; 
- Música; 
- Acompanhamento de Fiéis.”82 

 

Bibliografia:    
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de Varzim, Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 167 - 170. 
 
 

 

Figura  368 - “Procissão de Santo António. Grupo de Nossa Senhora de Fátima e os Pastorinhos (1929).” Cf.  COSTA, J. Martins da - As 
Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. Cit. 1979, p. 168. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 

                                                             
82 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. Cit. 1979, pp. 169 - 170. 
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1.1.28. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 06.13 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.06.13 

Hora (registada): 16 
 

 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. José de Ribamar a partir de 1935 - antes pertencia à  Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz)) 
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de N.ª S.ª do Desterro (sai e entra). Passa pela Igreja de S. José de Ribamar 
 
Organização: Paróquia de S. José de Ribamar (desde 1935) / Confraria de N.ª S.ª do Desterro 
 
Festividade: Festa do Titular da Capela – N.ª Senhora do Desterro 
 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa dominical com semana fixa - 2.º Domingo de Junho (até à década de 90 do século XX" era 

no Domingo de Pascoela) 
“A procissão de Nossa Senhora do Desterro realizava-se no domingo de Pascoela.”83 A celebração desta festividade foi 
alterada com a justificação de que no Domingo de Pascoela frequentemente chovia, tendo sido mudada para o segundo 
Domingo de Junho, com a vantagem de ser mais próximo do período das férias de verão. A mudança, no entanto, não foi 
bem aceite por todos, permanecendo uma “má consciência” motivada por esta alteração. 

 
Características Gerais: Procissão com andores e  “figurado” organizado 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961)  
 
“Armador”: Paula Cunha da Silva (sem “casa montada”), “mora perto da igreja da Lapa” 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: pároco de S. José de Ribamar e auxiliares 
Associações Religiosas: Confrarias das três paroquias da Póvoa 
Autoridades Civis: Presidente da Câmara, Dr. Macedo Vieira, o vice-presidente, Eng.º Aires Henrique do Couto Pereira, o vereador 

do pelouro da cultura, Dr. Diamantino Baptista e o presidente da Junta da Póvoa de Varzim e outros elementos da Junta e 
associações civis e culturais da zona 

Autoridades Militares: o responsável máximo no concelho da Guarda Fiscal 
Associações Civis: Rusga das Tricanas do Bairro Norte 
 
Acompanhamento Musical: Banda de Música da Póvoa de Varzim. 
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”84 

A confraria paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 
é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 

 
Itinerários – percursos e paragens: A procissão sai da Capela do Desterro, segue pela rua Patrão Sérgio, sobe a rua Elias Garcia, 

rua Patrão Sérgio, desce a Avenida Mouzinho, Rua Latino Coelho, Largo Dr. José Pontes, Avenida dos Banhos (paragem 
para o “foguetório”, Rua Serpa Pinto e regressa à capela. 
 

Itinerário antigos: “A procissão saída da Capela do Desterro, metia à antiga rua de S. Carlos (actual rua do Patrão Sérgio), rua do 
Carvalhido (rua de Elias Garcia), rua do Patrão Lagoa (antiga rua do Paulett), Avenida (lado sul), Praça do Marquês de 
Pombal, rua do Almada (hoje de Paulo Barreto – João do Rio), Praça do Almada (lado sul), S. Roque, Junqueira, rua da 
Alegria, rua de António Graça, rua de Serpa Pinto, recolhendo ao Desterro. Também há notícia de, a partir do Largo do 
Rego (hoje, do Dr. David Alves), meter à rua dos Cafés, Passeio Alegre (lado nascente), rua do Dr. Caetano de Oliveira, 
Ramalhão, voltando depois à rua de Serpa Pinto para recolher ao Desterro. 
O erudito investigador e historiador poveiro, Dr. Jorge da Silva Barbosa, no seu distinto trabalho «Toponímia da Póvoa de 
Varzim», em nota a propósito dos «Macacos do Ramalhão também refere a não passagem da procissão pela rua do 
Ramalhão, ou, pelo menos, para norte do cruzamento com a rua de Serpa Pinto85.”86 

                                                             
83 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.196. 
84 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
85  Jorge Barbosa - «Toponímia da Póvoa de Varzim», in Bol. Cultural Póvoa de Varzim, vol. XV, 1976, n.º1, págs. 146 e 147, nota (86). 
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Observações:  
“O Dr. Jorge da Silva Barbosa (...) em nota a propósito dos «Macacos do Ramalhão»87 (...) também nos diz que «as ruas do Bairro Sul 

[Norte] eram, para o efeito da procissão ornamentadas e cobertas de verdura e até de tapetes de flores; como não passasse 
na rua do Ramalhão ou na parte desta para norte do cruzamento com a rua de Serpa Pinto, acontecia que os moradores 
desse troço da rua do Ramalhão a enfeitavam com grupos de madeira vestidos a preceito (Cristo e os Apóstolos que estão 
no Museu e outras figuras dos armadores da época), formando grupos bíblicos dispostos no meio da rua, representando o 
Baptismo de Cristo, A Pesca Milagrosa, A Samaritana, etc. Pessoas idosas do Bairro Norte confirmaram isto e que se 
lembravam também a presença de raparigas vestidas como figuras bíblicas, colocadas ao longo dos passeios da rua do 
Ramalhão e imóveis como estátuas.»88 

 
Organização - Programa: A organização e programa mantêm-se semelhantes, exceptuando a participação de algumas confrarias 

que não se encontram agora activas, como as de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Lourdes e de Santiago.  
 

- Fanfarra dos Bombeiros 
 

- Confrarias alternando com Grupos alegóricos (2004): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro (em ultimo lugar, o de honra, por ser a confraria que organiza a festa) 

 

- Manuscrito de Elisa Novais com o  Programa / esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão de Nossa 
Senhora do Desterro – 1993. 

[Apesar de não ser esta a “armadeira” quem, actualmente, trata deste cortejo, o esquema seguido é sempre o mesmo.] 
 

“1º Grupo – Pecado Original 
- Dístico branco 
- Adão 
- Eva 
- Dama do Paraíso 
- Anjo Exterminador 
 

2º Grupo – Infância de Nossa Senhora 
- Dístico lilás 
- Grupo lilás (8) 
- Santa Ana 
- Nossa Senhora 
- 1 figura de cauda cinzenta 
 

3º Grupo – Casamento de Nossa Senhora 
- Dístico branco 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- 2 figuras de branco com ramos flores 
- 1 figura cauda branco com cornucópia 

Andor de S. Judas Tadeu 
 

4º Grupo – Anunciação de Nossa Senhora 
- Dístico 
- Grupo branco (8) 
- Anjo Anunciação 
- Nossa Senhora 
- Anjo com cesto de costura 

Andor de Santo Amaro 
 

5º Grupo – Visitação 
- Dístico 
- Grupo amarelo (8) 

                                                                                                                                                                                                           
86 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit, 1978, p.196. 
87  Jorge Barbosa - «Toponímia da Póvoa de Varzim», in Bol. Cultural Póvoa de Varzim, vol. XV, 1976, n.º1, págs. 146 e 147, nota (86). 
88 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit, 1979, p.196. 
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- Nossa Senhora 
- Santa Isabel 
- S. Zacarias 
- S. Joaquim 
 
6º Grupo – Nascimento de Jesus 
- Dístico 
- Pastores 
- Nossa Senhora 
- S. José, azul cauda leva menino 
- 4 figuras – 2 de renda azul com vasos e 2 rosa cetim cauda em posição 

Andor de S. Carlos 
 

7º Grupo – Apresentação no Templo 
- Dístico 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- Velho Semião 
- Grupo de figuras com palmitos (9) 2 de amarelo cauda, 2 de rubi cauda, 2 bege cauda, 3 de azuis cauda 
- 1 de rubi cauda com posição - cabeleira 
 

8º Grupo – Fuga para o Egipto 
- Dístico 
- Grupo rosa (8) levam palmas 
- Nossa senhora 
- S. José 
- Anjo na burrinha 
- 3 figuras de cauda – 2 castanho cauda levam palmas e 1 sulfito com palma 

Andor de Nossa Senhora da Bonança 
 

9º Grupo – Vida em Nazaré 
- Dístico 
- Grupo rosa (8) levam liras 
- Nossa senhora 
- S. José  
- Menino Jesus 
- 1 figura cauda renda rosa com cabeleira – posição 

Andor de Nossa Senhora do Parto 
 

10º Grupo – Menino Entre os Doutores 
- Dístico 
- S. José 
- Menino Jesus 
- 6 Doutores 
- 3 figuras cauda – 2 figuras rubi liras 1 de azul com harpa  
 
11º Grupo – Estrela do Mar 
- Dístico 
 - Grupo verde (8) 
- 1 figura verde cauda verde – estrela do mar 
 

12º Grupo – Apoteose a Nossa Senhora do Desterro ou Sagrada Família 
- Dístico 
- Grupo azul (8) – turíbulos 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- Menino Jesus 
- 2 figuras cauda rosa com açucenas 
- 1 figura cauda lhamé castanho / manto azul” 

- Pálio. 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Autoridades Civis e Militares. Associações 
- Música.  
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Em 1977 a “organização da procissão era a seguinte: 
- Confrarias e Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, pela ordem de precedência indo a Confraria do Desterro no lugar de 

honra (último lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro. 

- Andores, distribuídos ao longo da procissão: S. Carlos Borromeu; St.º Amaro; Nossa Senhora de Fátima; Nossa Senhora do 
Parto; e Nossa Senhora do Desterro. 

- Grupos Alegóricos: 
- 1.º Grupo Alegórico – Infância de Nossa Senhora 
- 2.º Grupo Alegórico – Casamento de Nossa Senhora 
- 3.º Grupo Alegórico – Anunciação 
- 4.º Grupo Alegórico – A Visitação 
- 5.º Grupo Alegórico – O nascimento de Jesus 
- 6.º Grupo Alegórico – A apresentação no Templo 
- 7.º Grupo Alegórico – A fuga para o Egipto 
- 8.º Grupo Alegórico – A vida em Nazareth 
- 9.º Grupo Alegórico – A perda e reencontro no Templo 
- 10.º Grupo Alegórico – A Morte de S. José 
- 11.º Grupo Alegórico – A estrela do mar 
- 12.º Grupo Alegórico – Apoteose 
 

- Pálio e Confraria do Desterro. Promessas logo atrás do Pálio quando se tratava de náufragos, para evidenciarem a graça 
recebida. Vão com as roupas de oleado do mar com as quais conseguiram salvar-se. Vão acompanhados das famílias. 

- Música. 
- Acompanhamento de Fiéis, incluindo outras promessas. 
 

Ao Padre José Cascão de Araújo devemos, mais uma vez, a descrição dos grupos alegóricos desta procissão. Ei-la: 
 
1.º Grupo Alegórico – Infância de Nossa Senhora 
A figura de Santa Ana ladeada pela figura de Nossa Senhora menina que conduz pela mão. Ao lado direito S. Joaquim e um 

querubim vestido de creme clarinho. Leva as mãos cruzadas no peito. À frente 2 anjos também vestidos de creme com cestos de 
flores. Adiante anjo com o dístico. 

 
2.º Grupo Alegórico – Casamento de Nossa Senhora 
A figura de Nossa Senhora de vestido e manto branco e coroa de rosas ladeada pela figura de S. José de vestido branco e 

manto amarelo que dá a mão a Nossa Senhora. A figura de Sacerdote da antiga Lei que vai a casá-los. À frente dois anjos com 
açucenas e adiante anjo com dístico. 

 
3.º Grupo Alegórico – A Anunciação 
A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul com as mãos cruzadas no peito. Ao lado direito vai um anjo 

vestido de verde-claro cintado de cor-de-rosa com pontas caídas. Vai com a mão direita apontando o Céu e na esquerda leva uma 
açucena. Atrás dois anjos vestidos de verde com as mãos erguidas e adiante mais dois anjos igualmente vestidos, um com uma 
cestinha com utensílios de costura e o outro com um livro. 

Adiante, anjo com dístico. 
 
4.º Grupo Alegórico – A Visitação 
A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul ladeada pela figura de Santa Isabel que vai como que a abraçá-

la. Santa Isabel veste de lilaz e manto beije e véu branco. Atrás as figuras de S. Zacarias e S. José. S. Zacarias veste de castanho e 
manto vermelho-escuro e S. José vestido de azul e manto amarelo com bolsa e bordão. 

Adiante anjo com dístico. 
 
5.º Grupo Alegórico – O nascimento de Jesus 
A figura de Nossa Senhora vestida de cor-de-rosa e manto azul e véu branco. Leva no regaço o menino Jesus envolto em 

paninhos. Ao lado esquerdo vai S. José vestido de azul e manto amarelo.[p. 199:] Vai com a mão esquerda pousada no peito e na 
direita leva açucena. À frente dois anjos com dísticos um com a legenda – Glória a Deus nas alturas – e outro – Na terra paz aos 
homens. À frente anjo com dístico. 
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6.º Grupo Alegórico – A apresentação no Templo 
A figura do Santo Velho Simeão com o menino Jesus no regaço ladeado pela figura de Nossa Senhora que vai como que a 

entregar o Menino Jesus e S. José com uma gaiola com dois pombos e a figura de Ana Profetiza com as mãos erguidas. À frente 
anjo com dístico. 

 
7.º Grupo Alegórico – A fugida para o Egipto 
A figura de Nossa Senhora montada numa jumentinha. À frente a pegar na arreata a figura de S. José vestido de azul e 

manto cor de pinhão. Leva bordão. Ao lado de S. José vai um anjo vestido de azul a apontar o caminho a S. José. À frente dois 
anjos com bolsas e bordões e adiante o anjo com o dístico. 

 
8.º Grupo Alegórico – Vida em Nazaret 
A figura de S. José vestido de roxo com avental de cabedal ladeado pela figura do Menino Jesus vestido de vermelho 

também com avental e leva ao ombro um machadinho. Ao lado direito vai Nossa Senhora vestida de vermelho e manto azul. Vai a 
fiar. À frente dois anjos com ferramentas de carpinteiro. S. José leva ferramenta. Adiante anjo com dístico. 

 
9.º Grupo Alegórico – A perda e reencontro no Templo 
A figura do Menino Jesus entre dois ou quatro doutores da Lei. Atrás a figura de Nossa Senhora de vestido lilaz e manto 

azul com as mãos cruzadas no peito. Ao lado S. José vestido de azul e manto beije. Leva na mão esquerda bordão e com a direita 
aponta para o Menino Jesus. À frente anjo com dístico. 

 
10.º Grupo Alegórico – Morte de S. José 
A figura de S. José vestida de roxo e manto beije entre os braços de Jesus à direita e Nossa Senhora à esquerda ladeados 

[p. 200:]  por dois anjos vestidos de roxo ou lilaz com as mãos cruzadas no peito. À frente anjo com o dístico. 
 
11.º Grupo Alegórico – Estrela do Mar 
A figura da Estrela do Mar, ladeada por 6 querubins vestidos de azul muito claro ou verde com estrelas nas mãos. Adiante 

anjo com o dístico. 
 
12.º Grupo Alegórico – Apoteose 

As figuras de Jesus, Maria e José com vão no andor ladeadas por querubins [6 ou 8] com grinaldas de flores.”89 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 196 - 200. 

                                                             
89  Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit, 1978, pp.197 - 200. 
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Figura  369 - Grupo alegórico da “Árvore do Paraíso”. Procissão de Nossa Senhora do Desterro. Paróquia de S. José de Ribamar (a partir de 1935 
- antes era parte integrante da Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz). 2.ª metade do século XX. Foto Gonçalves, Póvoa de Varzim.  

 
Figura  370 - Procissão de Nossa Senhora do Desterro. Paróquia de S. José de Ribamar (a partir de 1935). Século XX. 
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Figura  371 - A cuidada decoração das ruas para a  Procissão de N.ª Senhora do Desterro é um maiores cuidados e orgulhos da população do 
Bairro Norte, ainda habitado por muitas famílias de pescadores. As ruas estreitas do bairro, por onde passa a procissão, são decoradas com 

tapetes de serrim pintado e flores, pendões, mastros e decoração florais. Rua Patrão Sérgio. 2004.06.13. 
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Figura  372 - Decoração da rua Latino Coelho do bairro Norte para a Procissão de N.ª Senhora do Desterro. 2004.06.13. 

 
 
AMPV - Acta de reunião de Câmara de 1938, Junho, 2:  
“Festa do Desterro = O Senhor Gomes informa que, para a realização da festa de Nossa Senhora do Desterro, foram 
abertas covas nas ruas Latino Coelho e Elias Garcia, para a colocação de paus de bandeiras, ficando, depois as 
mesmas covas abertas. Propõe que se investigue se houve licença para abrir as covas e quem é o responsável, perante 
a Câmara, pela reposição do pavimento no primitivo estado. Foi aprovado.” 
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Figura  373 - Organização da Procissão de N.ª Senhora do Desterro em frente à Capela. 1.º Grupo alegórico: “O Pecado Original”. 2004.06.13. 

 

 
Figura  374 - As estreitas ruas do Bairro Norte obrigam os assistentes a encostarem-se às paredes para permitirem a passagem da Procissão. Os 

moradores preferem colocar-se nas varandas e janelas decoradas com colchas. Festa de N.ª Senhora do Desterro. 2004.06.13. 
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Figura  375 - Grupo alegórico da Sagrada Família no Desterro, antes do respectivo andor. 2004.06.10. 

 

 
Figura  376 - Andor de Nossa Senhora do Desterro transportada pela “companha” de mestre Caetano, do Bairro Norte. 2004.06.13.  
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Figura  377 - Na fotografia de grupo é patente o orgulho da “companha” (no bolso da camisa está estampada a fotografia do barco pesqueiro) em 
transportar um andor e, particularmente quando é o andor principal, neste caso o da Sagrada Família no Desterro. Capela de N.ª S.ª do Desterro. 

2006.06.11. 

 

 

Figura  378  - Andor de N.ª S.ª do Desterro. Os “camaradas” da “companha” usam camisas azuis: a cor de N.ª Senhora, do Bairro Norte e da 
cidade da Póvoa. Procissão de N.ª Senhora do Desterro. 2006.06.11. 
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Figura  379 - Andor transportado pela “companha” do barco pesqueiro “Fátima José”. A fotografia da embarcação foi estampada em grandes 
dimensões na camisa do grupo. Procissão de N.ª Senhora do Desterro. 2006.06.11. 
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Figura  380 - Pormenor do “Grupo alegórico” alusivo ao “Casamento de Nossa Senhora”. Procissão de N.ª S.ª do Desterro. 2004.06.13. 
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Figura  381 - O grupo da “Fuga para o Egipto” [ou “Fugida para o Egipto” é obrigatório em várias procissões, nomeadamente na de N.ª S.ª de 
Belém, N.ª S.ª do Desterro e N.ª S.ª das Dores. 2004.06.13. 
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Figura  382 - Membros da mesa da Confraria de N.ª Senhora do Desterro, nomeadamente o Juiz, com a vara de prata, seguidos pelas autoridades 

civis e militares. 2004.06.13. 

 

 
Figura  383 - Presidente da Câmara, Dr. Macedo Vieira, ao centro, tendo ao seu lado esquerdo o vice-presidente, Eng.º Aires Henrique do Couto 

Pereira. Do lado de fora, à direita do Presidente o vereador do pelouro da cultura, Dr. Diamantino Baptista e, ao lado esquerdo do Vice-presidente, 
o presidente da Junta da Póvoa de Varzim. Atrás segue o responsável máximo no concelho da Guarda Fiscal e outros elementos da Junta e 

associações civis e culturais da zona. Vão no final na procissão (ou seja, no lugar de honra), depois do pálio e dos membros da confraria de N.ª S.ª 
do Desterro, que organizam a festa. 11.06.2006.  
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Figura  384 - Procissão de N.ª S.ª do Desterro. Colaboradora da Comissão de Festas, pedindo esmola ao longo do cortejo. Quem se encontra nas 
varandas atira a esmola para o saco. 2006.06.13.  
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Figura  385 e  386 - Tratando-se de um bairro onde vivem muitos pescadores (lado a lado com prédios pertencentes a “banhistas”) é obrigatória a 
passagem do cortejo em frente ao mar. A procissão pára, os andores são virados para o mar, para que este seja abençoado e durante cerca de 10 

minutos assiste-se ao “foguetório” na praia. Procissão de N.ª Senhora do Desterro. 2004.06.13..  
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Autoridades civis e militares a assistir ao “foguetório”. Procissão de N.ª Senhora do Desterro. 2004.06.13. 

 

 

Figura  387 - Praia e banhistas durante a paragem da Procissão de N.ª Senhora do Desterro. 2004.06.13.  
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1.1.29. PROCISSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 06.18 
 
 
Existência documentada: Extinta no último quartel do século XX (em 1979 ainda se realizava) 
 
Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e para onde termina: Igreja do Sagrado Coração de Jesus da Póvoa de V. [Basílica do Sagrado Coração de Jesus] 
Organização: Padres Jesuítas da Igreja do Sagrado Coração de Jesus  
 
Festividade:  Festa do Sagrado Coração de Jesus 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel / cíclica – sexta-feira da oitava seguinte ao Corpo de Deus. Por vezes realizava-se no 

domingo seguinte. 
 
Características Gerais: Inicialmente era uma procissão Eucarística, sem andores e sem “figurado”, excepto alguns anjos de várias 

cores e com diversos símbolos eucarísticos. Por decisão do arcipreste, poucos anos antes de 1979, “achou que não tinha 
cabimento outra procissão Eucarística havendo tão próxima a do Corpo de Deus. Deixou pois de ser Eucarística e passou a 
incorporar-se nela a imagem do Sagrado Coração de Jesus”90 num andor, passando também a incluir “figurado organizado”. 

 
Redactor dos programas: O único programa transcrito por Maria da Assunção Martins da Costa e composto pelo Pe. José Cascão 

dedicado à Procissão do Sagrado Coração de Jesus é simplesmente composto por anjos e símbolos eucarísticos. O 
programa publicado por Joaquim Martins da Costa alusivo a Santa Margarida Maria, a impulsionadora da devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus é muito simples e é indicado, como seu autor, o Rev.º Padre José Alves Fortuna. 

 
“Armador”: As armadeiras da Póvoa na 2.ª metade do séc. XX, eram: a “Casa dos Anjos” (que continuou até à actualidade com 

outra proprietária) de Maria Amélia Ferreira e a “Casa Confiança” (até 1982) da família Martins da Costa.  
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:    
 Membros do Clero:   Padres Jesuítas e pároco 
Associações Religiosas: Confrarias e Irmandades da paróquia 
Dignidades: Família Quintas (proprietários de fábricas de cordas na zona). 

“Um ano houve em que a família Quintas foi às lanternas do pálio, envergando casaca todos os seus elementos. Cito o facto 
para se aquilatar da imponência de que se revestia a procissão.”91 

 
Acompanhamento Musical: A “Música” era um componente obrigatório destas procissões, mesmo que se resumisse aos cânticos 

do clero e fiéis. 
 
Itinerários – percursos: Ainda se realizava em 1979, mas na década de 90 já não se realizava. 

“A procissão, saindo da Igreja do Coração de Jesus, pela rua de Gomes de Amorim, metia ao Carvalhido, que descia, rua de 
António Graça, Avenida, Passeio Alegre, Avenida, rua da Alegria, rua da Junqueira, S. Roque, Praça do Almada, Praça do 
Marquês de Pombal e rua de Gomes de Amorim, recolhendo à «Basílica». 
A procissão tinha, normalmente, três paragens mais demoradas: a 1ª no Passeio Alegre, lançando-se a bênção ao mar da 
varanda da casa em que morou o Dr. Joaquim Graça; 2ª nos Paços do Concelho, onde se renovava a consagração do 
Concelho ao Sagrado Coração de Jesus; e a 3ª, a apoteose e despedida, junto ao templo do Coração de Jesus.”92 

 
Observações: “A procissão do Coração de Jesus era uma procissão Eucarística em resultado do pedido feito pelo Coração de 

Jesus a Santa Margarida Maria. (...) 
Quando era procissão Eucarística, uma vez, ao passar na Junqueira, queimou-se incenso nas janelas da referida rua 
devendo-se a isto à piedade da saudosa Alexandrina Pinheiro, filha do Senhor Pinheiro, um dos fervorosos do Coração de 
Jesus e da conclusão da «Basílica». As gentes do Norte atapetavam de flores as suas ruas.”93 
 
A filha de Alexandrina Pinheiro, Albina Pinheiro contou-nos que quando se realizou esta procissão a mãe andou, de porta em 
porta, na Junqueira, entregando incenso e pedindo às pessoas para acenderem os fogareiros nas janelas e varandas pelo 
menos meia hora antes do início da procissão. Como “figuras” iam meninas do Colégio do Sagrado Coração de Jesus, já 
altas e com grandes asas para lembrarem querubins. Um grupo destes anjos “grandes” ia em volta do pálio e as que iam à 
frente iam andando “de costas”, para estarem sempre de frente para o Santíssimo. Alguns anjos levavam turíbulos e outros 
cestas com flores que iam atirando. 

