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3.1. DOCUMENTOS     

 

3.1.1. QUADRO DE REGISTOS DOCUMENTAIS ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES NO CONCELHO DA 

PÓVOA DE VARZIM E À CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÓMICA1   
 

 

 

 

                                                        

1 Documentos ordenados cronologicamente. Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim (AMPV) 



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

001

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice

1872.
06.04

“Capítulos de 
Vezita”, ou “Livro

de Visitas da 
Paróquia de 

Santa Eulália de
Beiriz”

Arquivo
Paroqui

al de 
Beiriz

“Capítulos de Vezita”, ou “Livro de Visitas da Paróquia de Santa Eulália de Beiriz” / “Termo de Abertura” - datado: 28 de
Novembro de 1830 e a assinatura: Manuel José Gomes.
“Provisão Pastoral do Ex.mo e Re.mo Snr. Arcebispo Primaz em que prohibe as porcissões dos cercos de S. Sebastião
em volta das freguesias. / tendo subido a Nossa Presença varias representações d’ alguns Reverendos parochos, e de
pessoas piedosas, ponderando que as porcissões denominadas cercos, que se fazem em grande parte das parochias 
deste Nosso Arcebispado, em honra do Glorioso Martyr S. Sebastião, nas quaes a sua e algumas outras sagradas 
Imagens são conduzidas em andôres em volta de toda a freguesia, se tem convertido em occasião de muitas 
irreverencias, desacatos e peccados, já por que atravessando montes e sitios escabrozos e caminhos defficeis não é 
possivel guardar-se  nellas a decencia e respeito que deve observar-se em todos os actos do culto divino; já porque 
esfriando a fé e devoção que aconselhou o establecimento destas solemnidades, e augmentada a immoralidade de que
tudo abusa,  (...)

002

1877.
07.18 Requerimento

AMPV 
(CMPV /

0881 
(288))

Diz José Ferreira do Valle, negociante e morador na rua do Pelourinho d`esta Villa, que tendo de festejar Nossa 
Senhora do Carmo, nos dias 21 e 22 do corrente, para  o que precisa collocar na sua rua alguns mastros para 
bandeiras, e por isso /  Pede se digne dar-lhe / a devida licença, / responsabilizando-se pela / compostura na rua, / dos
boracos que para /  tal fim tenha de abrir
 Póvoa de Varzim, 18 de Julho de 1877   / E. R. Mce / (Assinado:) José Ferreira do Valle
(A Câmara deferiu.)

003

1881.
00.00 Requerimento

AMPV 
(CMPV /

0882 
(053))

 Diz José Ferreira do Valle, casado, negociante da rua do Pelourinho, desta Villa, que pertendendo festejar a imagem 
de Nossa Senhora do Carmo, em sua própria casa no dia 16 e 17 do corrente, e para tornar mais pomposa esta festa
pertende guarnecer a sua rua e parte da da Bandei[ra] com mastros e bandeiras, e bem queimar algum fôgo 
prezo, e para isso requer a Vossas Excelências se dignem conceder-lhe licença para poder espetar os mastros nas 
ruas indicadas promptificando-se e sujeitando o supplicante a pôr a rua no mesmo estado em que se encontra,
e bem assim concederem-lhe licença para queimar o fogo. Pede a Vossas Excelências se dignem / assim o haver por
bem / E. R. Mce / (Assinado:) José Ferreira do Valle / (A Câmara deferiu o pedido.)

004

1882

Documento 
avulso

Ver
 transcr.
 completa

Apêndice

BMPV
(CMPV)

     Os abaixo asignados moradores nesta Villa vem perante Sua Senhoria Faser-lhe ver em que pesimo istado a viação
ce acha a rua do Carvalhido pella sua istreitesa e falta de superficie, pois sendo uma rua de bastante transito pellas 
muitas pescarias que nella mora como pelas pessoas que no tempo de banhos vão visitar Nossa Senhora do 
Desterro é uma rua sempre concorridos i todos reparão o mau istado da dita rua, pella sua fraca construção i falta de 
luminação que tem, istá temível de ce transitar por ella como noutes de inverno. Pois ainda não à quinze dias que indo 
por ella cima um pobre labrador condusindo um carro de betume como não soubece o istado de rua tambouce o carro 
agarrando uma piquena que tanjia o gado pellas pernas em risco de ficar ali bitima, pois aquella rua pella sua istreitesa i
pella pedra que nella pisue, he pouco despendiosa para o municipio. / Pedimos a Vossa Senhoria que aquella rua seija
milhorada / como é de justiça visto Vossa Senhoria terem tanto zelo / no calcetamento das ruas, esperão os 
supplicantes / que esta não fique ao abandono /  E. R. M /  (Assinado:) Francisco Alves Martinz dos Santos [...] / Manoel
Gomes Flores / (são 33 assinaturas) /(A Câmara tomou o pedido em consideração.)

005

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice

1891.
04.27

Copiador dos 
Mapas (1891 - 

1893), Fl. 8,

AMPV /
0899

“Concelho da Póvoa de Varzim / Relação das irmandades, confrarias e institutos de piedade e beneficência deste 
concelho. Freguesias      -      corporações       -            Data de Aprovação dos seus estatutos: (...)
Póvoa de Varzim / Confraria do Santíssimo Sacramento / 22 de Abril de 1702
Póvoa de Varzim / Confraria do Santíssimo Coração de Jesus / 29 de Maio de 1769
Póvoa de Varzim / Irmandade de N.ª Senhora da Assunção / 21 de Fevereiro de 1791
Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª Senhora de Belém / 26 de Janeiro de 1826
Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª Senhora das Dores / 24 de Abril de 1769
Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª Senhora do Rosário / 17 de Janeiro de 1805 (Fl. 8v)
Póvoa de Varzim / Confraria de S. José de Ribamar / 25 de Agosto de 1859
Póvoa de Varzim / Confraria de S. Tiago Maior /  23 de Agosto de 1741
Póvoa de Varzim / Confraria das Almas /  7 de Março de 1756
Póvoa de Varzim / Irmandade da Santa Casa da Misericórdia /21 de Junho de 1886 (...)