                                                             
90 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1979, p.165. 
91 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p.167. 
92 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p.165. 
93 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p.165. 
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Quando passaram pela Junqueira parecia que o céu tinha descido à terra e se andava no meio das nuvens. 
 

“Nas primeiras procissões, enquanto Eucarísticas, incorporavam-se apenas «Anjinhos» vestidos de várias cores. Desde que 
deixou de ser Eucarística, a procissão obedece ao Figurado do programa indicado.”94 

Organização - Programa: 
“A organização da procissão era a seguinte: 

- Crianças da catequese e da Cruzada, em alas. 
- Congregações Marianas em alas, com o seu estandarte. 
- Apostolado da oração, em alas, com o seu estandarte. 
- Colégio do Sagrado Coração de Jesus e «Freiras azuis», em alas. 
- Andor do Coração de Jesus. 
- Grupos Alegóricos, ao longo da procissão: 

 

1.º Grupo – Anjo com dístico 
Figura de Santa Margarida, com um quadro pintado por Ela. 
 

2.º Grupo – Anjo com dístico 
Figura do Coração de Jesus Menino (capa vermelha, coroa de espinhos e coração). 
 

3.º Grupo – Anjos com dísticos, um adiante de S. José e outro de Nossa Senhora 
Figuras – Sagrada Família e Menino Jesus. 
 

4.º Grupo – Anjo com dístico 
Figura – Menino Jesus Eucarístico – coração no peito, espiga e uvas. 
 

5.º Grupo – Anjo com dístico 
Figuras – Coração de Jesus – Santa Margarida e Padre De La Colombiére. 
 

6.º Grupo – Anjo com dístico (Apóstolos do Sagrado Coração de Jesus) 
Figuras – S. Luís de Gonzaga e pajens. 
 

7.º Grupo – Anjo com dístico 
Figura – Coração de Jesus (Apostolado da Oração – braços suplicam). 
 

8.º Grupo – Anjo com dístico (1ª sexta-feira) 
Figura – Coração de Jesus (com hóstia e cálix).  
[p. 167:] 

9.º Grupo – Anjo com dístico – Consagração do Mundo ao Coração de Jesus 
Figuras – Papa e Irmã do Divino Coração. Atrás, as cinco partes do mundo. 
 

10.º Grupo – Anjo com dístico – Coração de Jesus tenho confiança em Vós 
Figura do Coração de Jesus e dois anjos a abrir-lhe o manto. S. Pedro e Madalena. 
 

11.º Grupo – Dois Anjos com dístico - Promessas 
12 promessas. 
 

12.º Grupo – Coração de Jesus e Santa Margarida 
(Do Rev,.º Padre José Alves Fortuna) 

- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes; 
- Pálio. 
- Música; 
- Acompanhamento de Fiéis. 

Durante a procissão cantavam-se cânticos alegóricos, como «Queremos Deus», «Hino do Apostolado da Oração», etc.Em 
várias procissões do Coração de Jesus incorporavam-se a Cruzada Eucarística e o Apostolado da Oração de todas as aldeias do 
Concelho.”95 
 
 
Bibliografia:    
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 
Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 165 – 167. 

                                                             
94 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1979, p.167. 
95 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, pp. 166 - 167. 
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Figura  388 – Grupo de anjos com flores. Procissão do Sagrado Coração de Jesus (?). 1.ª metade do Século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 

 

 
 

Pormenor de Grupo de anjos com flores. Procissão do Sag. Coração de Jesus (?). 1.ª met. do Século XX. 
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Figura  389 - Na actualidade não se realiza a procissão externa do Sagrado Coração de Jesus, mas conservam-se as cerimónias litúrgicas a 
Procissão Eucarística na enorme Basílica do Sagrado Coração de Jesus 
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1.1.30. PROCISSÃO DE S. JOÃO BAPTISTA – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa: 06.24 
 
 
Existência documentada/Comprovada: Esta documentada na imprensa, em 1900 e antes,  

mas foi extinta na 2.ª metade do século XX (com o desenvolvimento das festas de S. Pedro) 
 
Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim 
Igreja de onde sai e para onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. 
Organização:   Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) e “Devoção” de S. João Baptista 
 
Festividade:   S. João Baptista (santos populares) 
Festa fixa, móvel ou dominical: A procissão realiza-se no dia 24 de Junho, sendo domingo, ou no domingo seguinte ao dia de S. 
João. 

“A procissão de s. João realizava-se no dia 24 de Junho, sendo domingo, ou no domingo seguinte àquele dia. Em evolução, 
passou a haver: primeiro, uma procissão única de Santo António e São João, no domingo entre 13 e 24 de Junho; depois, a 
procissão dos Santos Populares, no dia de São Pedro (29 de Junho), com início antes de 1963 – talvez uns dois anos 
antes.”96 

 
Características Gerais: Procissão com andores e com “figurado organizado 
 
Redactor dos programas: Conservam-se dois programas diferentes de grupos alegóricos dedicados a de S. João nos livros que 

transcreviam os programas redigidos pelo Pe. José Cascão. O 2.º programa indica a datação de 1940. 
“Armador”: As “armadeiras” da Póvoa na 2.ª metade do séc. XX, eram: a “Casa dos Anjos” (que continuou até à actualidade com 

outra proprietária) de Maria Amélia Ferreira e a “Casa Confiança” (até 1982) da família Martins da Costa. 
 
Participantes – Instituições e agentes envolvidos:    
Membros do Clero:   Prior da Matriz 
Associações Religiosas: Confrarias e Irmandades da paróquia.  
“Não há Confraria de S. João, mas Devoção. No entanto, a Devoção, na procissão, tomava o lugar da Confraria do Santíssimo, com 
opas brancas.”97  
 
Acompanhamento Musical: Depois do pálio seguia a “Música”, com os fiéis atrás, muitas vezes entoando cânticos. 
 
Itinerários – percursos: Já não se realizava em 1962. 
Itinerário antigos: “A procissão de S. João saía da Matriz pela rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, Largo de S. Roque 

rua da Junqueira, rua dos Cafés, Passeio Alegre (lado nascente), Avenida, Praça do Marquês de Pombal, rua do Almada, 
Praça do Almada, Cruzeiro, rua 1.º de Maio e rua da Conceição, recolhendo à Matriz.”98 

 
 
Organização - Programa: “A organização da procissão era a seguinte: 

- Confrarias e Irmandade da Assunção, indo a Devoção de S. João em lugar de honra (último lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Devoção de S. João [p. 171:] 

- Andor de S. João 
- Grupos Alegóricos: 

1.º Grupo – A Religião 

                                                             
96 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. Cit. 1979, p. 170 
97 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit.,1979, p. 169. 
98 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit.,1979, p. 170. 
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2.º Grupo – A Fé 
3.º Grupo – Nascimento de S. João 
4.º Grupo – A Esperança 
5.º Grupo – A Caridade 
6.º Grupo – Baptismo de Cristo 
7.º Grupo – A Humildade 
8.º Grupo – A Inocência 
9.º Grupo – Herodíades, Salomé e um soldado 
10.º Grupo – Rainha Ester 
11.º Grupo – A Esposa dos cantares  
12.º Grupo – Abigail 
13.º Grupo – Anjo com cordeiro, etc. 
14.º Grupo - Apoteose 

- Pálio; 
- Música; 
- Acompanhamento de Fiéis. 

 
Do Padre José Cascão de Araújo ficou-nos a descrição do figurado desta procissão. 

 

1.º Grupo Alegórico – A Religião 
A figura da Religião e dois querubins. 

 

2.º Grupo Alegórico – A Fé 
A figura da Fé e dois querubins. 

 

3.º Grupo Alegórico – Nascimento de S. João 
Santa Isabel, com S. João ao colo, ladeada por uma figura que leva um véu e um anjo que leva um dístico «João é o 

seu nome». 
 

4.º Grupo Alegórico – A Esperança 
Ruth de túnica azul sem manto e turbante e dois querubins vestidos de cor de crème. Ruth leva um molho de trigo e os 

dois querubins um leva uma âncora e o outro uma estrela. [p. 172:] 
 

5.º Grupo Alegórico – A Caridade 
Rebeca vestida de salmão e manto castanho ou amarelado leva um menino pela mão e duas meias figuras vestidas de 

cor-de-rosa levam bilhas. 
 

6.º Grupo Alegórico – Baptismo de Cristo 
S. João e o Cristo e dois anjos com a toalha e o outro com o dístico «Este é o meu filho amado». 

 

7.º Grupo Alegórico – A Humildade 
Rachel leva ao colo um cordeiro e na mão um bordão de pastor; e dois querubins. 

 

8.º Grupo Alegórico – A Inocência 
A figura vestida de branco com uma pomba ladeada por dois querubins com açucenas. 

 

9.º Grupo Alegórico – Herodíades, Salomé e um soldado 
 

10.º Grupo Alegórico – Rainha Ester 
Uma figura vestida com luxo, manto e coroa. Leva cetro e a mão esquerda pousada no peito. Dois anjos, um cofre e o 

outro uma taça com bilhetes das sortes. 
 

11.º Grupo Alegórico – A Esposa dos Cantares 
Uma figura cor de rosa e manto azul com harpa e 2 anjos de cor-de-rosa cintados de branco com liras. 

 

12.º Grupo Alegórico – Abigail 
Uma figura de branco e manto azul com ramo de oliveira e dois anjos com arcos de flores. 

 

13.º Grupo Alegórico 
Um anjo com cordeiro e vários anjos com fitas. 

 

14.º Grupo Alegórico – Apoteose 
S. João vestido de castanho-claro guarnecido a amarelo e manto vermelho e 10 querubins.” 

 
 
Bibliografia:    
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 170 - 172. 
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1.1.31. PROCISSÃO DE S. PEDRO / PROCISSÃO DOS SANTOS POPULARES 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 06.29 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.06.29 

Hora (registada): 17 
 
Existência documentada/Comprovada: 1962 
 

Freguesia / Paróquia:   N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / Paróquia de N.ª S.ª da Lapa 
Igreja de onde sai e para onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. / Igreja da Lapa 
Organização:   Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) e “Devoção” de S. João Baptista 
 
Festividade:   S. Pedro (Santos populares) 
Festa fixa:  Festa fixa - Feriado municipal (no início do século a festa da Póvoa era a de N.ª Senhora da Assunção.) 

“A procissão de s. João realizava-se no dia 24 de Junho, sendo domingo, ou no domingo seguinte àquele dia. Em evolução, 
passou a haver: primeiro, uma procissão única de Santo António e São João, no domingo entre 13 e 24 de Junho; depois, a 
procissão dos Santos Populares, no dia de São Pedro (29 de Junho), com início antes de 1963 – talvez uns 2 anos antes.”99 
“A procissão dos Santos Populares (Santo António, S. João e S. Pedro) iniciou-se aí por 1961 [1962] e tem saído com 
regularidade no dia de S. Pedro, 29 de Junho, que é o dia de Feriado Municipal da Póvoa. Substitui as procissões de Santo 
António e S. João.”100 

 

Características Gerais: Procissão com andores e com “figurado organizado. 
 

“Armador”: As “armadeiras” da Póvoa na 2.ª metade do séc. XX, eram: a “Casa dos Anjos” (que continuou até à 
actualidade, com outra proprietária) de Maria Amélia Ferreira e a “Casa Confiança” (até 1982) da família Martins 
da Costa. 

 

Participantes – Instituições e agentes envolvidos:    
Membros do Clero:   Prior da Matriz 
Associações Religiosas: Confrarias e Irmandades da freguesia (que inclui as três paroquias) 
 

Acompanhamento Musical: Depois do pálio e das individualidades, segue a “Música”. 
 

Financiamento: Câmara Municipal, paróquias da Matriz e da Lapa. 
Itinerários – percursos: “saindo da Matriz, rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, S. Roque, Junqueira, rua 

da Alegria, rua de António Graça, Carvalhido, Avenida dos Banhos, Passeio Alegre e, pela Avenida marginal, 
recolhe à Lapa.”101 

 

Observações: 
“Houve uma procissão de S. Pedro – só S. Pedro – em que as Aldeias do Concelho participaram com as suas Confrarias e os 
andores dos respectivos oragos, excepto Beiriz, Terroso e Aver-o-Mar. As Confrarias desfilaram à frente da das Almas, 
agrupadas por Freguesias e pela ordem alfabética destas. 
Nos núcleos de poveiros do Brasil e nas ex-colónias de Angola e de Moçambique, os pescadores organizam procissões com os 
Santos da sua devoção. 
Os pescadores poveiros dispersos pelo mundo promovem festas dos Santos da sua devoção, e comemoram em especial os 
Santos Populares – Santo António, S. João e S. Pedro.”102 

 
 
Organização – Programa (2004):  

 

- PSP 
 

- Fanfarra dos Bombeiros 
 

- Confraria do Senhor dos Navegantes das Caxinas (com cruz processional) 
 

- Confrarias e Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, ao longo da procissão (com as respectivas cruzes). 
 

- Grupos alegóricos alternado com os andores e acompanhados pelas confrarias. 

                                                             
99 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit. 1979, p. 170 
100 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit.,1979, p. 173 
101 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit.,1979, p. 173. 
102 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit.,1979, p. 174. 
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- Manuscrito de Elisa Novais com o Programa / esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão de N.ª S.ª das 
Dores - 2004 

 

“1º Grupo – A Póvoa em Homenagem aos Santos populares 
- Grupo branco MA com estrelas (8) 
- Sol 
- Lua 
- 11 freguesias – faixas a identificar e hastes com gladíolos na mão 
- Figura da Póvoa – branco cauda cinto azul – ancora com o rosário 
- 3 Santos populares 
- 1 figura com dístico branco 
- 1 figura com dístico 
 

2º Grupo – Virtudes de Santo António 
- 1 figura dístico branco 
- Virtudes (9) Fé, Esperança, Caridade, Resignação, Humildade, Pureza, Justiça, Graça de Deus e Inocência 
- Santo António – menino livro açucena e cruz 
- 2 figuras de salmão cauda - liras 
- 1 lhamé preto cauda - harpas 
- 1 figura com dístico 
 
3º Grupo – Morte de Santo António 
- Grupo rosa – hastes rosas (8) 
- Santo António 
- 2 rosas cauda amparar o Santo 
- 2 figuras de lilás cauda 1 com o livro e outro cruz com açucena 
- 1 roxo renda cauda menino Jesus 
- 1lamé roxo cauda com coroa de rosas a coroar o santo 
- 1 figura com dístico 

Andor de Santo António 
4º Grupo – Morte de S. João 
- Dístico rubi 
- Rei com bastão 
- Rainha com bastão  
- Soldado com espada e cabeça 
- Salomé  com salva 
 
5º Grupo – Glória a S. João 
- Grupo vermelho hastes cravos vermelhos (8) 
- 2 do grupo com o arco com cravos 
- S. João 
- 1 figura grená cauda - posição 
- 1 figura com dístico 

Andor de S. João 
6º Grupo – S. Pedro Protector dos Pescadores 
- Grupo verde com peixes (8) 
- S. Pedro - rede 
- 3 figuras com redes 2 de verde cauda escuro e 1 de verde veludo cauda 
- 3 figuras com redes 2 verdes claro 1 verde claro - pedras 
- 1 lhamé verde riscas com âncora 
- 1 figura com dístico 

Andor de S. Pedro 
7º Grupo – S. Pedro Chefe da Igreja 
- Grupo amarelo e branco com turíbulos (8) 
- 1 figura de lhamé dourado casaco renda – cruz papal 
- 2 figuras de branco cauda mantos dourados com a mitra e o evangelho 
- S. Pedro 
- Cristo - chaves 
- 3 figuras – Sul, Norte e a Matriz as três figuras vão coroadas 
- 1 figura grená conchas / casaco grená veludo com coroa de louros 
- 1 figura com dístico”103 
 
 

- Pálio e Lanternas transportadas pela Irmandade de N.ª Senhora da Assunção  
 

- Irmandade de N.ª Senhora da Assunção 
 

                                                             
103 Cf. Programa manuscrito de Elisa Novais para a Procissão de S. Pedro / ou Procissão dos Santos populares – 2004, no vol. Anexos 
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- Autoridades Civis e Militares. Convidados das cidades geminadas 
 

- Associações e Clubes com os seus estandartes. 
 

- Música (Banda da Póvoa de Varzim). 
 

- Acompanhamento de Fiéis. 
 
1963: 

“Damos a seguir a organização da procissão no ano de 1963, em que se revestiu de invulgar pompa; daí para cá, sai com 
menos pompa, mas é sempre uma das mais importantes procissões do ano. 

- Guarda Nacional Republicana, a cavalo. 
- Cruzes de prata das Confrarias da Póvoa e do Concelho ladeadas, cada uma delas, por duas lanternas, também de prata. 
- Confrarias e Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, ao longo da procissão. 

- Grupos Alegóricos: 
- 1.º Grupo – A Póvoa aos Santos Populares 
- 2.º Grupo – Santo António a pregar aos peixes 
- 3.º Grupo – Tentação de Santo António 
- 4.º Grupo – Glória a Santo António 
- Andor de Santo António, ladeado por Frades Franciscanos. 
- Grupos Alegóricos: 
- 5.º Grupo – Fortaleza e humildade de S. João 
- 6.º Grupo – Pregação de S. João 
- 7.º Grupo – Martírio de S. João 
- 8.º Grupo – Glória a S. João 
 

- Andor de S. João, ladeado por estudantes, de capa e batina. 
- Grupos Alegóricos: 

 

- 9.º Grupo – S. Pedro, protector dos Pescadores 
- 10.º Grupo – A Pesca miraculosa [p. 174:] 
- Andor de S. Pedro, ladeado por pescadores com os trajes da festa usados antes do naufrágio de 27 de Fevereiro. 
- Grupos Alegóricos: 
- 11.º Grupo – Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja 
- 12.º Grupo – Apoteose a S. Pedro 
- Pálio. Às lanternas, individualidades da Póvoa. 
- Autoridades Civis e Militares. Associações e Clubes com os seus estandartes. 
- Música (Bandas). 
Acompanhamento de Fiéis. 
Conforme a procissão era organizada pelas Devoções de Santo António ou S. João, assim iam em último lugar. Agora a 

procissão é organizada por Comissão de Festas e vai em último lugar a Real Irmandade da Assunção.”104 
 
 
 
Bibliografia:    
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 173 - 174. 

                                                             
104 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit. 1979, pp. 173-174. 
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Figura  390 - Procissão de S. Pedro. Cruzes e lanternas de várias confrarias. Rua da Junqueira. 1962.06.29 (?) 
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Figura  391 - Folheto da Câmara Municipal publicitando os eventos a realizar na altura do feriado concelhio, dia de S. Pedro. 2004.006.29. 
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Figura  392 - Folheto da Bairro da Matriz – trono e festividades organizadas pela Associação Cultural e Recreativa da Matriz - publicitando os 
eventos a realizar na altura do feriado concelhio, dia de S. Pedro. Cada bairro organiza os seus eventos, bem como os grupos de tricanas que 

dançam na “noitada” de S. Pedro e outros dias das festas. 2004.006.29. 
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Figura  393 - Fogueiras e sardinhadas nas Ruas do Bairro Norte. “Noitada” de S. Pedro. 2004.06.28 
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Figura  394 – Pátio da casa “dos Quilores” na noitada de S. Pedro. Seja na rua, em redor das fogueiras, ou em pátios de casas particulares onde 

se convidam amigos, conhecidos e quem vier com eles, a todos se oferecem as sardinhas assadas e bebidas para acompanhar. 2004.06.28. 

 

 
Figura  395 - Rusga do Bairro da Matriz na “noitada” de S. Pedro. 2004.06.28. 
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Figura  396 - Nos novos bairros em crescimento da Póvoa surgem também novas associações recreativas e rusgas, nomeadamente, a “Rusga de 
Belém” (azul claro), a da “Mariadeira” e a de “Regufe”. “Noitada” de S. Pedro. 2004.06.28. 
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Figura  397 - “Trono” de S. Pedro no Bairro da Matriz. A escultura pertence ao Museu Mun. e fazia parte de uma Ceia dos Apóstolos. c. 1970. 

 
Figura  398 - “Trono” de S. Pedro no Bairro da Matriz. 2004.06.28. 
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Figura  399 - A imagem de S. Pedro Pescador, do escultor João d’ Affonseca Lapa (1841 - 1933). de 1878, na sua típica “lancha poveira” (em 
tamanho reduzido) é transportada num camião da igreja da Lapa  
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Figura  400 - Andor de S. João Baptista transportado pela “companha” de Mestre Caetano, do Bairro Norte. Ao seu lado, 

vestida de tricana está a sua mulher, a pescadeira, Tia “Desterra”Procissão de S. Pedro. 2004.06.29. 



337 

 

 
 
 
 

 
 

Figura  401 - Salomé com a salva e a cabeça de S. João Baptista do “grupo alegórico” “Morte de S. João” na procissão de S. Pedro. 2004.06.29. 
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Figura  402 - Pormenor do grupo alegórico de “S. Pedro Protector dos Pescadores”. Procissão de S. Pedro. 2004.06.29. 

 
 

 
 

Figura  403 - Pormenor do grupo alegórico de “S. Pedro chefe da Igreja”. Procissão de S. Pedro. 2004.06.29. 
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Figura  404 - Andor de S. Pedro, saindo da Matriz no início da procissão de S. Pedro. 2004.06.29 

 
De notar o traje poveiro, “farda branca”, típico da 2.ª metade do século XIX e usado pelo rancho poveiro desde a sua 
criação por Santos Graça, em 1935. Ao lado dos casal de “poveirinhos” segue um casal vestido com o traje típico de 
meados do século XX, de “tricana”, usando as cores do Bairro Sul [Lapa] de onde veio a imagem de S. Pedro.  
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Figura  405Figuras alegórica representando as três zonas da cidade da Póvoa: Norte (paróquia de S. José de Ribamar – azul, símbolo: estrela), 
Sul (paróquia de N.ª S.ª da Lapa – cor verde, símbolo: barco) e a Matriz (cor vermelha, símbolo: lira), ao centro - o lugar de honra), por ser a 

paroquia e o núcleo populacional mais antigo. Procissão de S. Pedro 2004.06.29. 

 

 
Figura  406 - Autoridades Civis. Convidados das cidades geminadas: Mongeron (França) e Escheborn,(Alemanha). Como a iniciativa de realizar a 
festa de S. Pedro e tornar este dia o feriado da cidade partiu da Câmara Municipal, a representação desta segue no cortejo e colabora activamente 

no financiamento das festividades. Procissão de S. Pedro 2004.06.29. 
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Figura  407 - Representação do Rancho Poveiro e rusgas de tricanas dos bairros, a que se segue a Banda da Póvoa de Varzim. 2004.06.29. 

 

 
Figura  408 - Cerimónia litúrgica no interior da Igreja da Lapa no final da procissão de S. Pedro. 2004.06.29.   
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1.1.32. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO CARMO – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 07.16 
 
 

 

Existência documentada/Comprovada: 1.ª metade do século XX (informação oral). Este cortejo começou por não se realizar 
todos os anos e deixou de se realizar depois de 1988.  

 

Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 

Festividade:  Nossa Senhora do Carmo 
Festa fixa, móvel ou dominical: A procissão realizava-se no dia 16 de Junho, sendo domingo, ou no domingo seguinte àquele dia. 
 

Características Gerais:   Procissão com andores e “figurado” organizado. Programa erudito.  
 

Redactor dos programas: Programas redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - conservam-se 11 exemplos. 
“Armador”: “Casa dos Anjos” (1988) 
 

Acompanhamento Musical: Banda de música depois do pálio. 
 

Itinerários – percursos e paragens: “A procissão saía da Matriz, pela rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, S. Roque, 
rua da Junqueira, rua dos Cafés, Passeio Alegre (lado nascente), Avenida, Praça do Marquês de Pombal, rua do Almada, 
Cruzeiro, rua do Visconde, rua da Igreja, recolhendo à Matriz. Antigamente, a partir do Cruzeiro, ao recolher, passava pelas 
ruas 1.º de Maio, do Cidral e da Conceição.”105 

 

Observações:  
“Além do andor de Nossa Senhora do Carmo, levava os andores de Beato Nuno e de Santa Teresinha.”106 

 
Organização - Programa:   
Manuscrito de Elisa Novais com o Programa / esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão de N.ª S.ª do 
Carmo - 1988 

 [10 grupos, c.107 figuras] 
“1º Grupo – Honra ao Carmelo 
- 2 figuras salmão de cauda – levam um escudo 
- 6 anjos salmão - fitas 
- 1 anjo salmão - dístico 
- 1 figura com dístico 
 

2º Grupo – Santa Teresa Reformadora do Carmelo 
- Dístico – lilás 
- Santa Teresa 
- 2 anjos grandes de cauda coroados de rosas brancas, levam véus. 1 leva taça com as disciplinas, o outro leva uma cruz 
- 2 anjos de branco levam livros 
- 2 anjos lilás levam livros 
- 2 anjos prateados levam livros 
- 1 figura com dístico 
 

3º Grupo – D. Nuno Álvares pereira 
- D. Nuno leva uma cruz encostada ao peito e uma bandeira 
- Ladeado por 2 anjos azul risquinhas levando um uma espada e o outro um capacete 
- 6 anjos de azul com açucenas 
- Dístico - azul 

Andor de D. Nuno 
4º Grupo – Santa Teresinha Noiva de Jesus 
- Santa Teresinha – noiva leva uma vela com laço 
- Bispo 
- Abadessa - vela 
- 2 freiras 
- 4 meninas de branco levam velas 

                                                             
105 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, p.176. 
106 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, p.176. 
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- Dístico - branco 
 

5º Grupo – Do Céu Farei Cair uma Chuva de Rosas 
- Dístico – cor de rosa 
- Santa Teresinha – leva um crucifixo com rosas 
- 10 figuras de cauda com ramos de rosas à cor do vestido 

Andor de Santa Teresinha 
6º Grupo – O Poder do Escapulário 
- Rainha – ceptro – vestido lamé de cauda e manto azul sulfato ladeada por  
- 8 anjos de branco com escapulários 
- Dístico - branco 
- 2 pagens – vão a segurar o manto 
 

7º Grupo – Caridade a Maria 
- Dístico – cor de rosa 
- Noivo 
- Noiva – vão de mão dada 
- 2 servos – bilhas – vestidos de verde com faixas às riscas 
- 2 figuras azul brilhante com dísticos 
- Cristo – vai a abençoar 
- Nossa Senhora – mãos cruzadas no peito 
 

8º Grupo – Rainha da Paz 
- Nossa Senhora – vestida de Rainha lamé branco e manto azul leva uma pomba e um ramo de oliveira e é ladeada por 
- 2 anjos de verde, um leva o ceptro outro a coroa sem briais 
- Grupo de 8 anjos de verde com hastes de oliveira 
- 1 figura com dístico 
 

9º Grupo – Rainha dos Confessores 
- 1 figura de confessor 
- Nossa Senhora do Carmo 
- S. Simão Stok 
- Grupo de 6 anjos rubi . levam rosários 
- Dístico - rubi 

Andor de Nossa Senhora do Carmo 
10º Grupo – Apoteose 
- Dístico 
- Nossa Senhora do Carmo 
- Anjos com asas(4) 
- Alminha – vestida de branco 
- Anjos com turíbulos azul lilás(4) 

 
 
Até 1987, quando “saía“ (porque não acontecia todos os anos), a “organização da procissão era a seguinte: 

- Estandarte da Senhora do Carmo. 
- Confrarias e Irmandade da Assunção, indo a Confraria de Nossa Senhora do Carmo em lugar de honra, seja, em último lugar: 

- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 

- Andores do Beato Nuno, Santa Teresinha e Nossa Senhora do Carmo. 
- Grupos Alegóricos: 

- 1.º Grupo – A Póvoa a Nossa Senhora do Carmo 
- 2.º Grupo – O poder do Escapulário do Carmo 
- 3.º Grupo – Causa da nossa alegria 
- 4.º Grupo – Tomada de hábito de Santa Teresinha 
- 5.º Grupo – Do céu farei cair uma chuva de rosas 
- 6.º Grupo – Mãe da Misericórdia 
- 7.º Grupo – Avé-Maria 
- 8.º Grupo – Mãe da Divina Graça 
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- 9.º Grupo – Bendita entre as mulheres 
- 10.º Grupo – Rainha da Paz 
- 11.º Grupo – Rainha dos Confessores 
- 12.º Grupo – Apoteose 

- Pálio; 
- Música; 
- Acompanhamento de Fiéis.”107 

 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1978, pp. 176 - 177. 
 
 
 

 

Figura  409 - “N.ª S.ª do Carmo e “Alminha do Purgatório”. Procissão de N.ª Senhora do Carmo. N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa. c. 1980. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 

                                                             
107 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, pp.176 - 177. 
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Figura  410 - “Santa Terezinha Noiva de Jesus”. Procissão de N.ª Senhora do Carmo. 1.ª metade do Século XX (?). 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 
 

 
“Do céu farei cair uma chuva de rosas”. Procissão de N.ª Senhora do Carmo. 1.ª metade do Século XX (?). 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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1.1.33. PROCISSÃO DE S. TIAGO – JÁ DESAPARECIDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 07.25 
 
 
Existência documentada/Comprovada: Em 1978 já não se realizava “há muitos anos”108. 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. José de Ribamar a partir de 1935 (antes pertencia à  Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz)) 
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de S. Roque / S. Tiago  
Organização: Confraria de S. Tiago 
 
Festividade:  S. Tiago 
Festa fixa, móvel ou dominical: A procissão realizava-se no dia 25 de Julho sendo domingo, ou no domingo seguinte ao dia do 
santo. 
 
Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado. Programa erudito.  
 
Redactor dos programas: Programas redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - conservam-se 2 exemplos. 
“Armador”: “Casa dos Anjos” e “Casa Confiança” 
 
Acompanhamento Musical: Banda de música depois do pálio. 
 
Itinerários – percursos e paragens: “A Procissão saía da Capela de Sant’Iago e metia à Praça do Almada. Pela rua do Almada e 

Praça do Marquês de Pombal, metia à Avenida, que descia; rua de António Graça, rua do Carvalhido, Avenida dos Banhos, 
Passeio Alegre (lado nascente), rua dos Cafés, e pela Junqueira, recolhia a S. Roque.”109 

 
Observações:  

“Como pelos Estatutos da Confraria de Sant’Iago esta Confraria tem a seu cargo as mordomias de S. Roque, S. Sebastião e S. 
Nicolau, desde que deixou de se realizar a procissão de S. Sebastião, passou o andor de S. Sebastião a figurar na procissão de 
Sant’Iago.”110 
 
Organização - Programa:  “A organização da procissão era a seguinte: 

A organização era a seguinte: 
 

- Confrarias e Irmandade da Assunção, indo a Confraria de Sant’Iago em lugar de honra (último lugar): 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo [p. 178:] 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Sant’Iago 
 

- Andores de S. Sebastião e de Sant’Iago 
- Grupos Alegóricos: 

- 1.º Grupo – A Religião 
- 2.º Grupo – A Fé 
- 3.º Grupo – A Esperança 
- 4.º Grupo – A Caridade 
- 5.º Grupo – Glória a Portugal 
- 6.º Grupo – Rainha dos Apóstolos 
- 7.º Grupo – Pregação a Sant’Iago 
- 8.º Grupo – Nossa Senhora do Pilar 
- 9.º Grupo – Rainha da Paz 

                                                             
108  Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1979, p.177. 
109 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit.,1979, p.177. 
110 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p.177. 
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- 10.º Grupo – Rainha dos Mártires 
- 11.º Grupo – Peregrina de Sant’Iago 
- 12.º Grupo – Apoteose 
- 13.º Grupo – (junto ao Pálio). 

- Pálio. 
- Música. 
- Acompanhamento de Fiéis. 
 
 
 

É do Padre, José Cascão de Araújo a descrição do figurado desta procissão, que a seguir indicamos: 
 

1.º Grupo Alegórico – A Religião 
A figura da Religião ladeada por dois anjos vestidos de Branco. 
 

2.º Grupo Alegórico – A Fé 
A figura da Fé ladeada por dois anjos vestidos de azul com trigo e cachos de uvas.[p. 179:] 
 

3.º Grupo Alegórico – A Esperança 
A figura da Esperança ladeada por dois anjos vestidos de cor-de-rosa com estrela e outro com um barquinho. 
 

4.º Grupo Alegórico – A Caridade 
A figura de Caridade vestida de creme e manto azul, com pães no manto. Ladeada por um pobre e um anjo vestido de branco 

com as mãos erguidas. 
 

5.º Grupo Alegórico – Glória a Portugal 
A figura de saial branco e couraça, manto vermelho e coroa de louros na cabeça. Leva no braço o escudo da fundação branco 

com cruz azul. Na mão direita leva uma espada. Ladeada por dois anjos vestidos de verde-claro com escudo e o outro com o 
escudo branco com a cruz de Cristo vermelha. 

 

6.º Grupo Alegórico – Rainha dos Apóstolos 
Nossa Senhora vestida de vermelho e manto azul leva coroa e cetro. Ladeada pelas figuras de S. Pedro e S. Paulo. 
 

7.º Grupo Alegórico – Pregação de S. Tiago 
A figura do Santo como vão no andor. Ladeado por duas meias figuras. Uma vestida de Madalena e a outra com túnica escura 

fitada até baixo do joelho e manto branco franjado preso no pescoço e solto até aos calcanhares e termina em bico. 
 

8.º Grupo Alegórico – Nossa Senhora do Pilar 
Anjo grande vestido de vermelho, véu branco e coroa aberta na cabeça. Leva nas mãos uma coluna encimada pela estátua de 

Nossa Senhora com menino nos braços e na coluna o escudo de Saragoça. Ladeado por dois anjos vestidos de amarelo um com 
uma cruz preta e o outro com o livro dos Evangelhos. 

 

9.º Grupo Alegórico – Rainha da Paz 
A figura vestida de branco e manto azul com coroa e pagens a pegar. Ladeada por dois querubins com ramos de oliveira. 
[p. 180:] 
 

10.º Grupo Alegórico – Rainha dos Mártires 
Nossa Senhora de vestido roxo e manto azul. Leva na cabeça véu branco e coroa com briais. Leva por cetro uma espada 

ladeada por Santa Inês e Santa Luzia. 
 

11.º Grupo Alegórico – Peregrina de S. Tiago 
A Rainha Santa Isabel vestida de creme manto cor-de-rosa e véu branco a envolver-lhe o rosto e o pescoço, com coroa aberta. 

Leva na mão direita um cajado em forma de T e na mão esquerda encostado ao peito um terço. Ladeada por dois pagens um com 
uma bolsa pendente e o outro com o pergaminho. Leva romeira e a rainha também leva romeira. 

 

 12.º Grupo Alegórico – Apoteose 
A figura do Santo como vai no andor com os braços abertos olhando para o céu. Aos lados dois querubins vestidos de azul a 

segurá-lo. Á frente 6 querubins com grinaldas de flores. 
 

13.º Grupo Alegórico 
Junto ao Pálio 6 querubins com turíbulos, palmas e flores de cores variadas.”111 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 177 - 180. 

                                                             
111  Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1979, p.p 177 - 180 



349 

 
* 

 

 
1.1.34. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 08.15 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.08.15 

Hora (registada): 16 
 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª Senhora da Lapa a partir de 1935 (antes pertencia à  Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz)) 
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de N.ª S.ª do Desterro (sai e entra). Passa pela Igreja de S. José de Ribamar 
 
Organização: Paróquia de N.ª Senhora da Lapa (desde 1935) / Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
 
Festividade: Feriado Nacional 
 
Festa fixa, móvel ou dominical: Feriado Nacional fixo (antes de se mudar o feriado municipal para o dia de S. Pedro (em 1962) era 

considerada como a festa da vila e a padroeira dos homens do mar. 
 

Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado. Programa erudito, descrevendo e ilustrando o tema 
desenvolvido na procissão. Normalmente vestem-se mais de 100 crianças e jovens.  
Pálio com a relíquia do Santo Lenho. Participam as autoridades civis, militares e Associações.  

 

Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) – 14 exemplos 
manuscritos 

 

“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 

“Forças da Ordem”: GNR a cavalo, PSP 
 

PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: pároco de N.ª S.ª da Lapa e auxiliares 
Associações Religiosas: Confrarias das três paroquias da Póvoa (por vezes algumas não participam por ser um período em que muitos 

dos seus membros se encontram ausentes): 
Escuteiros. 
Confraria das Almas. 
Devoção do Senhor do Bonfim. 
[Antes participava a Confraria de Nossa Senhora do Carmo] 
Confraria de Nossa Senhora do Desterro. 
[Antigamente também participava a Confraria de Nossa Senhora de Lourdes.] 
Confraria de S. José de Ribamar.  
Confraria de Nossa Senhora de Belém. 
Confraria de Nossa Senhora das Dores. 
[Antigamente também participava a Confraria de Santiago.] 
Confraria do Coração Agonizante. 
Confraria da Senhora do Rosário.  
Confraria do Santíssimo Sacramento. 
Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
 

Convidadas: Confraria da Nossa Senhora das Neves (Aver-o-Mar). 
Confraria do Senhor dos Navegantes (Caxinas) 

 

Autoridades Civis: Presidente da Câmara, Dr. Macedo Vieira, o vice-presidente, Eng.º Aires Henrique do Couto Pereira, o vereador 
do pelouro da cultura, Dr. Diamantino Baptista e o presidente da Junta da Póvoa de Varzim e outros elementos da Junta e 
associações civis e culturais da zona 

Autoridades Militares: o responsável máximo no concelho da Guarda Fiscal 
Associações Civis: Rusga das Tricanas do Bairro Norte 
 

Acompanhamento Musical: Uma Fanfarra  segue no início (2004: Fanfarra de Ronfe) e a Banda de Música da Póvoa de Varzim no 
final. 

 

Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela Irmandade da Festa ou directamente por promessa.”112 
A confraria paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 

                                                             
112 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1978, p.166. 
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é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 

 

Itinerários – percursos e paragens: Rua 31 de Janeiro, Largo Elísio da Nova, Rua João Dias, Praça da República / S. Roque, Rua 
da Junqueira, Rua da Alegria, Rua António Graça, Rua Elias Garcia, Avenida dos Banhos, Avenida dos Descobrimentos, até 
à lapa, onde recolhe. 

Itinerário antigos: A procissão, inicialmente, saindo da Lapa, metia à rua dos Ferreiros (estrada Velha) até S. Roque; depois 
passou a encaminhar-se da Lapa pela rua de Pereira Azurar, rua de Almirante Reis e Praça do Almada, até S. Roque; (...) 
Outrora, a partir [do Passeio Alegre] metia ao areal (Ribeira), seguindo até à Lapa entre alas de barcos embandeirados com 
lenços de cabeça das pescadeiras; mas, aí por 1903 (Viriato Barbosa), durante o tiroteio, um foguete incendiou o andor da 
Senhora, passando, então, a procissão, a partir do Passeio Alegre, a meter à Avenida Marginal, para recolher à Lapa.”113 

 
Observações:  

São lançados foguetes quando sai a procissão, quando entra e quando para em frente ao mar. 
Mandam o ofício à Polícia para sair a procissão e um ofício à Câmara para sair com a procissão. 

 

“Esta procissão realiza-se no dia 15 de Agosto, dia da festa da Padroeira dos pescadores poveiros. As primeiras festas da 
Assunção, sem procissão, realizaram-se nos dias 13, 14, e 15 de Agosto de 1971. 

É a mais sumptuosa e a mais importante das procissões da Póvoa, digamos, do norte, e até mesmo das mais importantes do 
País. 

A procissão tem decaído um pouco, sobretudo na forma como se apresentam os pescadores. Diz-nos Viriato Barbosa que, 
antigamente, «na procissão só não iam os pescadores que fossem absolutamente pobres, aqueles que não tivessem meios para 
mandar fazer um fato novo, comprar sapatos e deitar gravata ao pescoço pois que a esse adorno se iam habituando». [p. 181:] 

A procissão da Assunção salienta-se pela majestade e riqueza dos andores, pelos grupos alegóricos, pelas Confrarias, por tudo, 
enfim. 

Segundo A. Santos Graça114, «primitivamente, a procissão abria com um carro alegórico – o Triunfo da Igreja – puxando a três 
parelhas brancas seguindo-se o estandarte da Irmandade e os seguintes andores ladeados pelos irmãos das confrarias da vila: - S. 
Pedro – Anunciação – Senhora da Boa Viagem – Senhora da Lapa – e Nossa Senhora da Assunção, fechando o préstimo religioso 
o pálio e a Mesa. Posteriormente, desapareceu o carro alegórico, mas acrescentaram-se três andores de imagens veneradas na 
capela da Lapa: - Santo António, Senhora das Graças e Coração da Virgem. 

Modernamente, já tem ido o carro alegórico, puxado por um tractor. 
Diz-nos Vasques Calafate115 que na procissão também se encorporava o patrão do Salva-Vidas, tio Sérgio com seu fato de 

flanela branca, debruada a vermelho, catalão ao ombro e com as veneras. 
Não costumavam tomar parte da procissão a Câmara, as Autoridades Civis e Militares. Agremiações culturais e desportivas, 

com os seus estandartes, como sucede nas procissões do Senhor Morto, do Corpo de Deus e dos Santos Populares. A nós nos 
recorda de ver na procissão junto da Mesa, o capitão do porto, de farda branca. Quando era Presidente da Câmara o Dr. Abílio 
Garcia de Carvalho, este promoveu que a Câmara, as Autoridades e as Agremiações da Póvoa, com os seus estandartes, 
tomassem parte na procissão. Em 1977 retomou-se este uso.”116 
 

No entanto este costume da “Câmara e o seu pessoal”117 participar na procissão de N.ª Senhora da Assunção, a convite da 
Irmandade, é repetidamente registado, nos primeiros anos da primeira metade do século XX, nos «Livro de Actas das Sessões da 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim», nomeadamente em 1905 e 1907. Pensamos que esse costume perdurou, mas, ao 
contrário da solicitação de forças policiais, que eram requerida quase todos os anos, depois de se tornar um hábito esta 
“incorporação” no cortejo, não haveria necessidade do convite ir a sessão de Câmara todos os anos. As facções politicas – mais ou 
menos conservadoras - da Câmara, motivavam uma maior ou menor participação nestes eventos religiosos. 
 
 
Organização – Programa (2004):  
 
001 – Guarda Nacional Republicana (GNR), a cavalo 
 
002 – Escuteiros (Fanfarra de escuteiros de Ronfe) 
 
003 - Pendão ou Estandarte da Irmandade da Assunção – R.I.N.S.L. – com 4 irmãos às guias. 
 
004 – Confraria do Senhor dos Navegantes [Opa vermelha] das Caxinas, Vila do Conde 
 
005 – Figuras ex-voto (promessas) 
 

                                                             
113 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1979, p.181. 
114 Santos Graça, O Póveiro, 1932, IX. A crença, págs. 114 a 117. 
115 Vasques Calafate - «Uma tradição poveira», in O Comércio do Porto, de 28/8/42, (publicado no Boletim Cultural Póvoa de Varzim, 1958, n.º1, 
págs. 121 a 126). 
116 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1979, pp.180 – 181. 
117 Livro de Actas das Sessões da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (1907.09.02 - 1912.03.05), Sessão Ordinária - 1907, Agosto, 17, fl. 40, 
Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim, ADPV (CMPV / 0041). 
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- Manuscrito de Elisa Novais com o Programa / esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão de Nossa 
Senhora da Assunção – 2004 
 

006 – “1º Grupo – A Póvoa em Homenagem a Maria 
- 1 figura azul cauda / corpo com M donde saem (10) fitas para anjos – branco e azul 
- Sol 
- Lua 
- 11 freguesias 
- Nossa Senhora da Assunção 
- 1 figura da Póvoa bege cauda / manto azul com âncora e rosário 
- anjo com dístico 

 

[- Confraria das Almas – Opa verde] 
 

007 - 2º Grupo – Rainha da Paz 
- 1 figura de renda branco – manto azul – ceptro na mão 
- 7 pajens a segurar no manto da Senhora 
- Grupo branco (8) com hastes de oliveira 
- 1figura com dístico 

 

008 - 3º Grupo – S. Pedro Chefe da Igreja 
- Grupo amarelo e branco com Insígnias da Igreja (8) 
- 3 figuras – 2 de branco cauda uma com evangelho e outra com mitra 
- 1 figura branco cauda / corpo renda cauda com a cruz papal 
- Cristo com as chaves 
- S. Pedro 
- 1 figura com dístico 

 

009 -  Andor de S. Pedro 
 

[- Confraria de Nossa Senhora do Desterro – Opa branca e cabeção azul] 
 

010 - 4º Grupo – Santo António pregando aos peixes 
- Santo António - pregar 
- Grupo amarelo com peixes (8) 
- 2 figuras amarelo cauda – menino com cruz e outro com açucena 
- 1 figura castanho cauda / casaco lhamé castanho com terço 
- 1 figura lhamé castanho / corpo lhamé em posição 
- 1 figura com dístico 

011 - Andor de Santo António 
 

[- Confraria de Nossa Senhora de Belém - Opa branca e “cabeção” vermelho] 
 

012 - 5º Grupo – Rainha das Virtudes 
- Nossa Senhora dourado / casaco veludo cauda azul com açucena na mão 
- Virtudes (10) 
- 1 figura em posição 
- 1 figura com dístico 

013 - Andor de Nossa Senhora do Sameiro 
 

014 - 6º Grupo – Rainha do Céu e da Terra 
- Nossa Senhora – vestido vermelho conchas / casaco veludo cauda - ceptro 
- 3 figuras azul cauda – 2 pequenas com hastes e flores brancas e 1 grande com M. 
- 1 figura do Mar – azul claro renda e lhamé prateado – leva peixes 
- Figura do Sol – dourado cauda leva o Sol 
- Lua – prateada cauda leva Lua 
- Estrela – cinzento claro com estrelas pregadas no vestido com Estrela 
- Noite – lhamé preto cauda – mãos enclavinhadas 
- Terra – Mostarda renda cauda e lhamé castanho leva cornucópia com flores e frutos 
- Grupo de anjos rosa com hastes rosas (8) 
- Figura com dístico 

015 - Andor do Coração de Maria 
 

016 - 7º Grupo – Estrela do Mar 
- Figura da Estrela do Mar – verde com estrela na mão donde partem fitas 
- Grupo de anjos verde com estrelas na mão (8) 
- 3 figuras – 2 de verde claro cauda com tecido dar sensação de ondas e 1 verde veludo cauda 
- 3 figuras 2 de verde claro cauda e 1 verde claro pérolas cauda com tecido a dar a sensação de ondas 
- 1 figura verde claro lhamé riscas cauda com 1 barco 
- 1 figura com dístico 

017 - Andor de Nossa Senhora da Boa Viagem 
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018 - 8º Grupo – Vaso Espiritual 
- Figura de azul cauda com vaso 
- Grupo azul com turíbulos (8) 
- 3 figuras cauda pequenas 2 de azul claro 1 azul veludo cauda com turíbulos 
- 3 figuras azul – 1 de azul claro cauda grande outro azul renda cauda com pérolas, ambos com vasos 
- 1 figura azul cauda bordado dourado em posição  
- 1 figura com dístico 

019 - Andor de Nossa Senhora da Anunciação 
 

[- Confraria de Nossa Senhora das Dores - Opa vermelha e “cabeção” azul] 
 

020 - 9º Grupo – O Rei Assuero Recebe a Rainha Ester 
- Rei – verde veludo pedras manto em pinhão bordado com pedras com bastão  
- Rainha – verde escuro pintado de dourado á mão com bastão 
- Pagens com insígnias (8) 
- Damas com insígnias várias (8) 
- 1 figura com dístico 

021 - Andor de Nossa Senhora da Lapa 
 

[- Confraria de Nossa Senhora do Rosário – Opa branca] 
 

022 - 10º Grupo – Coração de Maria 
- Grupo bege com liras (8)  
- Nossa Senhora 
- Cristo 
- Pai Eterno como no andor 
- Figura com pomba rosa cauda pedras 
- 3 figuras 2 rosa cauda com ceptro e rosário 1 bege cauda com coroa de rosas 
- 2 figuras bege cauda fininho  um com palma e outro com dístico “Veni, Coronaberis” 
- 1 rosa cauda – casaco veludo bordado a ouro e pedras em posição 
- 1 figura com dístico 

 

023 - Andor da Santíssima Trindade 
 

024 - 11º Grupo – Morte de Maria 
- Grupo lilás com coroas flores nas mãos (8) 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena rosa mangas de renda 
- Apóstolos 12 
- 1 figura de lhamé roxo fininho cauda 
- 2 figuras roxo cauda todos em posição 
- 3 figuras 1 de lhamé mostarda cauda 2 de roxo fininhos cauda todos em posição 
- 1 figura com dístico 

 

[- Confraria do Santíssimo Sacramento  – Opa vermelha] 
 

025 - Andor da Senhora da Assunção 
 

[- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção  – Opa branca e verde] 
 

026 - 12º Grupo – Apoteose a Nossa Senhora D’Assunção 
- Grupo salmão e verde água com arcos de flores (15) 
- Nossa Senhora da Assunção 
- 2 anjos com asas tal com vai no andor 
- 3 figuras -  2 salmão ceptro 1 almofada com 1 coroa de briais castanho dourado trabalhado com pérolas 
- 1 figura com dístico 

 

027 – Cruz paroquial 
028 – acólitos com turíbulo 
029 – Pálio protegendo a  relíquia do Santo Lenho transportada por Padre Guilherme de Amorim, rodeado por membros da 

Irmandade transportando o pálio e as lanternas 
030 – Mesa da Irmandade de Nossa Senhora da Assunção – atrás do pálio 
031 – Câmara. Autoridades Civis e Militares. Militar da EPAM (porta estandarte), Bombeiro Voluntário (porta-estandarte), Vice-

presidente da Câmara, representante da Assembleia Municipal, oficial (Major) da EPAM (em representação do comandante), 
capitão do porto, comandante da PSP, representante da GNR (Brigada Fiscal), representante dos “Bombeiros Voluntários, 
GNR, vereadores da Câmara Municipal. Associações culturais, desportivas, recreativas e cívicas, com os seus estandartes 
(Club Desportivo, Associação comercial, Associação de Rotários, Varzim Sport Club Grupos de Tricanas, etc. 