006

1896.
06.01 Requerimento

AMPV 
(CMPV /

0883 
(247))

     Diz a Meza da Confraria de Nossa Senhora de Belém, erecta na Capella do mesmo nome, sita no Logar da 
Giesteira d`esta freguesia e Comarca da Povoa de Varzim, que, pretendendo mudar o Cruzeiro, que fica ao sul da dita
Capella, para o logar das Moninhaz, proximo ao Cemiterio novo e, como a Confraria é pobre e o não possa fazer sem 
licença, por isso

Pede à Excelentissima Camara haja por bem / conceder-lhe a referida licença e ceder-lhe / gratuitamente o terreno a 
ocupar. / E. R. Mce

 (Assinado:) Pela Meza - O Juiz / Jose Antonio Gonçalves
(A Câmara aceitou o pedido.)



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

007

1900.
02.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), Fl. 2v - 3

AMPV 
(CMPV /

0662)

“1.ª Repartição (...) / (Fl. 2v - 3) / N.º 9
“dando-se,actualmente neste concelho, entre a classe pobre muita miseria por falta de trabalho, principalmente na 
classe piscatoria, onde os lucros teem sido muito diminutos por escassez de pescaria, julgamos de grande 
necessidade prestar-se qualquer auxilio às familias mais indigentes (...)”. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim pede
autorização para auxiliar os indigentes através “das taxas de Beneficencia”

008

1900.
03.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), Fl. 4,

AMPV 
(CMPV /

0662)

“1.ª Repartição (...) / (Fl. 4) N.º 18
“Dando cumprimento ao ordenado por V.ª Ex.cia em officio de 24 de fevereiro ultimo com o n.º 85, expedido pela 1.ª 
repartição, tenho a honra de enviar a V.ª Ex.cia o adjunto relatorio da S.ta Casa da Mizericordia e Hospital desta 
villa, que acabo de receber da respectiva corporação e o ultimo publicado, segundo a mesma declarado. Neste 
concelho não há outras corporações de beneficencia.= O Presidente da camara servindo de Administrador do concelho
- Delfim Martins Flores.”

009

1900.
03.17

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), Fl. 5.

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...) / (Fl. 5) / N.º 23
Tenho a Honra de enviar a V.ª Ex.cia, em duplicado, os adjuntos orçamentos da receita e despesa da confraria de N.
Senr.ª do Rosário, da freguesia de Beiriz e da ordem terceira de S. Francisco, da de Navais, deste concelho, para o
corrente anno economico de 1899 a 1900, a fim de V.ª Ex.cia se dignar prestar-lhe a sua approvação, se assim o julgar 
justo.= O Adm.dor intº - Miguel Calheiros.”

010

1900.
03.27

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 39v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 39v) N.º 20 / Tendo de ter lugar no proximo Domingo, n’esta Villa, a procissão de Passos, e 
sendo costume concorrer muito povo das freguesias circumvizinhas, vou rogar aV. Ex.cia. se digne dár as suas ordens
para que quatro guardas civis venham a esta Villa faser, juntamente com os guardas que aqui estão, apolicia da 
mesma procissão, devendo esses guardas chegar a esta Villa no sabbado, no ultimo comboyo da tarde.= O Adm.dor 
intº  Miguel Calheiros.”

011

1900.
03.27

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 5v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 5v) N.º 25
Tenho a Honra de enviar a V.ª Ex.cia, em duplicado, o adjunto orçamento  segundo supplementar da receita e 
despesa da irmandade da Santa Casa da Misericórdia, Hospital e Asylo [Asilo], desta villa, para o corrente anno 
economico de 1899 a 1900, a fim de V.ª Ex.cia se dignar prestar-lhe a sua approvação, se assim o julgar justo.= O Adm.
dor intº - Miguel Calheiros.”

012

1900.
03.29

Copiador da 
Correspondênci

a para o 
Governo Civil 
(1900 - 1901),  

fl. 39v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 39v) N.º Telegramma
Paga-se transporte e gratificações policias requisitados. Preciso força militar por recear alteração d’ordem.= O Adm.
dor intº  Miguel Calheiros.”



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

013

1900.
04.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 5v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 5v) N.º 28 / Tenho a Honra de enviar a V.ª Ex.cia, devidamente informada e documentada, a 
conta da receita e despesa da Santa Casa da Misericórdia, Hospital e Asylo [Asilo], d’esta Villa, relativamente ao anno 
economico anterior de 1898 a 1899.= O Adm.dor intº - Miguel Calheiros.”

014

1900.
04.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 5v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 5v) N.º 29 / Dando satisfação ao exigido por V.ª Ex.cia em officio de 16 do corrente, com o nº 
160, expedido pela 1ª repartição, tenho a honra de enviar a  V.ª Ex.cia outro relatorio com relação á administração da 
Santa Casa da Misericórdia e Hospital, d’esta Villa, ultimo publicado.= O Adm.dor intº - Miguel Calheiros.”

015

1900.
05.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 40v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 40v) N.º 29
Rogo a Va. Ex.cia. se digne dár as suas ordens para que sejam enviados a esta Villa 10 policias civis, a fim de me 
coadjuvarem a faser a policia no dia 1º do proximo mês de Junho, por occasião da eleição da mesa administrativa da
Sta. Casa da Misericordia, d’esta Villa, devendo essa policia estar aqui no dia anterior - quinta feira proxima - no ultimo
comboio da tarde. O Adm.dor intº  Miguel Calheiros.”

016

1900.
06.12

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 7v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 7v) N.º 45 / Tenho a honra de passar ás mãos de V.ª Ex.cia, informados e documentados,os 
adjuntos orçamentos da receita e despesa das irmandades e confrarias abaixo mencionadas, para o proximo anno 
economico de 1900 a 1901 (...).= O Adm.dor substº - Martins da Costa.”

017

1900.
07.28

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 42,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 42) N.º 40 / Tendo principiado a epocha balnear, vou rogar a Va. Ex.cia. se digne dar as ordens
necessarias para que, com a maior brevidade possivel, sejam enviados para esta Villa 3 guardas civis e um cabo, afim
de me coadjuvarem a garantir a tranquilidade e o socego publico. A camara municipal promptifica-se a satisfaser a 
competente gratificação.-O Presidente da camara servindo de adm.dor do concelho, Delfim Martins Flores.”