032 – Banda da Póvoa de Varzim 
033 – Fiéis no final  e PSP 
034 – Assistentes 
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“Damos a seguir a organização da procissão, no seu máximo desenvolvimento: 

- Guarda Nacional Republicana, a cavalo (Viriato Barbosa diz-nos que em 1903, o rei D. Carlos, que era Juiz 
honorário da Confraria da Lapa, interveio junto do Ministro da Guerra para que uma força de cavalaria e uma 
banda regimental se incorporassem na procissão). 

- Escuteiros. 
- Banda de Música (Oficinas de S. José de Guimarães) ou Fanfarra dos Bombeiros. 
- Carro Alegórico – Triunfo da Igreja. 
- Painel emoldurado da Irmandade (presentemente no Museu Municipal de Etnografia e História) – de 1798 ou 1799. 
- Pendão ou Estandarte da Irmandade da Assunção – R.I.N.S.L. – com 4 irmãos às guias. 
- Confraria da Nossa Senhora das Neves (Aver-o-Mar). 
- Anjos avulso. 
- Confraria do Senhor dos Navegantes (Caxinas). 
- 1.º Grupo Alegórico – Glória a Maria. 
- Confraria das Almas. 
- 2.º Grupo Alegórico – Causa da Nossa Alegria. 
- Devoção do Senhor do Bonfim. 
- 3.º Grupo Alegórico – O Rei Assuero recebe Ester. 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo. 
- 4.º Grupo Alegórico – Rainha de Todos os Santos. 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro. 
- 5.º Grupo Alegórico – Torre de David. 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- 6.º Grupo Alegórico – A pesca Miraculosa. 
- Andor de S. Pedro. [p. 184:] 
- Confraria de S. José de Ribamar.  
- 7.º Grupo Alegórico – Virtudes de Santo António. 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém. 
- 8.º Grupo Alegórico – Rainha dos Evangelistas. 
- Andor do Coração de Maria. 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores. 
- 9.º Grupo Alegórico – Estrela do Mar. 
- Andor de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
- Confraria de Sant’Iago. 
- 10.º Grupo Alegórico – Rosa Mística. 
- Andor da Anunciação. 
- Confraria do Coração Agonizante. 
- 11.º Grupo Alegórico – Lírio dos Vales. 
- Andor da Senhora da Lapa. 
- Confraria da Senhora do Rosário.  
- 12.º Grupo Alegórico – Rainha do Mundo. 
- Andor da Coroação. 
- Confraria do Santíssimo Sacramento. 
- 13.º Grupo Alegórico – Medianeira de Graças. 
- Andor da Assunção. 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção. 
- 14.º Grupo Alegórico – Assunção de Nossa Senhora. 
- Pálio e Promessas. 
- Mesa da Real Irmandade. 
- Câmara. Autoridades Civis e Militares. Associações culturais e desportivas, com os respectivos estandartes. 
- Banda ou Bandas de Música (2). 
- Acompanhamento de Fiéis. 

 
Damos a seguir outro programa de Anjos desta procissão (1944), ainda da autoria do Padre José Cascão de Araújo: 
 
1.º Grupo Alegórico – D. Nuno e a devoção a Nossa Senhora 
A figura de guerreiro medieval, de couraça, calção de babuchos até aos joelhos, meias cor de cinza e sapatos, corpete por baixo 

da couraça, com mangas de babucho também, gola e punhos de renda. Leva a tiracolo o talim, onde assenta a bandeira que esta 
figura leva alçada. É ladeada por duas figuras igualmente vestidas. Levam na mão direita e encostados ao quadril cada uma a sua 
trombeta ou clarim militar. Mais duas figuras igualmente vestidas com as suas alabardas ao ombro. 

Atrás D. Nuno vestido como se encontra na estampa junta com a espada desembainhada e erguida. Por sobre [p. 185:] a couraça 
e a tiracolo da direita para a esquerda e a cair em borlas a banda vermelha militar e pendente do lado esquerdo a bainha da espada 
suspensa de cinto de couro preto. É ladeado por dois guerreiros vestidos e armados como os outros acima descritos. 

Ao centro dos dois primeiros guerreiros armados de alabardas vai um anjo grande alado vestido de branco sustentando com 
ambas as mãos a imagem de Nossa Senhora da Assunção. 
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2.º Grupo Alegórico – A Póvoa a Maria 
Uma figura vestida de azul cintada de ouro e véu branco que cai da cabeça aos pés em forma de manto, na cabeça coroa mural. 

Vai com as mãos erguidas. Ao lado direito vai a figura do Sol e ao lado esquerdo a figura da Lua. Adiante uma figura vestida de 
verde-mar sem manto e sem véu. Leva na mão direita uma âncora grande e a esquerda pousada no peito. É ladeada por duas 
figuras vestidas de branco sem véu e sem manto que levam estrelas. 

À frente de tudo nove anjos vestidos de azul celeste segurando um grande rosário representando as figuras do concelho na sua 
devoção a Maria. 

Todos levam um dístico com o nome da freguesia menos as da Póvoa. 
 
3.º Grupo Alegórico – Estrela dos Mareantes 
Uma figura vestida de azul e véu branco, diadema de pedras com estrela verde. Leva na mão direita uma haste com grande 

estrela branca. A mão esquerda vai pousada  no peito e no centro da estrela este dístico «Stela Maris». É ladeada por 8 figuras 
vestidas como a figura principal, mas sem manto e sem véu empunhando estrelas. 

Ao centro destas figuras um anjo vestido de verde-garrafa envolto num véu disposto em arame semelhando o mar revolto. Leva 
seguro com ambas as mãos um barquinho ou navio de vela. 

 
4.º Grupo Alegórico – Rosa Mística 
Uma figura vestida de cor de rosa cintada de verde-claro. Leva véu rosa-claro. Na cabeça diadema de pedras. O véu que seja 

grande. Leva na mão direita uma haste grande que pousa no chão, com uma rosa. 
É ladeada por 8 figuras vestidas de cor-de-rosa seco, sem véu e sem manto. Levam nas mãos rosas de várias cores. [p. 186: 

fotografia da procissão de Nossa Senhora da Assunção.  [p. 187:] 
 
5.º Grupo Alegórico – Lírio de candura 
Uma figura vestida de branco e manto branco. Tanto o vestido como o manto fimbriado a fita cor de ouro, uma larga por baixo e 

uma estreita por cima. Leva na cabeça por sobre o véu branco uma coroa de rosas brancas com folhagem. Vai com as mãos 
cruzadas no peito. É ladeada por dois anjos alados vestidos de branco com açucenas. Á frente dois anjos vestidos de branco com o 
dístico «Eu sou o lírio dos vales». Atrás 4 anjos igualmente vestidos, com açucenas. 

 
6.º Grupo Alegórico – Os poveiros a Maria 
A figura da Senhora da Lapa como vai no andor. A ladear um poveiro e uma pescadeira vestidos a rigor. À frente 4 poveiros com 

apetrechos da pesca. Atrás 4 poveiros com grinaldas de flores. 
 
7.º Grupo Alegórico – Rainha da Paz 
Uma figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul. Véu branco e coroa sem briais na cabeça. Vai com os braços 

estendidos por sobre dois soldados da grande guerra armados de espingardas. Vão vestidos com farda da actualidade, de caqui, 
bivaque e polainas. À frente 4 anjos vestidos de encarnado com ramos de oliveira. Atrás dois anjos igualmente vestidos com 
pombas brancas. À frente dois anjos vestidos de branco, seguram um letreiro que diz: «Rainha da Paz rogai por nós». 

 
8.º Grupo Alegórico – Portugal a Maria 
Uma figura vestida de guerreiro com armadura completa. Manto vermelho preso sobre o ombro direito de maneira a deixar o 

braço livre. Na cabeça leva capacete, na mão direita uma lança e no braço esquerdo enfiado pelas anilhas um escudo  grande e 
comprido assim. 

É ladeado por duas figuras de pagens como costumam vestir. Levam gorros emplumados na cabeça e por sobre os vestidos 
dalmáticas vermelhas. Um leva o escudo com os castelos em amarelo na frente e nas costas e o outro leva igual dalmática com o 
escudo em azul e as quinas em branco nas costas e na frente. Levam aos ombros cetros grandes. À frente vai um anjo grande 
vestido de vermelho e véu azul com a imagem de Nossa Senhora com o menino. Ao duas figuras [p. 188:] fotografia da procissão de 
Nossa Senhora da Assunção. [p. 189:] igualmente vestidas uma com a coroa e outra com o cetro em almofadas. 

 
9.º Grupo Alegórico – Assunção de Nossa Senhora 
Uma figura de Nossa Senhora da Assunção como vai no andor. É ladeada por dois anjos brancos vestidos de branco a segurar-

lhe nos braços. À frente 4 anjos igualmente vestidos com flores no regaço e na menção de as lançar aos pés de Maria. Atrás 4 anjos 
igualmente vestidos; 2 com briais e 2 com palmas. 

 
10.º Grupo Alegórico – Romagem ao Túmulo de Maria 
S. Pedro, S. João, Sant’Iago e o Centurião romano vestido de guerreiro conduzem pelas 4 pontas o lençol semeado de flores 

que envolveu o corpo de Maria. 
Atrás vai S. Dionísio Areopagita, vestido de toga branca com fímbria dourada e manto traçado da mesma cor, também fimbriado, 

cabeleira e diadema de fita da mesma cor. Leva um rolo meio aberto com letras gregas. À frente 2 anjos alados vestidos cor celeste 
com o dístico «………». Atrás de S. Dionísio 4 anjos vestidos de azul celeste com as mãos cruzadas no peito. 

 
11.º Grupo Alegórico – Coroação de Maria 
Nossa Senhora vestida de branco e manto branco, cintada de azul, com as mãos erguidas. 
É ladeada pela figura do P. Eterno que na mão esquerda segura o mundo e com a direita segura a coroa sobre a cabeça da 

Senhora. Vai todo vestido de branco fimbriado. 
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E pela figura de Jesus Cristo vestido de branco e vermelho leva na mão direita a cruz de Cristo, cor de castanho e com a 
esquerda segura também a coroa sobre a cabeça de Maria. Estas figuras devem ser maiores que a de Maria. 

À frente dois anjos com o dístico: «Vem para seres coroada». 
Atrás 4 anjos alados vestidos de azul, tanto estes como os da frente vão igualmente vestidos e cintados de branco com palmas 

floridas. 
 
12.º Grupo Alegórico – Glória a Maria 
Uma figura vestida de branco com os braços abertos, as palmas das mãos viradas para o Céu assim como os olhos. Manto cor 

de ouro. Na cabeça uma auréola de 12 estrelas. [p. 190:]  
À frente vão dois anjos vestidos de amarelo cor de ouro com asas e diademas de pedras com o dístico: «No paraíso está a 

minha Glória». 
É ladeada por dois anjos vestidos de amarelo cor de ouro com asas. Levam nas mãos cetros de ouro. Atrás 4 anjos igualmente 

vestidos com grinaldas de flores. 
 
Também nos recorda de seguir à frente da Confraria do Santíssimo a Confraria do Senhor de Matosinhos. 
Presentemente, toma também parte da procissão o andor de  Nossa Senhora do Sameiro. 
Aos andores vão companhas completas, com o respectivo Mestre a comandar o andor. 
Há outros programas de Grupos Alegóricos. 
Registamos o pregão dos Irmãos que com a saca pedem a esmola: 
 

Mãe Santíssima da Assunção. 
Quem se lembra da Mãe Santíssima da Assunção 
Com a sua bendita esmola 
Para a ajuda da sua festa! 
 

No rio de Janeiro, a Casa dos Poveiros promove anualmente, em 15 de Agosto, uma procissão da Assunção, com andor 
(imagem ida de Portugal e réplica da Póvoa), Confraria e Grupos de  Anjos.”118 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 180 - 190. 

                                                             
118 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob. cit., 1979, pp.183 - 190. 
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Figura  411 - Carro Alegórico – Triunfo da Igreja. Procissão de N.ª Senhora da Assunção. Anterior a 1912. Publicada na revista «Póvoa de 

Varzim», 1912. [Arquivo Manuel Lopes] 
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Figura  412 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção. Grupo da “Apoteose”. 1940. [Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 

 

 
Figura  413 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção. Grupo da “Apoteose”. 1957. [Colecção: Dr.ª Margarida Maria Flores Gomes] 
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Figura  414 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção no Passeio Alegre. 1.ª metade do século XX. 

 [Arquivo Manuel Lopes] 

 
Figura  415 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção no Passeio Alegre. 1.ª metade do século XX.  

[Arquivo Manuel Lopes] 
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Figura  416 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção junto ao Casino. 1.ª metade do século XX (?). Arquivo Biblioteca Municipal 

[Arquivo Manuel Lopes] 

 
Figura  417 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção junto ao Casino. 1.ª metade do século XX (?). Arquivo Biblioteca Municipal. 

[Arquivo Manuel Lopes] 
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Figura  418 - Festividade de Nossa Senhora da Assunção – barcos engalanados na Praia do Pescado. Foto Avelino Barros. Anterior a 1911. 
Colecção: Museu Municipal da Póvoa de Varzim. N.º Inv.º BP-53. 

 

 
Figura  419 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção. Barco engalanado. 1.ª metade do século XX (?). Arquivo Biblioteca Municipal. 

[Arquivo Manuel Lopes] 
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Figura  420 - Programa das Festas d’ Assunção. Notar o destaque para a “Imponente Procissão de Nossa Senhora d’ Assunção”. 2004. 
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Figura  421 - Véspera do dia da festa. A Igreja da Lapa iluminada está a aberta para que se possam apreciar os andores preparados. 14.08.2005. 

 
 

 

Figura  422 - A Igreja da Lapa iluminada aberta para que se possam apreciar os andores preparados. 14.08.2005. 
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Figura  423 e Figura  424 - Igreja aberta à noite, na véspera. Andor de N.ª S.ª da Boa Viagem. 14.08.2005. 

 
 

 

Figura  425 - Mesa das esmolas, com “registos” (fotografias) de todas as imagens que saem nos andores. 14.08.2004. 
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Figura  426 - Durante a manhã do dia da festa realizam-se, rapidamente os tapetes de flores na Rua 31 de Janeiro. 15.08.2005 

 

 

Figura  427 - Tapete de flores, representando as “armas” da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção. 15.08.2005. 
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Figura  428 - Tapetes de flores. Reproduzindo desenhos tradicionais dos bordados das camisolas poveiras. 15.08.2005 

 

Figura  429 - Tapete de flores, representando as “armas” da Cidade da Póvoa de Varzim. 15.08.2005.  
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Figura  430 - O pároco, Padre Telmo, dá algumas orientações a guardas da PSP tentando controlar as pessoas que se aglomeram em frente à 
igreja antes da procissão. 15.08.2004. 
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Figura  431 - “Armadeira” Elisa Novais – “Casa dos Anjos” – nos momentos antes do início da procissão, reunindo e organizando os grupos 
alegóricos com o auxílio de várias auxiliares e com a folha com o esquema da procissão nas mãos. A almofada de alfinetes é outro elemento 
fundamental para compor os trajes de última hora. As crianças e jovens foram vestidas de manhã, foram depois almoçar e no início da tarde 

reúnem-se no Adro da Igreja. 15.08.2005. 
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Figura  432 - No Adro da Igreja de N.ª S.ª da Lapa reúnem-se as “figuras” que vão participar na Procissão. Pormenor de “Anjo” com dístico. 
15.08.2005. 

 
 

 

Figura  433 - “Figura” alegórica vestida de verde. 15.08.2005. 
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Figura  434 - “Anjinho” azul. 15.08.2005. 

 
 

 

Figura  435 - “Anjos” verdes. 15.08.2005. 
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Figura  436 - Anjos cor-de-laranja da “Apoteose”. 15.08.2005. 
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Figura  437 - Pendão da Real Irmandade de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2005. 

 



372 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura  438 - “Companha” retirando da Igreja o andor da “Anunciação”. 15.08.2005. 
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Figura  439 - Retirando da Igreja o andor de S. Pedro. 15.08.2005. 
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Figura  440 - O andor da Santíssima Trindade coroando N.ª Senhora – o mais difícil de retirar da igreja. 15.08.2005. 
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Figura  441 - Membros da Real Irmandade de N.ª S.ª da Assunção preparando-se para sair na procissão. 15.08.2005. 

 

 

Figura  442 - Membros da Mesa da Real Irmandade de N.ª S.ª da Assunção à saída da Igreja. 15.08.2005. 
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Figura  443 - Guarda Nacional Republicana (GNR), a cavalo. Procissão de N.ª S.ª da Assunção.15.08.2004 (001). 

 

 

Figura  444 - Fanfarra de escuteiros de Ronfe. Procissão de N.ª S.ª da Assunção.15.08.2004 (002) 
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Figura  445 - Pendão ou Estandarte da Irmandade da Assunção – R.I.N.S.L. – com 4 irmãos às guias. Procissão de N.ª S.ª da 
Assunção.15.08.2004 (003). 

 

 

Figura  446 – Cruz da Confraria do Senhor dos Navegantes [Opa vermelha]. Os membros da confraria vão seguindo em alas, acompanhando as 
“figuras” alegóricas e “anjinhos”, até aos membros da “mesa”, com o Juiz ao centro, no final do grupo alegórico e antecedendo o andor seguinte. 

Procissão de N.ª S.ª da Assunção.15.08.2004 (004) 
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Figura  447 - Figuras ex-voto (promessas). Procissão de N.ª S.ª da Assunção.15.08.2004 (005) 

 

 

Figura  448 - Figuras ex-voto (promessas) de diversas idades. Procissão de N.ª S.ª da Assunção.15.08.2004 (005) 
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Figura  449 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004 - 1º Grupo – A Póvoa em Homenagem a Maria. - “anjo com dístico” (006). 

- 1 figura azul cauda / corpo com M donde saem (10) fitas para anjos – branco e azul 
- Sol 
- Lua 
- 11 freguesias 
- Nossa Senhora da Assunção 
- 1 figura da Póvoa bege cauda / manto azul com âncora e rosário 
- anjo com dístico 

 

Figura  450 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 1º Grupo – A Póvoa em Homenagem a Maria – “figura azul cauda / 
corpo com M donde saem (10) fitas para anjos – branco e azul” (006). 
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Figura  451 -  Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 1º Grupo – A Póvoa em Homenagem a Maria – “Nossa Senhora da 
Assunção”, seguida pelas 11 freguesias (006). 

 
 
 

 

Figura  452 -  Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 1º Grupo – A Póvoa em Homenagem a Maria. “11 freguesias” (006). 
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Figura  453 -  Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 1º Grupo – A Póvoa em Homenagem a Maria – “Sol, Lua 1 figura da 
Póvoa bege cauda / manto azul, com âncora e rosário” (006). 

 

Figura  454 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 2.º Grupo - Rainha da Paz – “1 figura com dístico” (007) 

- 1 figura de renda branco – manto azul – ceptro na mão 
- 7 pajens a segurar no manto da Senhora 
- Grupo branco (8) com hastes de oliveira 
- 1 figura com dístico. 
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Figura  455 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 2.º Grupo - Rainha da Paz – “-1 figura de renda branco – manto azul 
– ceptro. / - 7 pajens a segurar no manto da Senhora” (007) 

 
 

 

Figura  456 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Confraria das Almas [Opa verde] 
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Figura  457 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 3.º Grupo - S. Pedro Chefe da Igreja – “1 figura com dístico” (008) 

- Grupo amarelo e branco com Insígnias da Igreja (8) 
- 3 figuras – 2 de branco cauda uma com evangelho e outra com mitra 
- 1 figura branco cauda / corpo renda cauda com a cruz papal 
- Cristo com as chaves 
- S. Pedro 
- 1 figura com dístico 
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Figura  458 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 3.º Grupo - S. Pedro Chefe da Igreja “- Cristo com as chaves. - S. 
Pedro. Grupo amarelo e branco com Insígnias da Igreja (8)” (008) 

 
 

 

Figura  459 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 3.º Grupo - S. Pedro Chefe da Igreja “- 3 figuras – 2 de branco cauda 
uma com evangelho e outra com mitra” (008) 
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Figura  460 - Andor de S. Pedro (009) 
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Figura  461 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 4.º Grupo - Santo António pregando aos peixes – “1 figura com dístico” (010). 

“- Santo António - pregar 
- Grupo amarelo com peixes (8) 
- 2 figuras amarelo cauda – menino com cruz e outro com açucena 
- 1 figura castanho cauda / casaco lhamé castanho com terço 
- 1 figura lhamé castanho / corpo lhamé em posição 
- 1 figura com dístico” 

 

Figura  462 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 4.º Grupo - Santo António pregando aos peixes. “- Santo António – 
pregar / - Grupo amarelo com peixes (8)” (010). 
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Figura  463 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 4.º Grupo - Santo António pregando aos peixes. “- 1 figura lhamé 
castanho / corpo lhamé em posição” (010). Confraria de Nossa Senhora do Desterro [Opa branca e cabeção azul] 

 

Figura  464  - Andor de Santo António  (011) 
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Figura  465 - Confraria de Nossa Senhora de Belém [Opa branca e “cabeção” vermelho] 

 

Figura  466 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 5.º Grupo - Rainha das Virtudes – “1 figura com dístico” (012). 

“- Nossa Senhora dourado / casaco veludo cauda azul com açucena na mão 
- Virtudes (10) 
- 1 figura em posição / - 1 figura com dístico” 
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Figura  467 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor 5.º Grupo - Rainha das Virtudes. “- Nossa Senhora dourado / casaco 
veludo cauda azul com açucena na mão. - Virtudes (10)” (012). 

 

 

Figura  468 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor 5.º Grupo - Rainha das Virtudes. “- Virtudes (10)” (012). 
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Figura  469 - Membros da “Mesa” da Confraria de Nossa Senhora de Belém. O Juiz, ao centro, leva a “vara de juiz” em prata. 

 

 

Figura  470 - Andor de Nossa Senhora do Sameiro  (013). 
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Figura  471 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 6.º Grupo - Rainha do Céu e da Terra “- 1 figura com dístico” (014). 