018

1900.
07.30

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901),  fl. 42; 

42v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 42; 42v) N.º 42
Tendo officiado á irmandade de N. S. d’Assumpção d’esta Villa, ácerca do serviço de policia de pesca da canhoneira 
Zambeze, tenho a honra de enviar a V. Ex.cia., por copia, o officio que hoje me foi enviado pelo juiz da referida 
irmandade, sobre o mesmo assumpto. - O Presidente da camara servindo de adm.dor do concelho, Delfim Martins 
Flores.”



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

019

1900.
08.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 42v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 42v) N.º 44 / Tenho a honra de enviar a Va. Ex.cia o adjunto requerimento da mesa da Real 
Irmandade de N. Senhora da Assumpção, d’esta Villa, (no dia 15 do corrente) digo Villa, pedindo para que sejam 
mandados oito cavallarias a esta mesma Villa, no dia 15 do corrente, afim de evitarem os abusos que se tem dado na
passagem da procissão de N. Senhora da Assumpção, que tem de sahir no mesmo dia 15, promptificando-se a 
irmandade a dar quartel para os cavallos e faser as outras despesas de sustentação e gratificação aos cavallarias. 
Sendo de toda a conveniencia o pedido da suppe., pois que é verdade tudo quanto ella alega, considero de toda a 
necessidade o deferimento do requerimento, enviando-se os 8 cavallarias pedidos, que julgo imprescindiveis.-O 
Presidente da camara servindo de adm.dor do concelho, Delfim Martins Flores.”

020

1900.
08.13

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 43,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)(Fl. 43) N.º 46 / Realiza-se no proximo dia 15 do corrente a festividade de Nossa Senhora da 
Assumpção que traz a esta villa milhares e milhares de forasteiros. Comprehende-se, pois, que para a manutenção da 
ordem no meio de uma povoação de cerca de 15:000 almas augmentada com a população proveniente da colonia 
balnear e mais ainda com os visitantes que n’este dia concorrem aqui vindos de fóra, sejam insufficientes os tres 
guardas civis e um cabo requisitados por mim em officio nº 200, de 28 de Julho ultimo além das auctoridades que nos
termos da lei administrativa se me acham ordinariamente subordinadas. N’estes termos e porque julgo de todo o ponto 
impossivel assegurar a ordem e tranquilidade publicas n’este dia, requisito mais a Va. Ex.cia 8 guardas civis e um da 
policia judiciaria, que se deverão aqui apresentar na tarde do dia 14, afim de poder utilisar os seus serviços no arraial
que deverá n’essa mesma noite realisar-se. Dos 8 guardas requisitados peço que Va. Ex.cia ordene que dois d’entre 
elles continuem n’esta villa aggregados á policia que aqui se acha actualmente destacada. Renovo tambem a Va.
Ex.cia a requisição da força de cavallaria a que se refere o meu officio de 11 do corrente com o nº 214.- O presidente 
da camara, servindo de adm.dor do concelho, Delfim Martins Flores.”

021

1900.
08.24

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901),  fl. 43; 

43v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 43; 43v) N.º 48 / Tenho a honra de enviar a Va. Ex.cia o adjunto requerimento da meza da 
confraria de N. S. das Dores, d’esta Villa, pedindo para sejam mandados 8 cavallarias a esta mesma Villa, no dia 26 
do corrente, a fim de evitarem os abusos que se teem dado na passagem da procissão de N. S. das Dores, que tem 
de sahir no mesmo dia 26, promptificando-se a confraria a dar quartel para os cavallos e faser as outras despesas de 
sustentação e gratificação aos cavallarias. Sendo de toda a conveniencia o pedido da suppe. pois que é verdade tudo 
quanto ella allega, considero de toda a necessidade o deferimento do requerimento, enviando-se os 8 cavallarias 
pedidos, que julgo imprescindiveis.-O Presidente da camara, servindo de adm.dor do concelho, Delfim Martins Flores.”

022

1900.
11.06

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 12v; 

13,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 12v; 13) N.º 89 / Tenho a honra de enviar a V.ª Ex.cia (...) orçamento rectificativo nº 47 com 
relação á construção da Avenida Mouzinho d’Albuquerque, orçamento de terraplanagem e obras d’arte da mesma e
o projecto d’um novo mercado entre a rua Direita d’esta Villa e a mesma Avenida (...).= O Adm.dor intº - David José 
Alves.”

023

1900.
12.03 Requerimento BMPV

     Joaquim Luis Moreira, empreiteiro da obra da Capella no Cemitério publico desta villa, tendo concluido os trabalhos 
da respectiva arrematação, como a Excelentíssima Câmara o pede, querendo, mandar examinar, requer por isso lhe 
seja satisfeita a importância da mesma arrematação.
                                                                      Pede à Excelentíssima Câmara se /  digne mandar se lhe satisfaça, / como 
requer. /  E. R. Mce  

pelo inpreiteiro e sosio do mesmo
(Assinado:) Delfim Francisco Dias

024

1900.
12.04

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 13v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 13v) N.º 97 / Envio a V.ª Ex.cia (...) pedindo a concessão d’uns terrenos pertencentes á 
esplanada do Castello d’esta Villa e expondo a necessidade immediata de serem demolidos os casebres em volta 
d’esse Castello, que constituem fócos insalubres muito prejudiciais á hygiene d’esta populosa villa (...).= O Adm.
dor intº - David José Alves.”



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

025

1900.
12.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 13v; 

14,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 13v; 14) N.º 98 / A pedido da  Associação Humanitaria dos Bombeirosa Voluntarios d’esta 
villa da Povoa de Varzim, cabe-me a honra de enviar a V.ª Ex.cia o adjunto requerimento em que ella pede a 
approvação dos seus novos estatutos  (...).= O Adm.dor intº - David José Alves.”

026

1900.
12.07

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 14,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 14) N.º 101 / Tenho a honra de passar ás mãos de V.ª Ex.cia (...) solicitando do Governo de Sua
Magestade decretar a expropriação para utilidade publica e urgente para as expropriações dos Terrenos e predios 
necessarios para a construção do novo mercado publico e abertura da rua de ligação entre a Avenida e o largo das 
Dôres com a rua da Villa Villa (sic) [Rua da Vila Velha] (...).= O Adm.dor intº - David José Alves.”