- Nossa Senhora – vestido vermelho conchas / casaco veludo cauda - ceptro 
- 3 figuras azul cauda – 2 pequenas com hastes e flores brancas e 1 grande com M. 
- 1 figura do Mar – azul claro renda e lhamé prateado – leva peixes 
- Figura do Sol – dourado cauda leva o Sol 
- Lua – prateada cauda leva Lua 
- Estrela – cinzento claro com estrelas pregadas no vestido com Estrela 
- Noite – lhamé preto cauda – mãos enclavinhadas 
- Terra – Mostarda renda cauda e lhamé castanho leva cornucópia com flores e frutos 
- Grupo de anjos rosa com hastes rosas (8) 
- Figura com dístico 
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Figura  472 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo - Rainha do Céu e da Terra. “- Grupo de anjos rosa com 
hastes rosas (8). - 3 figuras azul cauda – 2 pequenas com hastes e flores brancas e 1 grande com M.” (014)  

 
 

 

Figura  473 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo - Rainha do Céu e da Terra “- Terra – Mostarda renda cauda e 
lhamé castanho leva cornucópia com flores e frutos.” (014)  
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Figura  474 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo - Rainha do Céu e da Terra “- Figura do Sol – dourado cauda 
leva o Sol / - Lua – prateada cauda leva Lua / - Estrela – cinzento claro com estrelas pregadas no vestido com Estrela” (014) 

 

 

Figura  475 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo - Rainha do Céu e da Terra “- Nossa Senhora – vestido 
vermelho conchas / casaco veludo cauda - ceptro” (014) 
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Figura  476 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Andor do Coração de Maria (015) 

 

 

Figura  477 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 6.º Grupo – Estrela do Mar “- 1 figura com dístico / - Figura da Estrela do Mar – verde 
com estrela na mão donde partem fitas / - Grupo de anjos verde com estrelas na mão (8)” (016) 

“- Figura da Estrela do Mar – verde com estrela na mão donde partem fitas 
- Grupo de anjos verde com estrelas na mão (8) 
- 3 figuras – 2 de verde claro cauda com tecido dar sensação de ondas e 1 verde veludo cauda 
- 3 figuras, 2 de verde claro cauda e 1 verde claro pérolas cauda com tecido a dar a sensação de ondas 
- 1 figura verde claro lhamé riscas cauda com 1 barco / - 1 figura com dístico” 
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Figura  478 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo – Estrela do Mar. “- 3 figuras – 2 de verde claro cauda com 
tecido dar sensação de ondas e 1 verde veludo cauda / - 3 figuras, 2 de verde claro cauda e 1 verde claro pérolas cauda com tecido a dar a 

sensação de ondas” (016) 

 

Figura  479 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo – Estrela do Mar. “- 1 figura verde” (016) 
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Figura  480 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 6.º Grupo – Estrela do Mar. “- 1 figura verde claro lhamé riscas cauda 
com 1 barco” (016) 

 

Figura  481 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Andor de Nossa Senhora da Boa Viagem  (017). 
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Figura  482 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 7.º Grupo – Vaso Espiritual. “-1 figura com dístico /- Grupo azul com turíbulos (8)” (018)  

“- Figura de azul cauda com vaso 
- Grupo azul com turíbulos (8) 
- 3 figuras cauda pequenas 2 de azul claro 1 azul veludo cauda com turíbulos 
- 3 figuras azul – 1 de azul claro cauda grande outro azul renda cauda com pérolas, ambos com vasos 
- 1 figura azul cauda bordado dourado em posição  
- 1 figura com dístico” 
 
 

 

Figura  483 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 7.º Grupo – Vaso Espiritual. “- 3 figuras cauda pequenas 2 de azul claro, 1 azul veludo 
cauda com turíbulos”  (018) 
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Figura  484 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 7.º Grupo – Vaso Espiritual. “- 3 figuras azul – 1 de azul claro cauda grande outro azul 
renda cauda com pérolas, ambos com vasos”  (018) 

 

Figura  485- Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 7.º Grupo – Vaso Espiritual. “- 1 figura azul cauda bordado dourado em posição” (018) 
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Figura  486 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 7.º Grupo – Vaso Espiritual. “- 1 figura”  (018) 

 

Figura  487 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Andor de Nossa Senhora da Anunciação  (019). 
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Figura  488 - Confraria de Nossa Senhora das Dores [Opa vermelha e “cabeção” azul] 

 

Figura  489 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 9.º Grupo – O rei Assuero Recebe a Rainha Ester. “- 1 figura com dístico” (020)  

“- Rei – verde veludo pedras manto em pinhão bordado com pedras com bastão  
- Rainha – verde escuro pintado de dourado á mão com bastão 
- Pajens com insígnias (8) 
- Damas com insígnias várias (8) / - 1 figura com dístico” 



401 

 

 

Figura  490 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 9.º Grupo – O rei Assuero Recebe a Rainha Ester. “- Rei – verde veludo 
pedras manto em pinhão bordado com pedras com bastão / - Rainha – verde escuro pintado de dourado á mão com bastão / - Pajens com 

insígnias (8)” (020)  

 

Figura  491 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 9.º Grupo – O rei Assuero Recebe a Rainha Ester. “- Damas com 
insígnias várias (8)” (020)  
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Figura  492  - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 9.º Grupo – O rei Assuero Recebe a Rainha Ester. “- Dama com 
insígnia” (020)  

 

Figura  493 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Andor de Nossa Senhora da Lapa  (021). 
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Figura  494 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 10.º Grupo – Coroação de Maria. “- 1 figura com dístico” (022)  

“- Grupo bege com liras (8)  
- Nossa Senhora / - Cristo / - Pai Eterno como no andor 
- Figura com pomba rosa cauda pedras 
- 3 figuras 2 rosa cauda com ceptro e rosário 1 bege cauda com coroa de rosas 
- 2 figuras bege cauda fininho  um com palma e outro com dístico “Veni, Coronaberis” 
- 1 rosa cauda – casaco veludo bordado a ouro e pedras em posição / - 1 figura com dístico” 
 

 

Figura  495 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 10.º Grupo – Coroação de Maria. “- Grupo bege com liras (8) / - Nossa 
Senhora / - Cristo / - Pai Eterno como no andor” (022)  
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Figura  496 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 10.º Grupo – Coroação de Maria. “- Figura com pomba rosa cauda 
pedras”- Simboliza o Espírito Santo  (022)  

 

Figura  497 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 10.º Grupo – Coroação de Maria. “- 3 figuras 2 rosa cauda com ceptro e 
rosário 1 bege cauda com coroa de rosas” (022)  
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Figura  498 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 10.º Grupo – Coroação de Maria. “- 1 rosa cauda – casaco veludo 
bordado a ouro e pedras em posição” (022) 

 

Figura  499 - Confraria de Nossa Senhora do Rosário [Opa branca] 



406 

 

 
 
 
 
 

 

Figura  500 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Andor da Santíssima Trindade  (023). 
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 Figura  501 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 11.º Grupo – Morte de Maria. “- 1 figura com dístico / - Grupo lilás com coroas flores 
nas mãos (8)” (024)  

“- Grupo lilás com coroas flores nas mãos (8) 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena rosa mangas de renda 
- Apóstolos 12 
- 1 figura de lhamé roxo fininho cauda 
- 2 figuras roxo cauda todos em posição 
- 3 figuras 1 de lhamé mostarda cauda 2 de roxo fininhos cauda todos em posição 
- 1 figura com dístico” 
 

 

Figura  502 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 11.º Grupo – Morte de Maria. “- Nossa Senhora /- S. João / - Apóstolos 12” (024) 
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Figura  503 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 11.º Grupo – Morte de Maria. “- Madalena rosa mangas de renda” (024)  

 

Figura  504 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 11.º Grupo – Morte de Maria. “- 3 figuras 1 de lhamé mostarda cauda 2 de roxo 
fininhos cauda todos em posição” (024)  
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Figura  505 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 11.º Grupo – Morte de Maria. “- 1 figura de lhamé roxo fininho cauda / - 
2 figuras roxo cauda todos em posição” (024) 

 

Figura  506 - Confraria do Santíssimo Sacramento  [Opa vermelha] 



410 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura  507 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Andor da Senhora da Assunção  (025) 
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Figura  508 - Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção [Opa branca e verde] 

 

Figura  509 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. 12.º Grupo – Apoteose de Nossa Senhora da Assunção. “- 1 figura com dístico / - 
Grupo salmão e verde água com arcos de flores (15)” (026)  

“- Grupo salmão e verde água com arcos de flores (15) 
- Nossa Senhora da Assunção 
- 2 anjos com asas tal com vai no andor 
- 3 figuras -  2 salmão ceptro 1 almofada com 1 coroa de briais castanho dourado trabalhado com pérolas 
- 1 figura com dístico” 
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Figura  510 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 12.º Grupo – Apoteose de Nossa Senhora da Assunção. “- Grupo 
salmão e verde água com arcos de flores (15)” (026)  

 
 

 

Figura  511 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 12.º Grupo – Apoteose de Nossa Senhora da Assunção. “- 3 figuras -  2 
salmão [com] ceptro. 1 [leva ] almofada com 1 coroa de briais, [envergando vestido] castanho dourado trabalhado com pérolas” (026)  
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Figura  512 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 12.º Grupo – Apoteose de Nossa Senhora da Assunção. “- Nossa 
Senhora da Assunção / - 2 anjos com asas tal com vai no andor” (026)  

 

Figura  513 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pormenor do 12.º Grupo – Apoteose de Nossa Senhora da Assunção” (026)  
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Figura  514 – Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Cruz paroquial (027) 

 

Figura  515 – Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Acólitos com turíbulo e naveta (028) 
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Figura  516  – Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Pálio protegendo a  relíquia do Santo Lenho transportada por Padre Guilherme de 
Amorim, rodeado por membros da Irmandade transportando o pálio e as lanternas (029) 

 

 

Figura  517 – Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Mesa da Irmandade de Nossa Senhora da Assunção – atrás do pálio (030)  
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Figura  518 - Irmão da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção (030.1) 
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Figura  519 - Irmão da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção (030.2) 
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Figura  520 - Irmão da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção (030.3) 
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Figura  521 - Irmão da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção (030.4) 
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Figura  522 – Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Câmara. Autoridades Civis e Militares. Militar da EPAM (porta estandarte), Bombeiro 
Voluntário (porta-estandarte), Vice-presidente da Câmara, representante da Assembleia Municipal, oficial (Major) da EPAM (em representação do 
comandante), capitão do porto, comandante da PSP, representante da GNR (Brigada Fiscal), Representante dos “Bombeiros Voluntários, GNR, 

vereadores da Câmara Municipal. Associações culturais, desportivas, recreativas e cívicas, com os seus estandartes (Club Desportivo, Associação 
comercial, Associação de Rotários, Varzim Sport Club Grupos de Tricanas, etc. (031) 

 

 

Figura  523 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Representantes da GNR (Brigada Fiscal), GNR, “Bombeiros Voluntários (031) 
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Figura  524 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Porta estandartes das associações culturais, desportivas, recreativas e cívicas, com 
os seus estandartes (Associação comercial, Varzim Sport Club, etc. (031) 

 

 

Figura  525 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Porta estandartes das associações culturais, desportivas, recreativas e cívicas, com 
os seus estandartes. Tricanas do Bairro Norte (azul e amarelo), Matriz (vermelho e branco), Bairro Sul (verde e prateado), etc. (031) 
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Figura  526 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004.  Banda da Póvoa de Varzim (032) 

 

 
 

Figura  527 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Fiéis no final e PSP (033) 



423 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  528 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Colaboradora da Comissão de Festas, identificada com um “crachat”, pedindo esmola 
ao longo do cortejo, repetindo as frases tradicionais: 

“Mãe Santíssima da Assunção. 
Quem se lembra da Mãe Santíssima da Assunção 
Com a sua bendita esmola 
Para a ajuda da sua festa!” 
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Figura  529 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Assistentes (034). Realizando-se num feriado e no principal mês de veraneio na 
Póvoa encontram-se a assistir muitos turistas e “banhistas” que vão directamente da praia para assistir à procissão. 

 

 
Figura  530 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Assistentes (034). Turistas e “banhistas” assistindo à procissão e ao “foguetório”. 
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Figura  531 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Momento em que pára a procissão, os andores são virados na direcção do mar e do 

Porto de Pesca, enquanto durante cerca de 15 minutos rebentam foguetes na zona do cais. 

 

 

Figura  532 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Zona do Porto de Pesca, enquanto durante cerca de 15 minutos rebentam foguetes 
na zona do cais. Notam-se os poucos barcos de pesca que restam engalanados.  
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Figura  533 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Lancha Poveira do Alto (MMEHPV) engalanada no Porto de Pesca, com os lenços 
tradicionais das “pescadeiras”. 
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Figura  534 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Procissão parada enquanto os andores virados na direcção do mar e do Porto de 

Pesca. Andor de Nossa Senhora da Assunção. 

 
Figura  535 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Procissão parada em frente ao mar. Andor de Nossa Senhora da Assunção e grupo 

alegórico da “Apoteose”. 
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Figura  536 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Procissão parada enquanto os andores virados na direcção do mar e do Porto de 
Pesca. Andor de Nossa Senhora da Assunção. Um dos Jovens que transportava o andor foi ferido por uma asa que caiu de um dos anjos do 

andor. Apesar de ferido no cabeça, depois de se verificar que o ferimento não era grave, continuou na procissão até ao fim. 
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Figura  537 - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2004. Procissão parada em frente ao mar. Clero, membros da Irmandade e assistentes. 

 
 

 
Figura  538  - Procissão de N.ª S.ª da Assunção. 15.08.2005. Apesar de toda a confusão inerente à saída e entrada dos andores e participantes na 

procissão da igreja, realiza-se sempre uma cerimónia litúrgica no início e no final de cada cortejo. 
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1.1.35. PROCISSÃO DO SENHOR DO BONFIM    
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa (2004): 09.07 
Ano.Mês.dia (registada): 2003.09.07 

Hora (registada): 16 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Capela do Senhor do Bonfim, no Lugar do Coelheiro 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade:   Festa de Nosso Senhor do Bonfim 
Festa fixa, móvel ou dominical:  Festa móvel, dominical, 1.º domingo de Setembro 
 
Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado.  
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com adaptações 

realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  
 
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confraria das Almas, Confraria de N.ª Senhora do Desterro 
Autoridades Civis: costuma participar um vereador em representação da câmara e o Presidente da Junta ou alguém em sua 

representação. 
Associações Civis: Associação do Senhor do Bonfim 
 
Acompanhamento musical: Fanfarra dos escuteiros de Alvarães e Banda Musical da Póvoa de Varzim 
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”119 

A Irmandade paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, porque desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que é variável. Os 
que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela confraria. 
“Apoios: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Junta de Freguesia da P. de V., Policia de Segurança Pública, Rádio Onda 
Viva, “Casa dos Anjos” de Elisa Novais, Comercio e Indústria local, População local.” 

 
Itinerários – percursos e paragens: Rua do Senhor do Bonfim, rua 1.º de Maio, Largo Eça de Queirós, Praça do Almada, Rua do 

Visconde, Largo de Santiago, Rua Manuel Silva, Rua Paulo Barreto, Praça do Almada, Rua do Visconde, Rua da Igreja, Rua 
Sacra Família, Rua Bernardino da Ponte, Rua Dr. Silveira Campos. 

Itinerário anterior à década de 70, do séc. XX: “saindo da capela, em Coelheiro, metia à rua 1.º de Maio, Cruzeiro, rua do Visconde 
de Azevedo, rua da Igreja, rua do Pinheiro, bairro do Coelheiro, tornado à capela. Também, ás vezes, ao chegar em frente à 
Matriz, metia à rua da Conceição, recolhendo à capela. Também já foi à Praça do Almada. E ao Passeio Alegre (1952).”120 

 
 

Observações: Em 1978 “Esta procissão realizava-se, às vezes, no 1.º domingo de Setembro. Mais recentemente [década de 
70?] foi substituída por uma procissão de velas, realizada na véspera. 

A procissão, com o andor do crucificado, anjos representando a paixão e apenas com a devoção do Senhor do Bonfim, pálio e 
música, acompanhamento de fiéis, seguia o itinerário que indicámos: saindo da capela, em Coelheiro, metia à rua 1.º de Maio, 
Cruzeiro, rua do Visconde de Azevedo, rua da Igreja, rua do Pinheiro, bairro do Coelheiro, tornado à capela. Também, ás vezes, ao 
chegar em frente à Matriz, metia à rua da Conceição, recolhendo à capela. Também já foi à Praça do Almada. E ao Passeio Alegre 
(1952). 

Antigamente tomavam parte na procissão todas as Confrarias, indo a devoção do Senhor do Bonfim em lugar de honra seja em 
último lugar.”121 
 
Organização - Programa:  
 

                                                             
119 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim ..., Ob. cit., 1978, p.166. 
120 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões..., Ob. cit., 1979, p.190. 
121 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões..., Ob. cit., 1979, p.190. 
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- Manuscrito de Elisa Novais com o Programa / esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão do Senhor do 
Bonfim - 2003 

[10 grupos – 92 fig.] 
“1º Grupo – Cruz Símbolo de Redenção 
- Grupo rosa (6) com palmas 
- 1 figura salmão flores cauda com a cruz raiada 
- 1 figura lilás renda cauda posição 
- 1 figura branco cauda manto vermelho – cálice 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – Senhor do Horto 
- Grupo verde (6) com hastes oliveira 
- Cristo 
- 1 figura verde cauda cruz branca 
- 1 figura com dístico 

Andor da Senhora Emigrante 
3º Grupo – Prisão de Jesus 
- Cristo 
- Soldados(2) 
- Grupo rubi (4) 2 com archotes, faca com orelha e lanterna 
- Figura com dístico 
 
4º Grupo – Sentença de Pilatos 
- Pilatos 
- Cristo manto pelas costas amarrado desde o pescoço até ás mãos 
- Soldados (4) 
- 2 servos verde veludo – jarro e bacia 
- Cláudia – mostarda corpo preto basta 
- Damas amarelo (2) hastes flores roxas 
- Grupo amarelo (4) 2 com coluna, açoite e açoite 
- Figura com dístico 
 
5º Grupo – A Caminho do Calvário 
- Senhor dos Passos 
- Soldados (2) 
- Verónica 
- Nossa Senhora 
- Cerineu 
- Menino dos Pregos 
- Grupo bege (3) – martelo, picos e pregos 
- Figura com dístico 

Andor de Nosso Senhor Ressuscitado 
6º Grupo – Os Amigos de Jesus 
- S. João 
- Madalena 
- 1 figura com dístico 
 
7º Grupo – Choravam e Lamentavam-se 
- 3 Marias 
- Figura com dístico 
 
8º Grupo – Calvário 
- Grupo lilás (5) – cálice, coroa de espinhos, escadas, esponja e lança 
- 1 figura de rubi renda cauda – crucifixo verde 
- 2 figuras lhamé cinzento cauda – cruzes pretas 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena rosa cauda 
- 1 figura com dístico 
 
9º Grupo – O Dia Fez-se Noite 
- Sol 
- Lua 
- Noite 
- Figura com dístico 

Andor do Senhor do Bonfim 
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10º Grupo – Tudo Está Consumado 
- Nicodemos 
- José de Arimateia 
- Anjo cruz com sangue – rubi casaco de renda 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena – vermelho bordado cauda 
- 2 figuras rubi cauda pedras com vasos 
- 1 figura rubi renda cauda com toalha com coroa de espinhos 
- 2 figuras cinzento cauda com toalhas 
- 1 figura de rubi 
- Jerusalém – cinzento cauda 
- Figura com dístico” 

 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, p. 190. 

 

 
 

 
Figura  539 - Procissão regressando à capela do Senhor do Bonfim, passando pelo “Bairro Nova Sintra” (bairro social), zona antes considerada 

“afastada do centro”, para onde vieram viver muitos operários e trabalhadores indiferenciados. A capela e a sua associação são motivos de orgulho 
do Bairro e símbolos da sua “identidade” própria. 2003.09.08 
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Figura  540 - Cartaz das festas do Senhor do Bonfim, 2004.08.27 - 2004.09.05 
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Figura  541 - Folheto de divulgação das Festas do Senhor do Bonfim. Frente e verso). 2004.08.27 - 2004.09.27. 
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Figura  542 - Andor da “Senhora Emigrante”.  Procissão do Senhor do Bonfim organizando-se em frente à capela. 2003.09.07. 
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Figura  543 - Pormenor do 1.º Grupo alegórico: “Cruz símbolo da redenção” Procissão do Senhor do Bonfim. 2003.09.07. 

 

 
Figura  544 - Pormenor do 2.º Grupo alegórico: “Senhor no Horto”. Procissão do Senhor do Bonfim. 2003.09.07. 
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Figura  545 - Pormenor do 3.º Grupo alegórico: “Prisão de Jesus”. Procissão do Senhor do Bonfim. 2003.09.07. 

 

 
Figura  546 - Andor com o Senhor do Bonfim, na zona onde novas edificações substituem as antigas casas de bairro social. Procissão do Senhor 

do Bonfim. 2005.09.04. 
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Figura  547 - Pormenor do 4.º Grupo alegórico: “Sentença de Pilatos” - Anjo que leva a coluna, um dos símbolos da Paixão de Cristo. Ao seu lado 
outra “figura” transporta o “açoite”. Procissão do Senhor do Bonfim. 2003.09.07. 
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Figura  548 - Cruz da Confraria do Senhor do Bonfim, acólitos com o turíbulo e a naveta, pálio transportado pelos membros da Confraria do Senhor 

do Bonfim.  

É um motivo de orgulho para a maior parte dos moradores que a procissão passe pela sua rua, assim, mesmo com chuva colocam as suas 
colchas de seda ou renda nas janelas e, apesar da Rua Sacra Família de ser uma rua com muito trânsito, logo que se encerra passagem aos 

carros, as pessoas colocam flores na rua para sacralizar e dignificar o espaço. 
 

 
Figura  549 - Atrás do pálio encontra-se o porta-estandarte com a bandeira da Câmara Municipal, segue-se o vereador do pelouro da cultura, Dr. 

Luís Diamantino Baptista, em representação da Câmara Municipal, ladeado pelo Presidente da Junta, Daniel Bernardo, seguidos pelos porta-
bandeira da Associação do Senhor do Bonfim e a representação do Rancho Poveiro. Procissão do Senhor do Bonfim, 2005.09.04. 
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1.1.36. PROCISSÃO DE S. JOSÉ DE RIBAMAR – JÁ DESAPARECIDA  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mês e dia da festa (que seria em 2004): 09.12 
 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de S. José de Ribamar (a partir de 1935) 
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de S. José de Ribamar 
Organização: Paróquia de S. José de Ribamar / Confraria de S. José de Ribamar 
 
Festividade: Festa de S. José de Ribamar 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel, dominical – 2.º Domingo de Setembro 
 
Características Gerais: Procissão com andores e figurado organizado 
 
Redactor dos programas: Programa redigido pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961). 
 
Itinerário (antigo) – percursos e paragens: “A procissão, saindo da Igreja de S. José, metia à Avenida, Praça do Marquês de 

Pombal, rua do Almada, Praça do Almada, S. Roque, Junqueira, rua dos Cafés, Passeio Alegre (lado nascente), Ramalhão, 
Carvalhido, rua de António Graça, recolhendo à Igreja.”122 

 
Observações: Em 1978 já não se realizava esta procissão “há anos (...) 

Além do andor de S. José, levava os andores de Nossa Senhora das Boas Novas, Nossa Senhora de Fátima e Coração de 
Jesus.”123. 

 
Organização - Programa:  “A organização da procissão era a seguinte: 

- Confrarias e Irmandade da Assunção indo a Confraria de S. José em lugar de honra, seja, em último lugar: 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de S. José de Ribamar 

 

- Andores de Nossa Senhora das Boas Novas, Nossa Senhora de Fátima, Coração de Jesus e S. José. 
- Grupos Alegóricos: 
 

- 1.º Grupo Alegórico – A Glória 
- 2.º Grupo Alegórico – A ascendência de S. José 
- 3.º Grupo Alegórico – S. José Pai putativo de Jesus 
- 4.º Grupo Alegórico – O casamento de S. José 
- 5.º Grupo Alegórico – O Nascimento de Jesus 
- 6.º Grupo Alegórico – Protector de Jesus 
- 7.º Grupo Alegórico – Fuga para o Egipto 
- 8.º Grupo Alegórico – A vida em Nazaré 
- 9.º Grupo Alegórico – A morte de S. José 
- 10.º Grupo Alegórico – S. José protector da Igreja Católica 
- 11.º Grupo Alegórico – S. José protector das Virgens 
- 12.º Grupo Alegórico – Apoteose de S. José [p. 192:] 

- Pálio. 
- Música. 
- Acompanhamento de Fiéis. 
 
O Padre José cascão de Araújo organizou para esta procissão o seguinte programa de figurado. 

 

1.º Grupo Alegórico – A Glória 

                                                             
122 COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim ..., Ob. cit., 1979, p. 191. 
123 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões..., Ob. cit., 1979, p.191. 
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Uma figura vestida de branco e manto azul e coroa na cabeça por sobre véu branco. O manto é de cauda e leva dois anjos a 
pegar. Vai com os braços estendidos a colocar a coroa de louros sobre as cabeças de dois anjos vestidos de azul com 
palmas na mão direita e a esquerda pousada no peito. 
 

2.º Grupo Alegórico – A ascendência de S. José 
Uma figura de S. José vestida de lilaz e manto amarelo, leva na mão uma açucena. É ladeada pela figura do Rei David com 
arpa e coroa e pela figura do Rei Salomão com cetro em forma de bastão. O Rei David vai vestido de túnica branca até aos 
joelhos e sandálias de correias, manto vermelho de cauda com caudatários e coroa real sem briais. Vai a tocar harpa. O rei 
Salomão vai vestido de túnica branca até abaixo dos tornozelos, manto azul com arminho, coroa real sem briais, leva a 
túnica cintada com cinto rico de pedras, leva na mão direita o cetro e a esquerda pousada no peito. 
 

3.º Grupo Alegórico – S. José Pai putativo de Jesus 
Uma figura de S. José vestido de azul forte e manto castanho escuro, vai com os olhos no céu e as mãos em adoração para 
o céu; é ladeado por dois anjos vestidos de vermelho, um leva açucena colocada sobre uma cruz preta, outro leva o rolo das 
profecias mas desenrolado onde se lê: «Eis o homem segundo o coração de Jesus». 
 

4.º Grupo Alegórico – O Casamento de S. José 
Uma figura de S. José vestida de azul claro e manto amarelo. A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul e 
véu branco. A figura de sacerdote da antiga lei vestido como o velho Semião. Esta figura vai no meio das duas primeiras 
com os braços estendidos. S. José dá a mão direita à Nossa Senhora. À frente vão 3 anjos um com os anéis numa [p. 193:] 
taça e outro com estojo de costura noutra taça; e outro com uma açucena na mão direita e a esquerda pousada no peito. 
 

5.º Grupo Alegórico – O nascimento de Jesus 
Uma figura de Nossa Senhora vestida de cor-de-rosa e manto azul e véu branco na cabeça. Leva o Menino Jesus ao colo. 
Ao lado vai S. José vestido de azul e manto amarelo. Leva a mão esquerda pousada no peito e na direita uma açucena. Vai 
ao lado esquerdo a olhar para o menino. Ao lado direito vai uma figura vestida de pastor com um cordeiro às costas e um 
cajado na mão; adiante duas raparigas  vestidas de  pastoras com cestos de frutos. 
 

 6.º Grupo Alegórico – Protector de Jesus 
A figura de S. José vestida de lilaz e manto castanho com o Menino nos braços. É ladeado por Nossa Senhora vestida de 
cor-de-rosa e manto azul. Vai com as mãos erguidas. Doutro lado um querubim também com as mãos erguidas. Adiante 
dois anjos com uma açucena e outro com um dístico onde se lê: «José bendito Pai de Jesus». 
 

7.º Grupo Alegórico – Fuga para o Egipto 
Uma figura de Nossa Senhora com o Menino ao colo montada num jumento; adiante a tomar a Jumenta pela arriata a figura 
de S. José. Ao lado olhando para S. José e apontando com a mão direita vai um anjo vestido de branco com asas cintado de azul. 
 

8.º Grupo Alegórico – A vida em Nazaré 
Uma figura de S. José vestido de túnica castanha com um avental de couro a fingir e enfiado pelo pescoço e pousa por 
detrás à cinta; leva ao ombro direito uma machada; ao meio vai o Menino Jesus vestido de cor-de-rosa, com as mãos 
erguidas e os olhos no céu; do outro lado vai Nossa Senhora vestida de cor-de-rosa e manto azul, vai a fiar na roca. Adiante 
2 anjos com martelos e pregos. 
 

9.º Grupo Alegórico – A morte de S. José 
Uma figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. A figura de S. José vestido de roxo e manto cor beije e uma 
figura de Cristo vestido de branco e manto vermelho. [p. 194:] S. José vai no meio de Nossa Senhora e de Cristo, encostado 
a eles e por eles amparado. Atrás um querubim grande com os braços abertos. 
 

10.º Grupo Alegórico – S. José protector da Igreja Católica 
A figura da Igreja vestida de branco e manto cardinal; leva na cabeça a Tiara pontifícia; na mão direita a cruz de três 
travessas; na esquerda as tábuas da lei. È ladeada pela figura de S. José, ao lado direito. Leva a mão esquerda a amparar a 
Igreja e a direita com a açucena. Ao lado esquerdo vai um querubim vestido de branco, leva nas mãos um livro um se lê 
«Evangelho». 
 

11.º Grupo Alegórico – S. José protector das Virgens 
Uma figura de S. José vestida de azul com a açucena e o Menino. É ladeado por 4 virgens, vestidas de branco e véus 
brancos; duas levam açucenas e duas levam palmas. 
 

12.º Grupo Alegórico – Apoteose de S. José 
A figura de S. José vestido de branco e manto amarelo claro. Leva o Menino e açucena. É ladeado por dez querubins com 
flores, palmas, etc.”124 

 

 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 191 - 194.  

                                                             
124 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões..., Ob. cit., 1979, pp.191 - 194. 
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Figura  550 - Anjo com açucenas, um dos atributos de S. José. Atrás desta figura é visível a escultura do Sagrado Coração de Jesus e as casas do 
Passeio Alegre (quase todas destruídas no último quartel do século XX). Procissão de S. José de Ribamar. Meados do Século XX.  

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 



444 

 

 



445 

 
* 

 

 
1.1.37. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 09.19 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.09.09 

Hora (registada): 16 
Existência documentada/Comprovada:  Século XIX 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de N.ª Senhora das Dores 
Organização: Comissão de festas de Nossa Senhoras das Dores. Confraria de N.ª Senhora das Dores / Paróquia de N.ª S.ª da 

Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Nossa Senhora das Dores 
Festa fixa, móvel ou dominical:  Festa dominical – 3.º domingo de Setembro 
 
Características Gerais: Procissão com andores e  “figurado” organizado. 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 

adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos”  
 
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
“Forças da Ordem”: PSP (contingente elevado para poder controlar os fieis que assistem e os que seguem atrás na procissão). 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confrarias da Póvoa de Varzim 
 
Associações Religiosas convidadas (externas ao concelho): - Confraria do Senhor dos Navegantes das Caxinas, Vila do Conde 

(convidada) 
 
Acompanhamento Musical: Fanfarra dos Bombeiros e Banda Musical da Póvoa de Varzim 
 
Assistentes e fiéis que seguem no fim da procissão: Membros da comunidade piscatória e fiéis em geral, muitos vindos de fora e 

trazendo ex-votos para entregar na capela    
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”125 

Patrocínios: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Junta de Freguesia da P. de V., Casino da Póvoa, Classe piscatório 
 
Itinerários – percursos e paragens: o cortejo forma-se no largo das Dores, segue pela Rua Dr. Fernando Barbosa, Rua do 

Visconde, Largo Eça de Queirós, Praça do Almada, Rua Dr. Sousa Campos, Praça da República, Rua da Junqueira, Largo 
Dr. David Alves, Rua dos Cafés, Passeio Alegre, Av. dos Banhos, Rua Elias Garcia, Rua António graça, Av. Mouzinho de 
Albuquerque e regressa ao Largo das Dores. 

 
Itinerários antigos: Em 1977: a procissão saía “da capela das Dores pela rua do Senhor do Monte, rua de Fernando Barbosa, rua do 

Visconde, Praça do Almada, S. Roque, Junqueira, rua dos Cafés, Passeio Alegre (lado nascente) e Avenida, recolhendo à 
capela das Dores.  
Há memória de, em vez da Junqueira ter descido a rua de Santos Minho. Foi quando o José da Costa, saudoso pai do Dr. 
Campos Costa, esteve gravemente enfermo. O andor da Senhora parou e voltou de frente à casa em que morava e ele  e 
família, da varanda do 1.º andar, ajoelharam implorando a graça da cura. 
Julgo que, em vez da Junqueira, também já desceu Tenente Valadim, na altura em que a Junqueira estava em obras de 
saneamento.  
Outrora, a partir do Passeio Alegre, metia ao Ramalhão, Carvalhido e rua do Patrão Lagoa, parra passar à porta da Micas 
Lua, grande devota da Senhora. Na parte superior da Avenida, subia pelo lado esquerdo para passar à casa da D. Corina 
Torres, que por isso, dava uma esmola de 1.000$00, verba importante para a época.”126 

 
 
 
 
Observações:  
                                                             
125 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... Ob, cit., 1978, p.166. 
126 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões, ... Ob, cit., 1979, pp. 194 - 196 
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Organização - Programa:  
 
- PSP (a controlar o transito e os fieis em grande número) 
- Fanfarra dos Bombeiros voluntários 
- Confraria do Senhor dos Navegantes das Caxinas, Vila do Conde (convidada) 
- Figuras de Nossa Senhora das dores “avulso” (no pagamento de promessas ou “ex-votos) 
 

- Manuscrito de Elisa Novais com o Programa /esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão de Nossa Senhora das 
Dores  – 2003: [7 grupos – 155 fig.] 

“- 1 figura de branco cauda com fitas para 1 rubi e branco  
- Dístico “As 7 dores de Nossa Senhora” 

[- Confraria das Almas] 
1ª Dôr  
- Nossa Senhora 
- S. José - rolas 
- Velho Semião com Menino Jesus 
- Grupo salmão com hastes flores brancas (8) 
- 2 figuras castanho corpo bege com liras 
- 2 figuras lhamé castanho flores com liras 
- 1 figura lhamé castanho casaco com liras 
- 1 figura salmão cauda cornucópia 
- 1 figura castanho veludo – posição 
- 1 figura com dístico 
 

[- Confraria de N.ª Senhora do Desterro] 
 

2ª Dôr  
- Nossa Senhora 
- Anjo branco fuga (burra) asas verdes estrela 
- S. José 
- Grupo verde (8) estrelas nas mãos 
- 3 figuras verde claro cauda com palmas 
- 1 figura verde veludo cauda – posição 
- Figura com dístico 

Andor da Senhora das Graças 
[- Confraria de N.ª Senhora de Belém] 

 

3ª Dôr  
- Nossa Senhora 
- S. José com açucena 
- 6 Doroteias 
- Menino Jesus 
- 2 figuras bege cauda flores - liras 
- 1 figura azul escuro cauda - harpa 
- 1 figura azul cauda pérolas – posição 
- Grupo amarelo com liras (6) 
- Figura com dístico 
 

4ª Dôr  
- Nossa Senhora das Dôres 
- Verónica 
- Senhor dos Passos 
- Cireneu 
- Menino dos Pregos 
- Soldados (6) 
- Madalena – lhamé roxo cauda 
- Grupo lilás (8) com martelos, pregos, picos e açoites 
- Figura renda roxo cauda – toalha com coroa de espinhos 
- 2 figuras roxo cauda com toalhas 
- Figura com dístico 
 

[- Irmandade de N.ª Senhora da Assunção] 
 

5ª Dôr  
- Nossa Senhora das Dôres 
- Grupo de vermelho (7) – esponja. lança, escadas, coroa de espinhos, cálice e 2 toalhas 
- S. João 
- Madalena vestida de roxo corpo dourado 
- Figura com crucifixo vermelho bordado cauda 
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- 2 figuras cruzes – 1 azul bordado cauda outro verde bordado cauda 
- 3 figuras com vasos – 2 de vermelho cauda e 1 cinzento cauda 
- Figura com dístico 

Andor de Nossa Senhora Auxiliadora 
 

6ª Dôr  
- Nossa Senhora das Dôres 
- S. João 
- Madalena de cinzento corpo dourado 
- José de Arimateia 
- Nicodemos 
- Várias figuras com turíbulos (8) 
- 2 figuras de cinzento cauda - turíbulos 
- 1 figura rubi cauda 
- 1 figura rubi cauda - casaco renda 
- Figura com dístico 
 

[- Confraria de N.ª Senhora do Rosário] 
 

7ª Dôr  
- Nossa Senhora das Dôres 
- Grupo bege (7) esponja, lança, escadas, coroa de espinhos, cálice, e 2 navetas 
- 2 figuras de lilás fininho cauda com jarro e bacia 
- 1 figura roxo renda cauda cruz - coroa de espinhos 
- 1 figura lhamé roxo corpo – toalha com coroa de espinhos 
- 2 figuras bege cauda - toalhas 
- 1 figura salmão cauda – posição 
- 2 figuras lhamé roxo flores cauda 
- 1 figura roxo veludo cauda 
- 1 figura bege cauda – cruz com toalha 
- Figura com dístico 
 

[- Confraria do santíssimo Sacramento] 
Andor de Nossa Senhora das Dores 

 

[- Confraria de N.ª Senhora das Dores – com lanternas rodeando o andor] 
 

Apoteose a Nossa Senhora das Dores 
- Nossa Senhora das Dôres 
- Grupo rosa (4) – coroas rosas - rosa 
- Grupo azul (4) - coroas rosas brancas 
- 2 figuras rosa cauda – insígnias da Senhora das Dôres 
- 1 figura rosa / casaco roxo veludo 
- Figura com dístico azul”127 

 
– cruz paroquial  de prata transportada pelo sacristão da Matriz 
– acólitos (8) 
– Pálio protegendo a  relíquia do Santo Lenho, transportada pelo Prior da Matriz, Dr. António Brandão Martins Torres, ladeado pelo 

vigário, Pe. Fonte, um diácono e rodeado por membros da confraria da festa transportando o pálio e as lanternas 
– Mesa da Confraria  – atrás do pálio 
 
Em 1977 “A organização da procissão era a seguinte: 

- Bandeira da Pia União das Filhas de Maria, com sede na Capela das Dores. 
- Confrarias e Irmandade da Assunção, pela ordem da precedência, indo a Confraria das Dores em lugar de honra, seja, em 

último lugar: 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 

                                                             
127 Manuscrito de Elisa Novais com o esquema / programa de grupos Alegóricos da Procissão de N.ª Senhora das Dores, 2003, transcrito no 
volume de Apêndices. 
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- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Andores de Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Graças, Coração de Jesus e S. José. 
- Grupos Alegóricos: 
 

- Senhoras das Dores, avulso 
1.º Grupo – 1ª Dor –   Profecia do Velho Semião 
2.º Grupo – 2ª Dor – A fugida para o Egipto 
3.º Grupo – 3ª Dor – O Menino entre os Doutores 
4.º Grupo – 4ª Dor – A Caminho do Calvário 
5.º Grupo – 5ª Dor – A Crucifixão 
6.º Grupo – 6ª Dor – Descimento da Cruz 
7.º Grupo – 7ª Dor – A Soledade 
8.º Grupo – 8ª Dor – Apoteose. 

 

À frente do andor da Senhora das Graças vai um Grupo da Senhoras das Graças, Santa Inês e crianças da Pia União das Filhas 
de Maria com um coração de prata com fitas. À frente do andor de Nossa Senhora Auxiliadora vai esta Nossa Senhora e um grupo 
de anjos. 

 

- Pálio. 
- Música. 
- Acompanhamento de Fiéis. 
 

Pormenor do programa de Anjos e Figuras, imaginado e organizado pelo Padre José Cascão de Araújo: 
 

.º 1Grupo Alegórico – Profecia do Velho Semião 
Semião vestido de branco e albernó castanho. Nossa Senhora vestida da cor-de rosa e manto azul. S. José vestido da 
branco, albernó escuro e turbante da mesma cor, 2 sacerdotes de túnica branca, cintos azuis e turbantes brancos, um cotelo 
numa taça e outro com ligaduras. 

 

2.º Grupo Alegórico – A fugida para o Egipto 
Nossa Senhora na jumentinha. S. José. Um anjo grande. 
 

3.º Grupo Alegórico – O Menino entre os Doutores 
O menino vestido de branco e faixa azul. Um doutor com vestido verde e manto azul, outro de branco e albernó amarelo 

e outro de branco e albernó rosa. S. José e Nossa Senhora. 
 

4.º Grupo Alegórico – O Caminho do Calvário 
Cristo, Nossa Senhora, Verónica, Madalena, S. João e duas Marias. 

 

5.º Grupo Alegórico – A Crucifixão 
Um anjo grande vestido de vermelho com a cruz Cristo. Nossa Senhora vestida de branco e manto azul. 
S. João vestido de verde e manto castanho. 

 

6.º Grupo Alegórico – Descimento da Cruz 
Nossa Senhora vestida de roxo e manto azul. Ladeada por Arimateia e Nicodemos, um vestido de branco e albernó. 

castanho e outro vestido castanho e albernó branco, ladeados por dois anjos vestidos de roxo com escadas. Atrás dois 
escravos com túnicas cor de pinhão. 

 

7.º Grupo Alegórico – A Soledade 
Um anjo grande com asas vestido de roxo e com véu preto a cobrir-lhe o rosto. Leva na mão uma cruz de madeira com 

lençol. Adiante vai a figura de Nossa Senhora de vestido roxo e manto azul, vai com as mãos cruzadas no peito, 
trespassado por uma espada. É ladeado por dois anjos grandes vestidos  de lilaz um com o cálix e outro com a coroa de 
espinhos. Adiante 2 ou 4 anjos com instrumentos da paixão. 

 

8.º Grupo Alegórico – Apoteose 
A figura de Nossa Senhora das Dores ladeada por dois anjos grandes com asas um com a lança e outro com a esponja, 

vestidos de vermelho ou lilaz. À frente 6 querubins com emblemas dos martírios. 
 

Há mais programas de Figurado. 
Registamos o pregão dos Irmãos que pedem esmola: 

Mãe Santíssima das Dores, 
Quem se lembra da Mãe Santíssima das Dores 
Com a sua bendita esmola 
Para a ajuda da sua festa!”128 
 
 

Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 194 - 201.  

                                                             
128  
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Figura  551 - Pormenor do Grupo alegórico: “Soledade”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. Século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 
 

 

Figura  552 - Andor de N.ª Senhora das Dores no Passeio Alegre. Procissão de N.ª Senhora das Dores. Século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  553 - Andor de N.ª Senhora das Dores. Procissão de N.ª Senhora das Dores vista das varandas do Museu Municipal. Século XX.  

Segundo a tradição transmitida com algum secretismo, o ramo colocado sobre o “chão” do andor, aos pés da Nossa 
Senhora, costumava aí ser colocado por António de Oliveira Salazar, ou a seu pedido. O 1.º Ministro era visita 
frequente, mas sempre discreto, da família Varzim e de D. Virgínia Campos. Deram-se as mudanças políticas, mas o 
ramo continuou a ser aí colocado e tendo sido renovadas (em 2006) as flores artificiais que decoram as jarras dos 
cantos foi também renovado o ramos de flores “do Salazar” 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  554 - Pormenor do grupo alegórico da “Apoteose”. Procissão de N.ª Senhora das Dores, c. 1960. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
 

 

Figura  555 - Pormenor do grupo alegórico da “1.ª dor de Nossa Senhora” ou a “Profecia do Velho Semião”. Procissão de N.ª Senhora das Dores, 
Século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  556 - Fotografia “à la minuta” do grupo da “Fugida para o Egipto”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2.ª metade do séc. XX.  

[Colecção particular] 
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Figura  557 - Procissão de N.ª Senhora das Dores. Margarida Flores, filha de comerciantes da rua da Junqueira, vestida como N.ª S.ª das Dores 
(1953).  
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Figura  558 - Cartaz das festas de N.ª S.ª das Dores. 12 a 21 de Setembro de 2004 
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Figura  559 - O arraial nocturno, as iluminações, divertimentos e o fogo de artifício, marcam o início da festas dias antes, sendo particularmente 
importantes, com o “fogo preso” na véspera do dia da festa. 2005.09.20. 
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Figura  560 - Grupo de Jovens e colaboradores da paróquia reunindo-se para a realização da “quermesse” no salão paroquial, servindo “petiscos” 
e vendendo rifas para angariação de fundos nas obras da igreja. 2004.09.18 

 

 

Figura  561 - Carroçeis e “barraquinhas” animam as noites nas vésperas da festa. 2006.09.16. 
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Grupo de Nossas Senhoras das Dores no início da Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2004.09.19. 
 
 

Esta figuras são descritas por Martins da Costa, no início da “organização” desta procissão como: “Senhoras das Dores, avulso”. 
Seguem logo no início do cortejo, antes dos grupos alegóricos, para não quebrarem a sequência da “História” das “sete dores de 
Nossa Senhora” que o cortejo representa. Apesar de ao longo da procissão irem várias figuras da Senhora das Dores, essas vagas 
não são suficientes para todas as pessoas que prometem ir vestidas ou pagar para uma criança ir assim vestida. Estas figuras  “ex-
voto” seguem, assim, no começo da procissão, desde meninas muito pequenas até mulheres adultas. 
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Figura  562 - Fanfarra dos Bombeiros, a 1.ª cruz - da Confraria do Senhor dos Navegantes das Caxinas - e grupos alegóricos a entrar na Praça do 
Almada. 2006.09.17. 

 
 
 
 

 

Figura  563 - Entre a Confraria do Senhor dos Navegantes (Caxinas, Vila do Conde) e a confraria das Almas seguem as Figuras de N.ª Senhora 
das Dores “avulso”. Procissão de N.ª S.ª das Dores. 2003.09.21. 
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Figura  564 -  Pormenor do Grupo inicial “As sete dores de Nossa Senhora”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 

 
 

 
Figura  565 -  Pormenor do Grupo alegórico: “3.ª Dor – O Menino entre os Doutores”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 
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Figura  566 -  Pormenor do Grupo alegórico: “3.ª Dor”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 

 
 

 

Figura  567 - Pormenor do Grupo da 7.ª dor de Nossa Senhora, “A Soledade”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 
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Figura  568 - Pormenor do anjo “que guia” do grupo alegórico da “Fugida para o Egipto”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2004.09.19. 

 
Acontecendo em Setembro e sendo demorado o percurso do cortejo, no final é envolvido por uma luminosidade de pôr-
do-sol que lhe transmite uma beleza impar e atemporal. 
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Figura  569 - Avenida Mouzinho de Albuquerque meia hora antes da passagem da procissão de N.ª Senhora das Dores. 2004.09.19. 

O número de assistentes é tal que se torna difícil ver o cortejo , que tem que passar por um estreito corredor livre.  
 

 
Figura  570 - Pormenor do grupo alegórico da “Fugida para o Egipto”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2004.09.19. 
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Figura  571 - Andor de N.ª Senhora das Dores. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 
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Figura  572 – “Anjinho” do Andor de N.ª Senhora das Dores. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 

 

 
Figura  573 - Casa decorada não com colchas, mas com autênticos “panos de honra” de cariz religioso (cálice eucarístico) e cívico (Brasão da 

cidade da Póvoa de Varzim). Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2006.09.17. 
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Figura  574  - Figura principal do grupo alegórico da “Apoteose de N.ª S.ª das Dores”. Procissão de N.ª Senhora das Dores. 2004.09.19. 
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Figura  575 - Procissão de N.ª S.ª das Dores. Década de 70 (?) do século XX. [Colecção: Dr.ª M.ª da Glória Martins da Costa] 

 
Figura  576 - Procissão de N.ª S.ª das Dores. Fotografia de F. Gonçalves (“o Barateiro”). Década de 60 do século XX. 
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Figura  577 - Procissão de N.ª Senhora das Dores na Rua da Junqueira (lado sudeste). A seguir ao pálio, PSP e fiéis com “promessas”.18.09.2005. 
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Figura  578 - Procissão de N.ª Senhora das Dores na Rua da Junqueira (lado noroeste). A seguir ao pálio, PSP e fiéis com “promessas”. 

2005.09.18. 
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Figura  579 - Fanfarra perfilada tocando ruidosamente assinalando a chegada da procissão à capela. 2004.09.19. 

 

 
Figura  580 - Terminada a procissão levam-se cuidadosamente os andores para o interior da capela, enquanto os guardas da PSP tentam conter o 

fluxo imenso de pessoas que quer depositar as “promessas” junto à S.ª das Dores. Procissão de N.ª S.ª das Dores. 2004.09.19. 
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Figura  581 - Depois de guardados os andores os guardas da PSP vão deixando as pessoas aproximar-se lenta e ordeiramente da fachada da 
capela de N.ª S.ª das Dores. Procissão de N.ª S.ª das Dores. 2004.09.19. 
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Figura  582 - Guardas da PSP tentando controlar o acesso das pessoas com ex-votos à fachada da capela de N.ª S.ª das Dores. Procissão de N.ª 
S.ª das Dores. 2004.09.19. 
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Figura  583 – Final da procissão de N.ª S.ª das Dores, em que as pessoas depositam os ex-votos, sendo a todos entregue um “registo” com a 
imagem de N.ª S.ª das Dores. Procissão de N.ª S.ª das Dores. 2004.09.19. 