027

1900.
12.18

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 14v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 14v) N.º 108 / Tenho a honra de enviar a V.ª Ex.cia (...) o adjunto projecto de alargamento da 
rua e travessa de Carlos Alberto e da rua Eça de Queiroz (...) a fim de receber a devia appovação. (...)= O Adm.dor 
intº - David José Alves.”

028

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice

1901.
03.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901),  fl. 48v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 48v) N.º 14 / Cumpre-me levar ao conhecimento de V.a Ex.cia que hontem á noite um numeroso 
grupo de populares, artistas, na sua maior parte, se apresentou na rua em attitude pouco ordeira a pretexto d’uma 
manifestação anti-jesuitica, diziam, que de antemão haviam planeado. Felizmente fui avisado a tempo de que no 
plano dos manifestantes estava o apedrejamento de algumas casas e nomeadamente de um collegio de meninas 
dirigido por Irmás Dorothêas, o que me levou a prevenir o commandante do Posto Fiscal, devendo á intervenção 
opportuna da força armada que requisitei, o poder evitar que aquelle proposito se realisasse, constando-me que apenas
se quebrou um vidro na casa de residencia do industrial Francisco Alves de Vasconcellos. Estão detidos tres individuos
de cuja responsabilidade vou apurar, afim de os remetter para juizo, quando culpados. Não foi mister recorrer a 
violencias (...). Devo no intretanto declarar a V.a Ex.cia que tenho fortes motivos para suspeitar que as arruaças se 
repitam, reputando indispensavel (...)  que V.a Ex.cia se digne ordenar a vinda immediata, para esta villa, de 6 guardas
da policia civil, numero que se me afigura sufficiente para evitar  qualquer tentativa de movimento, no sentido de 
perturbar a ordem e socego publicos. -O adm.or int.o Domingos José Moreira.”

029

1901.
03.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 48,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 48) N.º Telegramma / Hontem á noite um grupo numeroso de populares percorreu as ruas em 
attitude pouco ordeira, a pretexto de uma manifestação anti-jesuitica. Requisitei auxilio da guarda fiscal que pôde 
restabelecer a ordem e socego publicos. Actualmente ha completa tranquilidade. Officio hoje a V.a Ex.cia, relatando 
circunstanciadamente o sucedido e requisitando seis guardas da policia civil para  garantir a ordem. O adm.or int.o 
Domingos José Moreira.”

030

1901.
03.13

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 48v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 48v) N.º 15 / Cumpre-me ponderar respeitosamente a V.a Ex.cia que, conquanto, n’estes 
ultimos dias, a ordem e socego publicos, não tenham sido alterados, reputo indispensavel á manutenção da ordem, a 
vinda para esta villa dos seis guardas da policia civil, que requisitei em meu officio de 11 do corrente. - O adm.or int.o
Domingos Moreira.”
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031

1901.
03.22

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 49,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 49) N.º 17 / No proximo domingo, 24, realisa-se n’esta villa uma festividade - Procissão de 
Passos - a que costuma concorrer grande numero de forasteiros, sendo frequentes os furtos e disturbios. Afim de poder
ser mantida a ordem publica, para o que não disponho de agentes de confiança, venho rogar a V.a Ex.cia se digne 
ordenar a vinda de quatro guardas da policia civil, que, fasendo aqui serviço n’aquelle dia, poderão retirar no dia 
immediato, caso V.a Ex.cia assim o entenda necessario. -O adm.or int.o Domingos José Moreira.”

032

1901.
07.18

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 51v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 51v) N.º Telegramma / Em resposta ao telegramma de Va. Ex.cia, tenho a honra informar que 
não me consta ter havido recentemente n’este concelho jogo ilícito. Para melhor garantir a sua represão durante a 
epocha balnear, já em começo, reputo indispensavel a vinda immediata para esta villa de sete guardas da policia civil,
como é de uso. - O adm.or int.o Domingos José Moreira.”

033

1901.
08.02

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 52,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 52) N.º Telegramma / Amanhã e depois realiza-se na freguesia de Laundos, d’este concelho, 
uma romaria que costuma ser muito concorrida e não dispondo de força policial bastante para assegurar alli a 
manutenção da ordem publica. Rogo a Va, Ex.cia se digne ordenar para o effeito a vinda de mais seis guardas da 
policia civil. Basta que cheguem aqui amanhã de tarde, podendo regressar segunda de manhã. -O adm.or int.o 
Domingos José Moreira.”

034

1901.
08.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 52,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 52) N.º 39 / Tendo esta manhã retirado para essa cidade o destacamento de policia civil por 
mim requisitado para manter a ordem n’uma romaria que teve logar na freguesia de Laundos, d’este concelho, cumpre-
me informar V.a Ex.cia que o serviço foi por elle desempenhado com a maior diligencia e cordura, não se tendo dado 
conflicto algum. -O adm.or int.o Domingos José Moreira.”

035

1901.
08.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900 - 
1901), fl. 52,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 52) N.º 40 / Tenho a honra de enviar a V.a Ex.cia o adjunto requerimento da mesa da Real 
Irmandade de N. S.a d’ Assumpção, d’esta villa, pedindo para que sejam mandados 8 cavallarias a esta mesma villa,
no dia 15 do corrente, a fim de evitarem os abusos que se teem dado na passagem da procissão de N. S. d’Assumpção,
que tem de sahir no mesmo dia 15, promptificando-se a irmandade a dar quartel para os cavallos e faser as outras 
despesas de sustentação e gratificação aos cavallarias. Sendo de toda a conveniencia o pedido da supp.e pois que é 
verdade tudo quanto ella allega, considero de toda a necessidade o deferimento, enviando-se os 8 cavallarias pedidos,
que julgo imprescindiveis, devendo esta força chegar aqui na manhã do referido dia 15. -O adm.or int.o Domingos José
Moreira.”