 

 

Figura  584 - Aspecto do Largo da S.ª das Dores no dia da festa, ao fim da tarde. 2006.09.17. 
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Figura  585 - Aspecto do Largo da S.ª das Dores no dia da festa, ao fim da tarde. 2006.09.17.  

Na segunda-feira a seguir ao dia da festa inicia-se a “feira da loiça”, mas de facto já nos dias e noites antes de vêem 
buscar as tradicionais tigelas para se guardar a marmelada e outros utensílios domésticos. 
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Figura  586 -  Jornalista do «Jornal de Notícias» entrevistando pessoas antes do “Beija-mão” de Nossa Senhora das Dores. 2006.09.19. 

Com a importância crescente atribuída ao turismo religioso, os jornalistas procuram recolher depoimentos para os seus 
artigos. 
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Figura  587 e 588 - “Beija-mão” de Nossa Senhora das Dores. 2005.09.20. 

Na terça-feira seguinte realiza-se o tradicional beija-mão, antes da “Senhora” ser colocada, de novo, na tribuna. Durante a tarde 
principalmente os reformados e pessoas de fora fazem longas filas para poderem cumprir este rito, à noite são os habitantes locais 
e trabalhadores que se deslocam até à capela 
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Figura  589 – Pormenor do Beija-mão” de Nossa Senhora das Dores. 2005.09.20. 
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Figura  590 - O “beija-mão encerra as cerimónias religiosas da festa, mas a “feira da loiça”, intimamente ligada às compras do “S. Miguel”, com 
vista na preparação de compotas para o Inverno e “utilidades para o lar” diversas, arrasta-se ao longo das semanas seguintes. 
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1.1.38. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 10.11 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.10.11 

Hora (registada): 00 
 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. e confraria de N.ª Senhora do Rosário 
 
Festividade: N.ª Senhora do Rosário 
Festa fixa, móvel ou dominical: A procissão realiza-se no dia 11 de Outubro sendo domingo, ou no domingo seguinte ao dia da 
festa (em 2004, por exemplo, optou-se pelo domingo anterior, tentando evitar o aproximação do mau tempo) 
 
Características Gerais: Procissão com 3 andores e “figurado” organizado. 
Em 2003, como era o “Ano do Rosário”: vestiram-se 176 anjos, que custaram: c.1895 €. Em 2004 contratou-se o programa para150 

anjos, que custaram c. 1500 €. 
 
Redactor dos programas: Programa inspirado nos redigidos pelo Padre José Cascão de Araújo (1874 - 1961) - com algumas 

adaptações recentes realizadas pela “armadeira”: Paula Cunha da Silva 
 
“Armador”: Paula Cunha da Silva. Mora na Rua Coronel Oudinot, junto à Lapa (não tem estabelecimento “aberto”) 
 
“Forças da Ordem”: PSP 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: Pároco - Prior Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
 
Associações Religiosas:  
- Escuteiros da Matriz 
- Confrarias e Irmandade pela ordem de precedência:  

- Confraria do Senhor dos Navegantes, Caxinas (externa, Concelho de Vila do Conde) 
- Confraria das Almas do Purgatório 
- [Confraria de Nossa Senhora do Carmo] está demissionária 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro [paróquia de S. José de Ribamar] 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção [paróquia de Nossa Senhora da Lapa] 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 

 
Autoridades Civis, Militares e Associações: não participam 
 
CONVIDADOS “DO EXTERIOR” - Clérigos (externas ao concelho): É convidado um orado e outros a quem se paga c. 285 € (quem 

estabelece os contactos é o prior) 
 
Acompanhamento Musical: Fanfarra dos escuteiros (a “abrir”) e a Banda de Música da Póvoa de Varzim, a “fechar” o cortejo 
 
 
Custos e Financiamento: “Os «anjos» são pagos ou pela confraria da Festa ou directamente por promessa.”129 

A Irmandade paga as despesas, graças ao dinheiro recebido no peditório e cobrança dos “anuais”. As crianças que pedem 
para ir vestidas, particularmente as que desejam representar uma determinada personagem, pagam o aluguer do traje, que 
é variável. Os que faltam para completar os quadros do “programa” são convidados a participar e os trajes pagos pela 
Irmandade. 
A confraria para levar o andor, paga 35 € (7 000$00) a cada homem . Para a bandeira - guião - são também 35 € (7 000$00) 
e para levar a corda são 15 € (3 000$00). Compositores: 45 € (9 000$00) a cada um (são cerca de 4). Paga-se 25 € 
(5.000$00) a cada homem que leva o pálio.  
Em 2003: pagaram 250 € para levarem o andor. 130 € para pagar os que levavam o guião. O coro: 175 €. 

                                                             
129 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
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Apoios: Junta de freguesia da Póvoa de Varzim, Comercio local, população da Póvoa, Caxinas e Poça da Barca (Vila do 
Conde) 

 
Itinerários – percursos e paragens: o cortejo sai do adro da Matriz, segue pela rua da Igreja, rua do Visconde de Azevedo, Praça 

do Almada, Largo de S. Roque / Praça da República, Junqueira, rua da Alegria , Avenida Mouzinho de Albuquerque, Largo 
das Dores, Rua de S. Pedro, recolhendo à Matriz.  

 

Itinerário antigos: No último quartel do século XX, quando estava bom tempo, o cortejo seguia até ao Passeio Alegre, ou seja, a 
procissão saía “da Matriz, pela rua da Igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, S. Roque, Junqueira, rua dos Cafés, Passeio 
Alegre (lado nascente), Avenida, Praça do Marquês de Pombal, rua do Almada, Praça do Almada, rua do Visconde e rua da Igreja, 
recolhendo à Matriz. 
 

Cerca da década de 60 - seguia um percurso ainda mais extenso, quando o tempo o permitia - seguia do passeio alegre vinha pela 
rua António Graça, Rua Elias Garcia, Passeio Alegre e regressava pelo posto da polícia, rua Bonitos de Amorim, Câmara, Praça do 
Almada, Rua do Cidral e rua da Conceição, e depois recolhia à Matriz. Mas devido aos problemas que trazia ao trânsito deixaram de 
seguir este percurso. 
 

Antigamente [1.ª metade do século XX], a procissão, ao recolher a partir do Cruzeiro, metia à rua 1.º de Maio, rua do Cidral e rua 
da Conceição.”130 
 
 
Observações:  

“É uma procissão de grande devoção, pois a Senhora do Rosário é venerada na Póvoa há séculos (Confraria de 1686).” 
Em 2004 começou a chover quando a procissão chegava à Praça do Almada, o que fez terminar o cortejo subitamente e todos 

os participantes regressaram rapidamente à Igreja Matriz. 
 
 
 
Organização - Programa:  
 

2004: 
O “Cartaz” / Programa distribuído pela confraria divulga que na procissão seguirão “Irmandades e Confrarias desta cidade e 
150 anjinhos, formando os 15 Mistérios do Rosário”, ou seja os “Mistérios Gozosos”, “Mistérios Dolorosos” e “Mistérios a 
“Apoteose de N.ª Senhora do Rosário”  

 

- Fanfarra dos escuteiros  
 

- Pendão da “Confraria de Nossa Senhora do Rosário” 
 

-- Confrarias e Irmandade da Assunção, indo a Confraria de Nossa Senhora do Rosário em lugar de honra, em último lugar. Vão 
seguindo ao longo do cortejo, ladeando com os grupos alegóricos e os andores 

- Confraria do Senhor dos Navegantes, Caxinas 
- Confraria das Almas do Purgatório 
- [Confraria de Nossa Senhora do Carmo] está demissionária 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro [paróquia de S. José de Ribamar] 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção [paróquia de Nossa Senhora da Lapa] 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
 

- Andores: 
1.ª - Nossa Senhora de Fátima 
2.ª - Nossa Senhora da Conceição 
3.ª - Nossa Senhora do Rosário com S. Domingos 
 

- Grupos Alegóricos – ilustrando os “Mistérios do Rosário: os “Dolorosos” e os “Gozoso”. 
- cruz paroquial transportada pelo sacristão da Matriz com a opa da Confraria do Santíssimo 
- grupo de acólitos com o turíbulo e a naveta 
- Pálio 
- Mesa da Confraria de NN.ª Senhora do Rosário 
- Música 
- Acompanhamento dos Fiéis. 

                                                             
130 COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit.,1979, pp. 201 - 206. 
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2001: 

-  Manuscrito de Elisa Novais com o Programa / esquema de Grupos Alegóricos para a Procissão de N.ª S.ª 
do Rosário – 2001 [12 grupos – 127. fig.] 

 
“1º Grupo – Ave Maria 
- Dístico branco 
- 2 figuras brancas cauda / manto azul M 
- Várias figuras cauda com liras (8) 
 
2º Grupo – Cheia de graça 
- Dístico verde 
- 1 figura branco / manto dourado com harpa 
- 4 figuras a verde – 2 cestos fruta – 2 cestos flores 

- 2 figuras branco - liras 
 
3º Grupo – O Senhor é Convosco 
- Dístico cinzento 
- Nossa Senhora branco / manto azul nas mãos aro de estrelas 
- Grupo cinzento com açucenas (6) 
- 1 figura azul cauda – açucena e dedos no ar 
- 1 figura cinzento com cesto de costura 
 
4º Grupo – Bendita Sois Vós 
- Dístico amarelo 
- Nossa Senhora 
- Santa Isabel 
- Grupo amarelo com hastes flores roxas (6) 
- 2 figuras castanho cauda / mantos dourados - liras 
- 1 figura de amarelo / casaco castanho – cornucópia 

Andor de Nossa Senhora de Fátima 
 
5º Grupo – Bendito é o Fruto do Vosso Ventre 
- Dístico rosa 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- Grupo rosa com coroa flores (6) 
- 3 figuras rosa cauda – 2 coroas de rosa e 1 menino 
- 1 figura de cinzento cauda casaco de renda 
 
6º Grupo – Jesus 
- Dístico vermelho 
- Jesus 
- 4 figuras de bege – 2  espadas e 2 açucenas 
- 4 figuras de vermelho – 2 hastes de oliveira e 2 dísticos 
 
7º Grupo – Santa Maria 
- Dístico azul 
- Nossa Senhora – azul veludo cauda 
- Sol 
- Lua 
- Grupo azul com estrelas (6) 
 
8º Grupo – Mãe de Deus 
- Dístico rosa 
- Nossa Senhora - rosa 
- Pastores (6) 
- 1 figura azul cauda 

Andor de Nossa Senhora da Conceição 
 
9º Grupo – Rogai Por Nós 
- Dístico lilás 
- Nossa Senhora de roxo 
- Cristo 
- Pobre 
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- Grupo lilás com terços (6) 
- 3 figura – 1 de roxo renda cauda e 2 de lilás cauda 
 
10º Grupo – Agora 
- Dístico azul veludo 
- Nossa Senhora de vermelho 
- Cristo 
- Noivos (2) 

- 2 damas azul renda com dísticos 
- 2 pagens com cântaros 

 
11º Grupo – E Na Hora da Nossa Morte 
- Dístico rubi 
- Nossa Senhora de roxo 
- S. João 
- Madalena – vermelho veludo cauda 
- 3 figuras – 1 verde cauda com cruz – 1 vermelho cauda com Cristo – 1 azul cauda com uma cruz 
- 3 figuras – 1 roxo veludo cauda com toalha coroa de espinhos e 2 bege cauda com vasos 

 
Andor de Nossa Senhora do Rosário 

 
12º Grupo – Apoteose 
- Dístico 
- Grupo verde claro e branco com rosário (6) 
- 3 figuras – 2 de verde claro com rosário e ceptro – 1 branco renda com almofada com coroa 
- Senhora do Rosário 
- S. Domingos”131 

                                                             
131 Manuscrito de Elisa Novais com o esquema / programa de grupos Alegóricos da Procissão de N.ª Senhora das Dores, 2003, transcrito no 
volume de Apêndices. 
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1977 (circa) 
 

“organização da procissão é a seguinte: 
 

- Confrarias e Irmandade da Assunção, indo a Confraria de Nossa Senhora do Rosário em lugar de honra, em último lugar: 
- Confraria das Almas 
- Confraria de Nossa Senhora do Carmo 
- Confraria de Nossa Senhora do Desterro 
- Confraria de Nossa Senhora de Lourdes 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção 
- Confraria de Sant’Iago 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
 

- Andores: Antigamente Santo Afonso e Nossa Senhora do Rosário. Agora, também Nossa Senhora de Fátima da 
Misericórdia, que na véspera, às vezes, sai em procissão de velas para a Matriz. 

 
- Grupos Alegóricos: 

- 1.º Grupo – Avé Maria 
- 2.º Grupo – Santa Inês 
- 3.º Grupo – Santa Bernardette 
- 4.º Grupo – Nossa Senhora das Graças 
- 5.º Grupo – Mãe Puríssima 
- 6.º Grupo – Mãe de Misericórdia 
- 7.º Grupo – Espelho de Justiça 
- 8.º Grupo – Mãe do Amor formoso 
- 9.º Grupo – Rainha das Virgens 
- 10.º Grupo – Rainha das Dores 
- 11.º Grupo – Rainha da Glória 
- 12.º Grupo – Rainha do Rosário 

- Pálio 
- Música 
- Acompanhamento dos Fiés. 
 

Do Padre José Cascão de Araújo ficou-nos a seguinte descrição do figurado desta procissão: 
 

1.º Grupo Alegórico – Avé Maria 
A figura de Nossa Senhora de Lourdes com as mãos erguidas e pendentes delas um rosário de contas brancas. Vai com 

olhos fixos na figura de Bernardette de capuz branco orlando de fitas azul e vermelha. Vai com os olhos erguidos e leva erguido 
na mão um terço como quem vai a rezar. Esta figura vai à direita da Senhora. À esquerda vai outra figura vestida como a 
Bernardette com uns gravetos de lenha no avental. Vai a olhar para Bernardette. 
 

2.º Grupo Alegórico – Santa Inês 
Uma figura vestida de branco orlado de fitas largas amarelas a todo o comprimento de vestido que descem do pescoço até 

baixo como estola. Mangas até ao cotovelo largas. No degolo, nas mangas e na orla do vestido guarnição de fitas vermelhas e 
verdes. Vai com os olhos no Céu e as mãos erguidas presas com cadeias. É ladeada por uma figura vestida de branco com um 
cordeirinho nos braços. Vai à direita. À esquerda vai outra figura vestida de vermelho com uma espada erguida na mão direita e 
com a esquerda pousada no peito segura uma palma. Santa Inês leva na cabeça coroa de  rosas brancas. 

 
3.º Grupo Alegórico – Santa Bernardette  

A figura de irmã de Caridade Nevers de hábito preto, cintado por uma correia de verniz preto, véu preto e o rosto envolvido 
de branco com 2 bandelettes brancas. Leva a mão esquerda pousada no peito e na direita um terço na atitude de quem vai a 
rezar. É ladeada por uma figura à direita com uma grinalda de flores e á esquerda uma figura com uma estatueta de Nossa 
Senhora de Lourdes. Ambas as figuras vão vestidas de branco com asas. 

 
4.º Grupo Alegórico – Nossa Senhora das Graças 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco, manto azul e véu branco. Vai cintada de azul. Vai com as mãos estendidas 
para o chão das quais descem raios que semelham as graças. Leva aro de estrelas e no peito um coração raiado. È ladeada por 
uma figura vestida de verde-claro com uma cestinha com frutas. Vai à esquerda. À direita vai uma figura [p. 205:] vestida de cor-
de-rosa como uma cornucópia de flores, ou uma cestinha igual à primeira. 

 
5.º Grupo Alegórico – Mãe Puríssima 
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Nossa Senhora vestida de crème claro com manto azul e véu branco com uma ponta caída direita para trás e a outra dando 
volta ao pescoço cai para trás também. Na cabeça aro. Leva no regaço o Menino envolto em paninho. É ladeado por dois anjos 
vestidos de azul com asas levando açucenas. 

 
6.º Grupo Alegórico – Mãe de Misericórdia 

Nossa Senhora vestida de cor-de-rosa, manto azul e véu branco. Leva aro de estrelas. Com a mão esquerda cobre um 
pobrezinho que vai com as mãos erguidas. Vai vestido de castanho até ao joelho e mangas curtas. À direita vai outro pobre 
vestido também de cor triste. Vai com a mão esquerda pousada no peito e a direita estendida para a Senhora na atitude de pedir 
esmola 

 
7.º Grupo Alegórico – Espelho de Justiça 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de vermelho, manto azul e véu branco. Vai com as mãos cruzadas no peito e os olhos 
no céu. É ladeada por uma figura vestida de branco com um espelho na mão esquerda e com a direita aponta para ele. Vai à 
esquerda da Senhora. À direita vai uma outra figura vestida de azul com umas balanças pequenas na mão esquerda e uma 
espada na mão direita. Leva os olhos vendados. A figura que leva o espelho leva resplendor raiado. 

 
8.º Grupo Alegórico – Mãe do Amor formoso 

A figura de Nossa Senhora vestida de cardinal e manto azul. Leva ao colo o Menino Jesus. Vai sorridente a olhar para Ele. 
Leva o véu e aro de estrelas. É ladeada por dois anjos grandes vestidos de azul-claro. Vão com as mãos erguidas a olhar para o 
Menino. 

 
9.º Grupo Alegórico – Rainha das Virgens 

A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco com coroa sem briais. [p. 206:] Leva a mão esquerda pousada no peito e 
na direita ceptro. É ladeada por duas figuras de virgens vestidas de branco e coroas de flores brancas na cabeça e lâmpadas na 
mão direita. As mãos esquerdas vão pousadas no peito. 

 
10.º Grupo Alegórico – Rainha das Dores 

A figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Leva uma espada no peito e segura com ambas as mãos a espada 
e uma coroa de espinhos. É ladeada por dois anjos vestidos de lilaz ou roxo com asas. Um leva uma cruz com Cristo para onde 
vai a olhar a Senhora e o outro com ambas as mãos a coluna. 

 
11.º Grupo Alegórico – Rainha da Glória 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto amarelo cor de ouro e véu branco na cabeça. Vai com os olhos no 
Céu e as mãos cruzadas no peito. O manto vai a direito. È ladeada por dois anjos vestidos de azul ou rosa um com coroa de 
briais numa almofada e o outro com o ceptro também numa almofada. 

 
12.º Grupo Alegórico – Rainha do Rosário 

Nossa Senhora do Rosário como andor. Ao lado direito S. Domingos e ao lado esquerdo Santa Catarina de Sena com as 
mãos cruzadas no peito vestida de dominicana. À frente 8 ou 10 querubins, com palmas, harpas, etc. 

 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 201 - 206. 
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Figura  591  Procissão de N.ª Senhora do Rosário. Século XX. 

[Colecção: Dr.ª Maria da Glória Martins da Costa. MMEHPV] 
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Figura  592 - Cartaz da Festa de Nossa Senhora do Rosário. 2004.10.10. 

 

 

Figura  593 - Andor de N.ª Senhora do Rosário na igreja antes do início da procissão. 2004.10.10. 
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Figura  594 - Imagem antiga de N.ª Senhora do Rosário colocada na capela-mor para as orações do “Mês do Rosário”. 2004.10.10. 

 

 

Figura  595 - Andor de N.ª Senhora de Fátima, pálio e lanternas prontos para a procissão de N.ª Senhora do Rosário, 2004.10.10. 
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Figura  596 - No momento em que chega à igreja Matriz A Banda da Póvoa, com o maestro na escadaria, toca uma primeira música em honra da 
N.ª S.ª muito antes do início da procissão de N.ª Senhora do Rosário. 2004.10.10. 

 
 
 
 

 
 

Figura  597 - A procissão de N.ª Senhora do Rosário organizando-se no adro da igreja e na “Casa Matos”, edifício ao lado direito que foi adquirido 
para a paróquia. 2004.10.10. 
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Figura  598 - O Prior da Matriz e o Juiz da Confraria do Rosário olham para o céu preocupados e indecisos se a procissão deverá realizar-se ou 

não. Dia da Procissão de N.ª Senhora do Rosário, 2004.10.10. 

 
 

 
Figura  599 - Os “anjinhos” e outras “figuras” olham com curiosidade para o céu  enevoado antes do início da Procissão de N.ª Senhora do 

Rosário, 2004.10.10. 
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Figura  600 - Saída da Igreja Matriz da Procissão de N.ª Senhora do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  601 - O grande pendão da “CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. PÓVOA DE VARZIM”. 2004.10.10. 
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Figura  602 - Pendão da “CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. PÓVOA DE VARZIM”. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2000. 
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Figura  603 - Confraria das Almas e 1.º Grupo alegórico ilustrando os “Mistérios Gozosos”. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 

 
 
 

 
Figura  604 - Um dos “Mistérios gozosos”, a “Anunciação”. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  605 - 1.º Andor – com N.ª S.ª de Fátima – na procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 

 

 

Figura  606 - Andor de N.ª S.ª de Fátima servindo de abrigo às “figuras” de “Nossa Senhora” e dos “três pastorinhos” num momento de paragem 
devido à intensidade da chuva na procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  607 - Os “três pastorinhos” na procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 

 

 

Figura  608 - Andor de N.ª S.ª da Conceição, na procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  609 - Grupo alegórico referente aos “Mistérios Gloriosos” – “A Ressurreição”. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 

 
 

 
Figura  610 - Grupo alegórico dos “Mistérios Gloriosos” - “A Assunção de N.ª Senhora”. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  611 - Grupo alegórico dos “Mistérios Gloriosos” - “A Coroação de N.ª Senhora”. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10.  

 
Figura  612  - Grupo alegórico: “Apoteose de N.ª Senhora do Rosário”, ladeada por S. Domingos. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  613 - Figura da Apoteose e Andor de Nossa Senhora do Rosário. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10.  
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Acólitos com turíbulo e naveta, pálio com a relíquia do “Santo Lenho”, lanternas acesas, mesários da confraria da festa e a banda musical seguida 
pelos fiéis. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 

 

 

 

Chuva forte atinge a Procissão de N.ª S.ª do Rosário, antes do pálio chegar ao cruzeiro. Os que se podem abrigam-se ou protegem os que mais 
precisam. 2004.10.10. 
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Figura  614 -  “Irmãos” abrigam “soldados” sob as suas opas. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  615 -  “Irmãos” abrigam “anjos” e “soldados” sob as suas opas. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  616 - “Nossa Senhora” e ”Anjinho” regressam à igreja depois da chuva. Procissão de N.ª S.ª do Rosário. 2004.10.10. 
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Figura  617 e  618 - A banda regressa à igreja tentando manter a dignidade e o passo compassado, ainda seguida por alguns fiéis devotos. 
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1.1.39.  PROCISSÃO DAS SANTAS INFÂNCIAS 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 10.17 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.10.17 

Hora (registada): 16.30 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja da Misericórdia 
Organização: Santa Casa da Misericórdia 
 
Festividade: Festa em honra das Santas Infâncias 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa dominical, 3.º domingo de Outubro 
 
Características Gerais: Procissão infantil com andores e “figurado”. 
 
Redactor dos programas: Programa muito simples em que crianças vestidas de Menino Jesus de Praga e Nossa Senhora Menina 

alternam com os pequenos andores com estas imagens. 
 
“Armador”: Os trajes são alugadas à “armadeira” Maria Elisa Novais/ “Casa dos Anjos” ou outras. 
 
“Forças da Ordem”: Não são necessárias dado que a procissão segue pelos passeios entre a Misericórdia / Liceu / Palácio da 
Justiça e atravessa rapidamente a rua pela passadeira, com pessoas da organização a tomar conta. 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS: Membros do Clero: capelão da Misericórdia 
 
Acompanhamento Musical: O clero e fiéis cantam durante o percurso. 
 
Financiamento: “Os «anjos» são pagos (...) directamente por promessa.”132 

 
Itinerários – percursos e paragens: Sai da Igreja da Misericórdia segue pelo passeio lateral desta até ao Liceu, atravessa a rua 

para o outro lado, vem até ao Palácio da Justiça e volta a atravessar a rua para entrar na Igreja da Misericórdia 
 
Observações:  
Esta cerimónia integra-se numa acção mais vasta em que se incentiva as crianças a juntar dinheiro em mealheiros fornecidos pelas 

Misericórdia para oferecerem à Igreja.  