036

1901.
08.24

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1900  - 
1901), fl. 52v,

AMPV 
(ACPV /
0662)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 52v) N.º Telegramma / Realisando-se aqui amanhã a festividade das Dôres, a que costuma 
concorrer grande quantidade de forasteiros, o que torna difficil o policiamento das ruas, rogo a V.a Ex.cia se digne 
providenciar no sentido de serem postas á minha disposição, para effeito da manutenção da ordem publica, as quatro 
praças de cavallaria da guarda fiscal aqui destacadas. -O adm.or int.o Domingos José Moreira.”
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037

1901.
10.07 Requerimento, BMPV

     Diz Delfim Francisco Dias, carpinteiro da freguesia de Beiriz impreiteiro da obra na capella do cemiterio d`esta villa, 
que veio a ser côro, pintura e concertos nas casas da guarda e como já tenha concluido seus trabalhos pedia a Vossa 
Excelência para mandar vistoriar os ditos trabalhos por isso

 Pede a Vossa Excelência a graça de /  lhe diferir. / E. R. Mce

 (Assinado:) Delfim Francisco Dias
(A Câmara mandou proceder à vistoria.)

038

1903.
05.18

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[ƒol. 3]

AMPV 
(CMPV /

0040)

“Da Direcção das Obras Publicas deste Distrito, sob o numero cento trinta e quatro, de dezasseis do corrente, 
concedendo autorização , como lhe fora pedido, para assentar uma linha americana provisória na estrada Real, 
número trinta e prolongar a canalização de água na mesma estrada, nos limites desta vila. – Inteirada.”

039

1903.
05.18

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[ƒol. 5]

ACPV 
(CMPV /

0040)
Reclames de Farmácia [Pharmacia] na Junqueira [nas reuniões seguintes registam-se vários pedidos semelhantes]

040

1903.
06.08

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[ƒol. 6]

ACPV 
(CMPV /

0040)
Pagamento de oitocentos reis “A Construção Moderna» [revista de arquitectura]

041

1
-
1903.
06.22

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 
[fol. 07 - 07v]

AMPV 
(CMPV /

0040)

[Fol. 7] [Linha 32] “Nos termos do disposto no artigo cento e dois do Código Administrativo foram autorizados os 
pagamentos seguintes (...).
[Fol. 7v] [Linha 6]. “seis mil quatrocentos e sessenta reis à Confraria do Santíssimo Sacramento; onze mil e 
novecentos reis aos Eclesiásticos que assistiram à solenidade de Corpo de Deus [Corpus Christi]

042

1903.
06.22

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903. - 1907), 

[ƒol. 6v]

ACPV 
(CMPV /

0040)

“Do Vice-Consul interino de Espanha, Adelino Pereira Baptista (...) participando a sua nomeação interina para aquele 
cargo. – Inteirada”
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043

1903.
07.06

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[fol. 8]

AMPV 
(CMPV /

0040)
Pedido de “iluminação incandescente durante a época balnear”

044

1903.
07.06

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[fol. 9 - 9v]

AMPV 
(CMPV /

0040)
“alargamento da Rua dos Banhos em construção”...

045

1903.
07.06

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[fol. 9]

AMPV 
(CMPV /

0040)

“De Justiniano Gomes, da cidade do Porto, pedindo o concurso dum terreno no largo da rua Tenente Valadim para 
construir uma barraca para divertimentos públicos durante a época balnear – foi deferido com certas condições.”

046

1903.
07.06

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[fol. 9]

AMPV 
(CMPV /

0040)

“De Rodrigo Inácio da Silva [Rodrigo Ignacio da Silva], representante da Sociedade Empresária de Teatro Lisbonense, 
[sociedade emprezaria de theatro Lisbonense], fazendo idêntico pedido para armar o seu teatro barraca no mesmo largo
da rua Tenente Valadim – foi indeferido em razão de haver nesta vila casa própria para os espectáculos da natureza 
dos que o requerente pretende dar.”

048

1903.
07.13

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903-1907), 

(fol. 12)

AMPV 
(CMPV /

0040)
“Requerimentos (...) - De José Branco Soares Galiza (Galliza), concessionário da linha do Americano.

047

1903.
07.13

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903. - 1907), 

(fol. 10v)

AMPV 
(CMPV /

0040)

Pedido de colocação de tabuletas, lâmpadas e vitrines - por diversos comerciantes, nomeadamente (Linha 18:) “- De 
Avelino Barros, fotógrafo (photographo) da casa real, pedindo licença para colocar uma tabuleta (taboleta) na frente da 
sua fotografia (photographia) - foi deferido nas condições técnicas.” (...)
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049

-1905.
08.21

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[Fol. 116]

AMPV 
(CMPV /

0040)

[Fol. 116] [Linha 7] “Officios (...).
[Fol. 116] [Linha 16]. “- Da Real irmandade de Nossa Senhora d’ Assumpção desta villa, datado de dez do corrente, 
convidando a Camara a incorporar-se na procissão de Nossa Senhora d’ Assumpção - Inteirada.

050

-1906.
06.11

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[Fol. 149, L. 16]

AMPV 
(CMPV /

0040)

[Fol. 149] “Sessão ordinaria e 11 de Junho de 1906  [Linha 16] “Da real Irmandade dos Bombeiros Voluntários desta
villa, sob o numero duzentos e quatro, de dez do corrente, pedindo se lhe indique qual o logar que na procissão do 
“Corpus Christi” é destinado ao corpo activo e à direcção d’ aquella associação. - Ficou encarregado o respectivo
vereador do pelouro de informar.”

051

-1906.
08.13

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[Fol. 156v, L. 14]

AMPV 
(CMPV /

0040)

“Sessão ordinaria de 13 de Agosto de 1906 (...)
Officios”
[Fol. 156v, Linha 14]
“Da Real Irmandade de Nossa senhora d’ Assumpção desta villa, datado de onze do corrente, convidando esta 
corporação a tomar parte na procissão de quinze do corrente. - Fica tomado em consideração.”

052

1906.
08.13 Requerimento

AMPV
(CMPV /

0884 
(540))

N.º 141
Exm.ª Camara
Joaquim da Silva  da cidade do Porto, desejando recuperar 40 m[etros] de terreno publico na rua Tenente Valadim, para
durante a epocha balnear estabelecer divertimento Pim, Pam,Pum; requer por isso se lhe dê a licença precisa, 
obrigando-se o supll.[icante] a pagar a taxa total de 4000 reais e as despesas se necessarias para o mesmo fim.
Portanto / P[ede] aVex.s se dignem deferir o requerido como é da justiça
E   R   Mce / Ass:
[Deferido no dia 13 de Agosto de 1906]

053

-1906.
08.21

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[Fol. 157]

AMPV 
(CMPV /

0040)

[Fol. 157] [Linha 24]
“Sessão ordinaria de 27 de Agosto de 1906 (...) foi apresentada a correspondencia seguinte: Officios:  Da Real 
Irmandade de Nossa Senhora d’Assumpção, desta villa, datado de dezoito do corrente, agradecendo o concurso 
da camara na procissão de quinze d’ Agosto. - Inteirada.”