                                                             
132 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, ... 1978, p.166. 
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Cartaz. 1995 
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Figura  619 - Cerimónia na igreja antes da Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 

 

Figura  620 - Preparação, no interior da igreja da Misericórdia da Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 
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Figura  621 - Fachada da igreja da Misericórdia à saída da procissão das Santas Infâncias. 1994.10.16 ?. 
 

 
Figura  622 - Bandeira do “Divino Menino Jesus Miraculoso” de Praga no início da Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 
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Figura  623 - Meninos Jesus de Praga e andores do Menino Jesus e Nossa Senhora Menina Rainha. Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 
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Figura  624 - Andor do Menino Jesus. Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 

 

 
Figura  625 - Andor do Nossa Senhora Menina Rainha, seguida por acólitos e padre celebrante. Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 
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Figura  626 -  Passagem em frente ao Liceu na passadeira. Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 

 

Figura  627Cortejo com bandeira do “Divino Menino Jesus Miraculoso”, várias crianças vestidas de Menino Jesus de Praga, andor. 
Meninos e Meninas transportam bandeira e andores e fazem o “acompanhamento”. Procissão das Santas Infâncias. 2004.10.17. 



512 

 

 
 
 
 

 
 

Figura  628 - Cerimónia na igreja da troca de mealheiros, representando as ofertas das crianças para o Menino Jesus e Nossa Senhora Menina. 
Festa das Santas Infâncias. 2004.10.17. 
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1.1.40. PROCISSÃO DO CEMITÉRIO 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 11.01 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.11.01 

Hora (registada): 00 
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina:  Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. e cemitério da Póvoa de Varzim 
Organização:  Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) / Confrarias das Almas do Purgatório 
 
Festividade: Dia de Todos os Santos 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa fixa, feriado nacional,1 de Novembro 
 
Características Gerais: Procissão em que se destacam as cruzes e a participação das confrarias, clero e fiéis. 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: Pároco: Dr. António Brandão Martins Torres e o Vigário Paroquial: Pe. Manuel Gonçalves da Fonte 
Associações Religiosas: Confrarias e Irmandade de N.ª S.ª da Assunção da Póvoa de Varzim. Em período anterior a 1977 a 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia também participava, mas depois deixou de tomar parte no cortejo. 
 
Acompanhamento Musical: Fanfarra dos escuteiros e cânticos entoados pelos clérigos e fiéis. 
 
Itinerários – percursos e paragens: “A procissão sai da Matriz e pela rua da Igreja, dos Fiéis de Deus e de Almeida Brandão, 

dirige-se ao Cemitério. Aí há a Via Sacra, Missa e Sermão, actos findos os quais a procissão regressa à Matriz, onde há 
Missa, pelas ruas de Almeida Brandão, do Dr. Josué Trocado e de S. Pedro.”133 

 
Observações: No cemitério realiza-se a Via Sacra, Missa e Sermão.  
Em sinal de respeito e de dor pelos fieis defuntos as varas dos confrades são levadas, inclinadas, viradas para baixo. 
 
“Em um apontamento de Fernando Barbosa, lê-se: «Louvavel he o costume e piedoso que a Confª. das almas desta Igr. [primitiva 
Matriz] observa mandando cantar húa Missa todas as segª. Fr.ª e fazer a procissão de defuntos pelo adro da mesma» (Livro de 
Visitações (Póvoa) – 1745). Esta não é a procissão que antecedeu a procissão ao Cemitério, e é interessante notar que ainda em 
nossos dias, se celebra missa às segundas-feiras na capela do cemitério, a expensas de fiéis.”134 
 
Organização - Programa:  

- Fanfarra dos escuteiros 
- “Confrarias e Irmandades da Assunção e da Misericórdia, indo esta em lugar especial e a Confraria das Almas em lugar de 

honra, seja, em último lugar: 
(...) 

- Confraria de Nossa Senhora do Desterro (...) 
- Confraria de S. José de Ribamar 
- Confraria de Nossa Senhora de Belém 
- Confraria de Nossa Senhora das Dores 
- Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção (...) 
- Confraria do Coração Agonizante 
- Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
- Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Confraria das Almas 

- Pároco da Matriz e seus acólitos. 
- Acompanhamento de Fiéis. 

 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 206 - 207. 

                                                             
133 Cf. COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit., 1979, pp. 206 – 207. 
134 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões.. Ob. cit., 1979, p. 207. 
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Figura  629 e 630 - À Fanfarra dos escuteiros seguem-se longas filas de escuteiros e lobitos, seguidos pelas confrarias com as 
respectivas cruzes. Procissão do cemitério. 2004.11.01. 
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Figura  631 e  632 - As longas filas de irmãos e confrades, bem como a sequência das cruzes são os aspectos que distinguem esta 
sóbria, mas solene procissão do cemitério. 2004.11.01. 
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Figura  633 - Confraria das Almas e clero. Procissão do cemitério procissão do cemitério. 2004.11.01. 

Acólitos transportando a elegante Cruz da Confraria das Almas em prata e ébano, com a representação de S. Miguel-o-Anjo (o 
primitivo patrono quando a Póvoa pertencia à paroquia de Argivai), o turíbulo e a naveta. Clero paramentado com vestes roxas, 
Mesa da Confraria das Almas, encontrando-se ao centro o juiz, seguindo-se atrás os fiéis. 
 

 
 

Figura  634A procissão entra no cemitério, virando ao lado direito. Procissão do cemitério. 2004.11.01. 
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Figura  635 e 636 - Oração da Via-sacra enquanto se circula pelo espaço do cemitério. Procissão do cemitério. 2004.11.01. 
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Figura  637 e  638  - Procissão no cemitério . 2004.11.01. 
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1.1.41. ROMAGEM A SANTO ANDRÉ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Mês e dia da festa: 11.30 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.11.30 

Hora (registada): 20 H. 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de Aver-o-Mar – N.ª S.ª das Neves 
 

Igreja donde termina: Capela de Santo André de Aver-o-Mar 
 

Organização: Paróquia e Comissão de festas 
 

Festividade: Santoral. Festa de S. André - 30 de Novembro 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa fixa (na véspera ou na noite de S. André) . Mas a realização da procissão de S. André e N.ª 

S.ª do Leite (com sermão) realiza-se no domingo seguinte 
 

Características Gerais: Romagem (na véspera ou no dia do santo).  
 
Observvações: 
Romagem envergando traje de luto - preto - de preferência. Neste dia reza-se a missa na capela durante a tarde. 
Organizam e apoiam as romagens: a Comissão de Festas, grupos recreativos (como o Rancho Poveiro), grupos de familiares, etc. 
Os componentes do Rancho Poveiro participam todos os anos nesta romagem, enverga trajes típicos de inícios do século XX, mas 
todos pretos ou em sinal de luto (por exemplo: gabão com capuz pela cabeça) 
 
Itinerário: trajecto da Póvoa de Varzim (e outras localidades de onde partam os romeiros) até à capela de S. André em Aver-o-Mar. 
Seguem-se o percurso mais próximo do mar (quando o tempo o permite) e vão rezando e cantando durante todo o percurso, com 
particular atenção nas “Alminhas” do caminho. Quando chegam à capela rezam a Via-Sacra no exterior (quando está bom tempo,  
sendo colocadas pequenas cruzes de madeira nas paredes), ou no interior da capela quando chove. 
A romagem é realizada no dia da festa ao fim da tarde, tendo que levar candeias para iluminar o caminho. 
Nem mesmo o mau tempo os demove de ir remir as Almas do Purgatório nesse dia, em que se encerra o “Mês das Almas”.  
Oferecem ex-votos de cera, azeite e esmolas.  
São de destacar os cânticos tradicionais. 
 
Bibliografia:  
PEREIRA, B. - O Santo André, in «A "Povoa de Varzim"», Revista quinzenal, 1.º Anno, n.º 4, 2.ª Quinzena de Novembro, Póvoa de 
Varzim, Director e Editor João Agostinho Landolt, 1911, p. 5 (não tem indicação do n.º de página). 
 
“O Santo André, venerado na sua capelinha branca perdida no areal deserto d'entre Abremar e Aguçadoira, é um dos marcos 
miliarios do calendario religioso do nosso pescador. 
É por isso que no dia assinalado da sua festa, ao entardecer, acorrem ahi ranchos e ranchos de pescadeiras a cumprirem as 
promessas que em duras horas de angustia formularam, e agora satisfazem com um fervor ingénuo e crente. 
E bem humildes e simples ellas são, de feito, em um anno tão escasso, depauperado, com uma safra minguada, a braços com uma 
crise medonha! 
E no entanto, surge ahi o azeite nas alampadas (sic), a cera nos ex-votos, e parcas mealhas monetarias no prato das esmolas, a 
simples offerenda do hilota, a singela oblata da infima molecula humana, realizada à divindade... 
Finda a romaria, ei-las de volta, sem descançar, abalando afadigadas para os seeus tugurios, onde as espera - sabe Deus! - a parca 
refeição da ceia, a acostumada burla digestiva. 
Como complemento obrigado d'essa romaria a Santo André, lá vem ellas, já no lusco-fusco, pela areia fóra, soltando o conhecido 
côro, tão antigo, quase immemorial: 

Salvae as almas, 
Ó Pastor eterno,  
d'aquele logar 
Junto ao inferno. 

Aos magotes, aqui e além, agora um, logo outro, com as suas roupas em que o escuro é exclusivo, descalças, açodadas, leva uma 
d'ellas uma luz accesa ou uma lanterna, e uma outra entôa o cantico, agudo, penetrante, dolorido, a que o côro, com a sua 
pronuncia peculiar, com as suas vozes grossas, másculas, n'uma toada plangente, responde: 
Salvae as almas" 
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Figura  639 Elementos do Rancho Poveiro envergando trajes antigos, de luto, partindo da Avenida Mouzinho em direcção a Santo 
André. 
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Figura  640 - Membros da Comissão de Festa abrem a capela de Santo André de Aver-o-Mar para permitir a visita do “Rancho 
Poveiro” e outros grupos que aqui se dirigem no dia de Santo André. 2004.11.30. 
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Figura  641 - Na capela de S. André rezam a Via-Sacra, orações e cânticos tradicionais. 2004.11.30. 
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Figura  642 - Pormenor de componentes do Rancho Poveiro na capela de S, André a rezar a Via-Sacra. 2004.11.30. 
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Figura  643 - Componentes do Rancho Poveiro usando o tradicional gabão do pescador poveiro na capela de S, André no final da 
Via-Sacra. 2004.11.30. 
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1.1.42. PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 12.07 - 08 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.12.07 

Hora (registada): 21 
Existência documentada/Comprovada:    
 
Freguesia / Paróquia: Paróquia de N.ª S.ª da Lapa / Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de N.ª S.ª da Conceição do Castelo da Póvoa de Varzim [ou Fortaleza] 
Organização:  Paróquia de N.ª S.ª da Lapa / Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz) da Póvoa de Varzim / Guarda Fiscal 
 
Festividade: Festa de Nossa Senhora da Conceição 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa fixa, na véspera e no dia – feriado nacional. Procissão realiza-se na véspera, à noite. 
 
Características Gerais: Procissão de velas, nocturna, com andor de N.ª S.ª da Conceição transportado por membros da Guarda 

Fiscal 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: Pároco da Lapa, 
Associações Religiosas:  Irmandade de N.ª Senhora da Assunção, Grupo de Jovens da Jovens da Lapa e devotos 
 
Acompanhamento Musical: A “Música” era um componente obrigatório destas procissões, mesmo que se resumisse aos cânticos 

do clero e fiéis. 
 
Itinerários – percursos e paragens: “A procissão sai do Castelo e sobe até à rua do Dr. António da Silveira, que desce até à rua 

de 31 de Janeiro; mete por esta rua até à Lapa, passando, então, à rua dos ferreiros que percorre até alturas do largo do 
Correio; deste Largo, e pela rua de João Dias, vai ao Largo de S. Roque e Junqueira; corta à Travessa do Cais Novo para a rua 
de Tenente Valadim, que percorre até ao Castelo.  
Antigamente não ia à Lapa.”135 

 
 
Organização - Programa:  

“A organização era a seguinte: 
- Cruz paroquial da Lapa; 
- Andor de Nossa Senhora da Conceição do Castelo, transportado por praças da Guarda Fiscal; 
- Reitor da Lapa (Pároco da Lapa); 
- Povo com lanternas.”136 
 
Actualmente (2004) também participa a Irmandade de N.ª S.ª da Assunção, os Bombeiros Voluntários e o Grupo de Jovens 

da Lapa. 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 207 - 208. 

                                                             
135 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit., 1979, pp. 207 - 208. 
136 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões.. Ob. cit., 1979, p.  208. 
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Figura  644 - Cartaz / Programa das festas da Imaculada Conceição. 7 a 12 de Dezembro de 2004.  

[Colecção particular] 
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Figura  645 - O Castelo ou Fortaleza da Póvoa de Varzim encontra-se fechado ao público em geral, excepto nas cerimónias relacionadas com a 
capela de Nossa Senhora da Conceição, particularmente na véspera e no dia da sua festa. Procissão de N.ª Senhora do Rosário. 2004.12.07. 

 
Figura  646 - Na procissão de N.ª S.ª da Conceição participam: a confraria de N.ª Senhora da Assunção (Lapa), a Guarda Fiscal, bombeiros, 

Paróquia e Jovens da Lapa e devotos. 
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Figura  647 - Praças da GNR transportam o andor e Bombeiros Voluntários fazem a guarda de honra . Procissão de N.ª Senhora do Rosário. 

2004.12.07. 

 

 
Figura  648 - Autoridades militares (policiais) Grupo de Jovens da Lapa rezando e entoando cânticos e fieis com velas atrás. Procissão de N.ª 

Senhora do Rosário. 2004.12.07. 
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Figura  649 - Fiéis com velas no percurso pelas ruas do Bairro da Lapa. Procissão de N.ª Senhora do Rosário. 2004.12.07. 

 

 
Figura  650 - Oração final junto à capela no interior do Castelo. Procissão de N.ª Senhora do Rosário. 2004.12.07. 
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Figura  651 - Fogo de artifício e fogo preso depois da procissão de N.ª Senhora do Rosário. 2004.12.07. 

 

 
Figura  652 - Romaria de N.ª Senhora do Rosário com a principal atracção: o pau encebado. 2004.12.07.  



531 

 
* 
 
 

1.1.43.  PROCISSÃO DE S. ANDRÉ E NOSSA SENHORA DO LEITE 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 12.05 
Ano.Mês.dia (registada): 2004.12.05 

Hora (registada): 15 Horas [14.30- início do Terço na Capela] 
 
 
 
Freguesia / Paróquia: Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Capela de S. André de Aver-o-Mar 
Organização: Paróquia de Navais. Comissão de festas, com colaboração da paróquia, Câmara municipal, etc. 
 
Festividade: Festa de S. André e N.ª S.ª do Leite – Devoção 
Festa fixa, móvel ou dominical: Domingo a seguir ao dia da Festa de S. André (30 de Novembro) e N.ª S.ª do Leite 
 
Características Gerais: Procissão com andores e “figurado” organizado. Realiza-se um sermão - numa elevação, junto ao cruzeiro 

de S. André - durante o percurso da procissão. A Fanfarra de Aver-o-Mar segue no início.  
 
“Armador”: Maria Elisa Novais - “Casa dos Anjos” 
 
PARTICIPANTES – INSTITUIÇÕES E AGENTES ENVOLVIDOS:  
Membros do Clero: Pároco: Joaquim Moreira Amorim 
Associações Religiosas: Confrarias da paróquia 
 
Autoridades Civis:  Presidente da Câmara: Dr. José Macedo Vieira. Membros da Junta de freguesia e Comissão de Festa. 
Associações Civis: Rancho Folclórico de Aver-o-Mar 
 
Acompanhamento musical: Fanfarra de Aver-o-Mar, com “Marjorettes” à frente, vem a “abrir” a procissão 
 
Itinerários – percursos e paragens: Caminho asfaltado em volta da capela de S. André e rochedos. Pára durante o sermão, em 
frente ao rochedo de S. André com a cruz. 
 
Observações: No dia do Santo (30 de Novembro), propriamente dito (ou na véspera, à noite), vão grupos de pessoas a partir da 
Póvoa e outras localidades em “romagem” até à capela de S. André. A maior parte enverga trajes negros e, por exemplo, membros 
do “Rancho Poveiro” e outras associações recreativas levam trajes antigos. Nem mesmo o mau tempo os demove de ir remir as 
Almas do Purgatório nesse dia, em que se encerra o “Mês das Almas”.  
realizam-se as celebrações litúrgicas no dia da festividade: S. André. 
 
“AVER-O-MAR. O nome mais lindo das terras de Entre Douro e Minho. Póvoa de Varzim. Dias 04 e 05 de Dezembro a 12 de 
Dezembbro de 2004. Na Capelinha de Santo André Festa Tradicional em Louvor de Santo André e Nossa Senhora do Leite. (...) 
Abrindo o Imponente Cortejo Religioso, a categorizada Fanfarra de Aver-o-Mar incorporando-se as Confrarias, os Andores de Santo 
André. São Bartolomeu, Senhora do Leite, Senhora dos Navegantes, São Pedro, Senhora da Conceição e São Sebastião. Como é 
tradicional, será pronunciado, no penedo sobranceiro ao mar, eloquente sermão em honra de Santo André. No final actuação do 
Rancho Folclórico de Aver-o-Mar.” Cf. Cartaz da festa. 2004. Tipografia Binográfica - Póvoa de Varzim. 
 
Organização - Programa:  
- A Fanfarra de Aver-o-Mar, com “Marjorettes” - segue no início; 
- Bandeiras processionais, membros das confrarias, “devoções”, andores e “figurado” alternadamente 
- Andor de S. Sebastião; 
- Andor de S. Sebastião; 
- Andor de Nossa Senhora dos Navegantes; 
- Andor de S. Judas Tadeu; 
- Andor de S. José (da Igreja paroquial de Nossa Senora das Neves de Aver-o-Mar - por “promessa”); 
- Andor de S. Bartolomeu; 
- Andor de Nossa Senhora do Leite; 
- Andor de S. Pedro Apóstolo (da Igreja paroquial de Nossa Senora das Neves de Aver-o-Mar); 
- Andor de S. André; 
- Pálio com relíquia do Santo Lenho; 
- Individualidades - autoridades civis. 
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1.1.44. PROCISSÃO DE SANTA LUZIA  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa: 12.13 
Ano.Mês.dia (registada): 2003.12.13 

Hora (registada):16 H 

Freguesia / Paróquia: Navais, Divino Salvador, Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja paroquial do Divino Salvador de Navais. 
Organização: Paróquia de Navais 
 
Festividade: Festa de Santa Luzia – Devoção 
Festa fixa, móvel ou dominical: Domingo a seguir ao dia da Festa da Devoção a Santa Luzia - 13 de Dezembro 
 
Pároco: Manuel Gomes dos Santos e clero local convidado.  
Confrarias; crianças da “Santa Cruzada”; Crianças da Catequese, Escuteiros 
 
Organização - Programa: Procissão com andores e “figurado” correspondente. 
 
“Armador”: “Casa Palhares”, de Lino Araújo, Balasar (andores). Alguns trajes foram também alugados a Maria Elisa Novais -  

“Casa dos Anjos”, PV 
 
Participantes: Presidente da Junta e outros membros da Junta e um vereador da Câmara Municipal. 
 
Música: Fanfarra dos escuteiros e Banda. A Fanfarra dos escuteiros vem a “abrir” a procissão. A Banda da Póvoa de Varzim segue 
no fim do cortejo.  
 
Itinerários – percursos e paragens: ai da Igreja, rodeia parte da paróquia e regressa pela estrada Nacional - Póvoa / Viana. Passa 
pela Capela de S. António (que Socupou o lugar destinado ao cruzeiro paroquial, depois deste ter sido destruído aquando do arranjo 
da estrada N.) 
 
 
Observações: A procissão não apresenta um programa organizado, mas seguem crianças, jovens e mulheres vestidas com os 

trajes das santas e santos que seguem nos andores, como ex-votos [“promessas”]. 
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1.1.45. PROCISSÃO DA LADAÍNHA MAIOR  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 04.25 
Ano.Mês.dia (registada):    

Hora (registada): manhã cedo. Antes da missa primeira   
 
Existência documentada/Comprovada:  1.ª metade do século XX (informação oral)    
 
Freguesia / Paróquia:   Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Celebração da Ladaínha Maior 
Festa fixa, móvel ou dominical: Celebração fixa, no dia 25 de Abril. “Efectuava-se manhã cedo. Antes da missa primeira.”137 
 
Organização - Programa:  
“O Pároco da Matriz, com o povo, cruz paroquial à frente”138 percorria um pequeno circuito, indo até ao cruzeiro e regressando à 
Matriz. 
 
Itinerários – percursos e paragens: a procissão “percorria as ruas da Igreja e do Visconde de Azevedo, até ao Cruzeiro, 

recolhendo à matriz pelas ruas de 1.º de Maio, do Cidral e da Conceição”139 
 
 
Observações:  

“Diz-nos A. G. Martimort140 que a Ladainha Maior de 25 de Abril é de origem romana, conservando-se o texto pelo qual S. 
Gregório a mandou anunciar em 592 ou 598. Percorria, em Roma, em grande parte, o itinerário da antiga procissão romana das 
Robigalia. Está-se, possivelmente, em face de uma procissão cristã que substituiu um cortejo pagão. 

Ainda segundo o mesmo escritor, a Ladainha Maior era uma procissão composta de ladainhas, antífonas e orações ditas pelo 
celebrante nas diferentes estações. Trata-se de súplicas pelas quais o povo romano pedia perdão dos seus pecados e a protecção 
de Deus contra todos os flagelos. 

Na Póvoa realizava-se ainda há anos esta procissão da Ladainha Maior, a 25 de Abril.” 
 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, p. 208. 

                                                             
137  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit., 1979, p. 208. 
138  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p. 208. 
139  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p. 208. 
140  A. G. Martimort – A Igreja em oração, Secção II, cap. I, pág. 834. 
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1.1.46. PROCISSÃO DAS LADAÍNHAS MENORES  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Mês e dia da festa (se “saísse” em 2004): 05.18 – 05.20 
Ano.Mês.dia (registada):    

Hora (registada): “Manhã cedo, antes da missa primeira”141 
 
Existência documentada/Comprovada:  1.ª metade do século XX (informação oral)    
 
Freguesia / Paróquia:   Póvoa de Varzim  
Igreja de onde sai e onde termina: Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição da Póvoa de V. 
Organização: Paróquia de N.ª S.ª da Conceição (Matriz), PV. 
 
Festividade: Celebração das Ladainhas Menores (Rogações) 
Festa fixa, móvel ou dominical: Festa móvel (cíclica) “nos 3 dias que precedem a Ascensão” “(40 dias depois da Páscoa).”142 
 
Organização - Programa:  
“O Pároco da Matriz, com o povo, cruz paroquial à frente”143 percorria um pequeno circuito, indo até ao cruzeiro e regressando à 
Matriz. 
 
Itinerários – percursos e paragens: a procissão “percorria as ruas da Igreja e do Visconde de Azevedo, até ao Cruzeiro, 

recolhendo à Matriz pelas ruas de 1.º de Maio, do Cidral e da Conceição”144 
 
Observações:  

“Segundo A. G. Marimort145  foram ordenadas pelo bispo de Viena, S. Mamerto, em 470. O Concílio de Orleães de 511 estendeu 
o seu uso a todas as Igrejas da Gália, onde receberam, desde então, o nome de Rogações. Em particular destinam-se a rezar pelos 
frutos da terra. 

Na Póvoa, realizavam-se ainda há anos, nos 3 dias que precedem a Ascensão (esta 40 dias depois da Páscoa), chamando-lhe 
o povo as Ladainhas de Maio. (...) Tinham lugar manhã cedo, antes da missa primeira.”146 
 
 
Bibliografia:  
COSTA, Joaquim Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVIII, Póvoa de 

Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 208 - 209. 

                                                             
141 Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões na Póvoa de Varzim... Ob. cit., 1979, p. 209. 
142  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões.. Ob. cit., 1979, pp. 208 - 209. 
143  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p. 209. 
144  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, pp. 208. - 209 
145 A. G. Martimort – A Igreja em oração, Secção II, cap. I, págs. 736, 834 e 835. 
146  Cf. COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob. cit., 1979, p. 208. 
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