054

1906.
08.27 Requerimento

AMPV
(CMPV /

884 
(541))

N.º 151
Exm.ª Camara
Diz Manuel Moreira H. da cidade do Porto e residente nesta Vila que pretende 3 metros quadrados de 
terreno publico na rua do Tenente Valadim para colocar uma barraca para vender louça de barro e de paisagem e 
várias quinquilharias durante a epocha balnear, promptificando-se a suportar e a pagar a importancia que lhe for 
arbitrada.
P.[ede] a V. Ex.ª a graça de assim lhe deferir / E   R   Mce / Ass:
[Deferido  27 de Agosto de 1906]
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055

-1907.
08.17

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1907 - 1912), 

[Fol. 040]

AMPV 
(CMPV /

0041)

[Fol. 40] Officios (...) [Linha 28] “- Da União Musical Portuense, datado de dez do corrente, participando uma excursão
a esta villa no dia quinze do dito mez. - Inteirada”

056

-1907.
08.17

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1907 - 1912), 

[Fol. 040]

AMPV 
(CMPV /

0041)

[Fol. 40] Officios (...
) [Linha 29] 
“- Do Juiz da Real Irmandade de Nossa Senhora d’Assumpção, sob o numero um de nove do corrente, convidando
a Camara e seu pessoal a encorpar-se na sua procissão. - Inteirada.”

057

-1907.
08.19

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[Fol. 202v]

AMPV 
(CMPV /

0040)

Sessão Ordinária - 1907, Agosto, 19.
[Fol. 202 v] Officios (...) [Linha 13] - Da Real Irmandade de Nossa Senhora d’Assumpção, desta villa, sob o numero 
dez, de 9 do corrente, convidando esta corporação a incorporar-se na procissão da sua padroeira - Inteirada:”

058

-1907.
08.26

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1903 - 1907), 

[Fol. 203v]

AMPV 
(CMPV /

0040)

[Fol. 203 v] Officios (...) [Linha 19] “- Da Real Irmandade de Nossa Senhora d’Assumpção, sob o numero quatorze de
dezanove do corrente, agradecendo o concurso da Camara na procissão de quinze d’agosto. - Inteirada.”

059

1908.
01.03

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 2,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 2) N.º 1
Sendo lastimoso o actual estado da classe piscatoria d’esta villa, por não ter podido exercer a sua profissão pelo tempo 
invernoso que, ha mais de 3 meses, tem feito, atravessando essa classe uma das mais crueis crises de fóme e sendo
de toda a necessidade e urgencia socorrer-se esses infelises que, em bandos, percorrem as ruas d’esta Villa e as 
freguesias do concelho pedindo esmolas, vou chamar a attenção de V.a Ex.cia para as deploraveis circunstancias 
d’esta classe, digna de toda a consideração e portacção (sic) e especialmente permittir que da quantia de 192.745 reis,
saldo existente n’esta administração das verbas da beneficencia recebidas das confrarias e irmandades d’este 
concelho, com relação os ultimos annos economicos de 1906 a 1907, sejam desde já distribuidas esmolas pelas 
familias mais indigentes d’essa classe a possa auxiliar a sopa economica que é distribuida pela associação A 
Beneficente - d’esta Villa, como já ponderei a V.a Ex.cia em meu officio de 26 de agosto ultimo, com o nº 76. O 
Administrador interino, Castro Alves.”

060

1908.
02.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 3v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) N.º 14 / Tenho a honra de enviar a V.a Ex.cia os documentos comprovativos da distribuição
que, por ordem de V.a Ex.cia, fis pelos pescadores reconhecidamente pobres d’esta villa e suas familias de 660 
alqueiros (sic) (ou 10:000 kilos) de milho que foram generozamente offerecidos para esses infelizes pela Nova 
Companhia Nacional de Moagem de Lisboa. Tendo procedido ás mais severas informações para que a distribuição 
fosse feita com o maior exempulo (sic), julgo, assim, ter cumprido todas as recommendações feitas por V.a Ex.cia 
n’esse sentido. E aproveitando a occasião não posso deixar de manifestar a V.a Ex.cia as agradaveis impressões com 
que esse donativo foi acolhido pelos habitantes d’esta villa e muito principalmente pela classe pescatoria (sic), em nome
da qual me apraz agradecer essa prova de alta philanthropia praticada pela referida companhia. Os sacos que 
conduziram o milho já foram remettidos para essa cidade. O Administrador interino, Castro Alves.”



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

061

1908.
05.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 7v; 8,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 7v; 8) N.º Telegramma Official / Calculo serem necessarios 500 mil kilos de milho para 
abastecer mercado concelho até nova colheita. Camara Municipal promptificou-se venda cereal e responsabilisa-se 
respectivo pagamento, sendo conveniente saber-se preço fixo, deduzindo as despesas cada vinte litros. Convem vir em
fracções, sendo a primeira de 10.000 kilos e as outras quando d’aqui forem requisitadas. O Administrador, Carneiro.”

062

1908.
06.19

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 39,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 39) N.º 28 / Tendo de realisar-se nos dias 23 e 24 do corrente, na freguesia de Terroso, d’este 
concelho, a festividade de S. João e tornando-se de necessidade manter a ordem publica, principalmente por occasião
do arraial na noite do dia 23, vou rogar a V.a Ex.cia se digne dár as suas ordens para que uma força de oito praças de
cavallaria venha auxiliar a respectiva auctoridade administrativa na manutenção do socego publico, ficando á sua 
disposição promptificando-se os promotores da mesma festividade a dar alojamento e a satisfaser quaesquer outras 
despesas. A força deve estar n’esta villa na manhã do referido dia 23 vespera da festividade. O Administrador, 
Carneiro.”

063

1908.
07.13

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 39v; 

40,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 39v; 40) N.º 33 / Tendo ja principiado a epocha balnear n’esta praia, achando-se aqui muitas 
familias a uso de banhos, pelo que torna muito maior o movimento nas ruas, tanto de dia como de noite, e sendo 
necessario assegurar a ordem e tranquilidade publicas, vou rogar a V.a Ex.cia se digne providenciar no sentido de me 
serem enviados tres guardas da policia civil, para durante a referida epocha, me coadjuvarem na manutenção da 
mesma ordem, a exemplo do que costuma faser-se nos annos anteriores. É de toda a conveniencia que estes guardas 
venham o mais breve possivel, pelo motivo acima já exposto. O Administrador, Carneiro.”

064

1908.
07.16

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 40,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 40) N.º Telegramma
Renovo pedido meu officio nº 33 de 13 do corrente, sobre força policial, absolutamente indispensavel e urgente para 
evitar abusos e manter ordem n’esta epocha balnear, em que serviço é violento. O Administrador, Carneiro.”

065

1908.
07.17

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 10; 

10v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 10; 10v) N.º 70
Tendo-se a Associação Commercial d’esta villa officiado no sentido de empregar todos os esforços a fim de ser pelo 
Governo de Sua Magestade prorrogado o prazo para o pagamento voluntario das contribuições ao Estado no 2º 
semestre do corrente anno, attendendo à grande crise que esta villa tem atravessado, devida à falta de pescado que 
tão desoladoramente se fez sentir no commercio local, tenho a honra de informar V.a Ex.cia de que os motivos 
invocados por aquella Associação são, infelismente, verdadeiros e que a prorrogação solicitada veio altamente 
beneficiar facilitanto o pagamento, que d’outra forma, só com grande sacrificio pode ser desde ja satisfeito. O 
Administrador, Carneiro.”

066

1908.
07.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 40,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 40) N.º 35 / Realisando-se no proximo dia 2 d’agosto, na freguesia de Laundos, d’este concelho,
a festividade a N. S.a da Saude, sendo costume formar-se um grande arraial tanto na vespera como no proprio dia, e 
sendo de toda a conveniencia assegurar a ordem publica n’esse arraial, rogo a V.a Ex.cia se digne tomar as devidas 
providencias a fim de que, para tal fim, me seja enviada uma fôrça de 18 praças de infantaria, a exemplo dos annos 
anteriores, cuja fôrça deve dar entrada no arraial no dia 1 à tarde. O Administrador, Carneiro.”



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

067

1908.
07.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 40; 

40v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 40; 40v) N.º Telegramma
Presidentes associações classes operarias procuraram-me pedindo urgentes providencias falta milho concelho. 
Instantemente rogo V.a Ex.cia que este concelho, composto na sua maioria gente do mar, seja largamente attendido 
distribuição milho vindo novos vapores, evitando-se fome iminente. O Administrador, Carneiro.”

068

1908.
07.25

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 10v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 10v) N.º Telegramma
Julgo absoluta necessidade vinda cinco vagons milho já requisitado. Alem fabrica Mouta, que não vende milho para 
fóra, tem vindo pequenas quantidades casa pintos, não chegando satisfazer pedidos justos negociantes. Este concelho
tem ainda menos contemplado attendendo grande classe pobre. Reclamações constantes que não posso attender. 
Procuro evitar todos abusos. O Administrador, Carneiro.”

069

1908.
07.28

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 10v; 

11,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 10v; 11) N.º Telegramma
Torna-se urgente força militar ou policial romaria Senhora da Saude freguesia Laundos. Não posso d’outra forma 
garantir ordem publica, certamente perturbada, motivo extraordinario concorrencia povo diversas fréguesias dentro e 
fora do concelho. O Adm.dor, Carneiro.”

070

1908.
07.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 11,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 11) N.º Telegramma
Necessito absolutamente de milho. Não ha nenhum á venda. É urgente que venha maior quantidade possivel. O 
Administrador, Carneiro.”

071

1908.
08.01

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 11,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 11) N.º Telegramma
Assediado com inumeras reclamações de milho, que não posso attender. Povo e associações locaes pedem 
intervenção comarca. Necessito urgentemente dois vagons para tambem contemplar freguesias ruraes, cuja população
operaria grande numero, não tem pão para alimentação. O Administrador, Carneiro.”

072

1908.
08.09

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 11v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 11v)
N.º Telegramam /a / Governo Civil / Porto. / Estou sem milho ha tres dias. Povo da villa e aldeias a todo o momento o 
pedem encarecidamente, sendo justissimas estas reclamações. Primeira remessa  vapôr entrado com menos dois 
vagons nada posso attender. O Administrador, B. Carneiro.”



Nº Doc. tra… Data: Título: Arqu… Texto:

073

1908.
08.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 40v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 40v) N.º 39
Tendo de effectuar-se no proximo sabbado, 15 do corrente, a festividade e procissão de Nossa Senhora 
d’Assumpção, d’esta villa, vou, a pedido da respectiva irmandade, rogar a V.a Ex.cia se digne dar as suas ordens para
que uma força de cavallaria, composta de 8 praças, venha, como tem sido costume, fazer a guarda de honra na 
mesma procissão, promptificando-se a irmandade a satisfazer a competente gratificação e a dar alojamento. Esta força
deve entrar n’esta villa na manhã do referido dia 15. O Adm.dor B. Carneiro.”

074

1908.
08.17

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 41,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 41) N.º 41 / Requisitando-me a confraria de Nossa Senhora das Dôres, d’esta villa, uma força 
de cavallaria composta de 8 praças, para fazer a guarda de honra na sua procissão, que tem de sahir no proximo 
domingo, pelas 4 horas da tarde, cabe-me a honra de rogar a V.a Ex.cia se digne dar as suas ordens para que a mesma
força possa vir a esta villa, no referido dia, para o indicado fim, promptificando-se a confraria a satisfazer a competente 
gratificação e a dar o presizo alojamento. A força deve estar n’esta villa na manhã do mesmo dia. O Adm.dor B. 
Carneiro.”

075

1908.
09.08

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 41v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 41v) N.º 46
Tendo de realisar-se no proximo domingo, 13 do corrente, a festividade de São José de Riba Mar, d’esta villa, vou, a 
pedido da respectiva confraria, rogava a V.a Ex.cia se digne dar as suas ordens para que uma força de cavalaria, de 8
praças, venha fazer a guarda de honra na procissão, que se tem de effectuar na tarde d’esse dia. A confraria obriga-
se a dar alojamento e a pagar a competente gratificação. A força deve estar n’esta villa na manhã d’esse dia. O Adm.dor
B. Carneiro.”

076

1908.
09.14

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1907 - 
1908), fl. 41v,

AMPV 
(ACPV /
0663)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 41v) N.º Telegramma
Agradeço V. Ex.a todos reforços. Peço se digne rogar General Divisão auctorise força cavallaria, aqui destacada, 
permaneça durante o dia 15 e 16 para manutenção ordem publica e regularidade cortejo. Julgo-a absolutamente 
indispensavel. O Adm.dor B. Carneiro.”

077

1909.
05.12

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 34,

AMPV 
(ACPV /
0664)

1909.05.12
“3ª Repartição (...)  (Fl. 34) N.º 21
Tendo de realisar-se n’esta Villa, no proximo domingo, pelas 2 horas da tarde, a manifestação funebre em honra do 
falecido Antonio Augusto da Rocha Peixoto, por occasião da chegada do seu cadaver, com todas as corporações
e associações d’esta mesma Villa, vou rogar a V.a Ex.cia se digne dár as suas ordens para que oito policias civis 
venham auxiliar-me na manutenção da ordem publica, devendo os mesmos chegar aqui no comboyo trammaz que parte
da estação da Bôa-Vista ás 10,15 da manhã e tendo de regressar n’esse mesmo dia a essa cidade. O Administrador, 
Carneiro.”

078

1909.
05.24

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 34v,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 34v) N.º 25 / Realizando-se na freguesia de Beiriz, d’este concelho, nos dias 30 e 31 do 
corrente, a festividade a S. Gonçalo, e havendo justos receios da alteração da ordem publica, rogo a V.a Ex.cia se 
digne ordenar a vinda de 6 praças de cavallaria para me coadjuvarem  no serviço policial d’esses dois dias, devendo 
as referidas praças  estarem n’esta villa  ao meio dia de 30. As despesas que se fiserem ficam de conta dos devotos 
d’aquelle santo, que se comprometteram a pagal´-as (sic). O Administrador, Carneiro.”
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079

1909.
06.28 Requerimento

AMPV
(CMPV /

0884 
(543))

N.º 266
Ilus[tricimo] Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal da Póvoa de Varzim
A empresa cinematográfica Campos Correia do Porto, desejando adquirir 30x10 de terreno no Largo Campos para a 
construção de uma barraca de madeira para a construção para a exploração d´uma cinematograficas durante a 
temporada balnear pede a VEx. se digne mandar conceder-lho.
E   R   Mce / Póvoa de Varzim 28 de Julho de 1909 / Ilus[tricimo] Exma. Sr. Presidente da Camara Municipal da Póvoa
de Varzim.

080

1909.
07.03 Requerimento

AMPV
(CMPV /

0884 
(544))

N.º 308
“Exma. Camara

Lourenço d`Almeida, morador na rua das Muras da cidade do Porto, precisando de mandar construir uma 
barraca de para divertimentos, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro, no largo do Conselheiro 
Campos Henriques, (no mesmo lugar de anos anteriores) com oito metros de frente por seis de fundo e 
prontificando-se a pagar a taxa de cem reis mensais por cada metro quadrado e d´uma só vez, no dia 1º de Agosto, por
isso
P[ede] á Exma. Camara a graça de lhe mandar passar a respectiva licença para o fim que requer
E   R   Mce  / Pelo requerente (Póvoa de Varzim, 3 de Julho 1909) / Ass:

081

1909.
07.03 Requerimento

AMPV
(CMPV /

0885 
(136))

N.º 309
“Exma. Camara
Manuel Soares D´Almeida, morador na travessa da Pedreira, da cidade do Porto, precisando de mandar construir
uma barraca para divertimentos, durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro, no Largo do Conselheiro 
Campos Henriques, (no mesmo lugar dos anos anteriores) com oito metros de frente por seis de fundo e 
prontificando-se a pagar a taxa de cem reis  mensais por cada metro quadrado e d´uma só vez, no dia 1º de Agosto, 
por isso
P[ede] á Exma Camara a graça de lhe mandar passar a respectiva licença para o fim que requer
E   R   Mce  / Pelo requerente (Póvoa de Varzim, 3 de Julho de 1909) / Ass:

082

1909.
07.19

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 36; 

36v,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 36; 36v) N.º 35 / Devendo effectuar-se nos dias 31 do corrente e 1 do proximo mez de agosto a 
festivida de N. Senhora da Saude, na freguesia de Laundos, d’este concelho, sendo o arraial d’esta festividade um 
dos que n’este concelho mais costuma alterar a ordem publica, e havendo este anno motivos para mais justificar uma 
alteração da ordem, rogo a V.a Ex.cia se digne fazer com que 20 praças d’infantaria me venham coadjuvar na 
manutenção da referida ordem publica, sem o que não o posso garantir a tranquilidade e o socego publico no citado 
arraial. A confraria obriga-se ao pagamento da despesa a affectuar (sic) e a força deve chegar ao arraial ao meio dia de
dia 31 do corrente. O Administrador, Carneiro.”

083

1909.
07.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 36v,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 36v) N.º Telegramma
Rogo V.a Ex.cia toda a interferencia para obtenção forças militares requisitadas meu officio de 19 do corrente, numero 
35, por outra forma não poder manter segurança e ordem publicas essa romaria muito grande multidão. O 
Administrador, Carneiro.”

084

1909.
08.12

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 37,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 37) N.º 41 / Tendo de realisar-se n’esta villa, no dia 14 e 15 do corrente, a festividade de N. 
Snra. da Assumpção, que costuma ser muito concorrida, vou rogar a V.a Ex.cia se digne ordenar a vinda a esta villa, 
nos referidos dias, de dois agentes de policia judiciaria, a fim de me auxiliar na detenção dos gatunos que tambem
costumo (sic) concorrer e assim se poder evitar os roubos que elles costumam praticar em taes ajuntamentos publicos.
O Administrador, Carneiro.”
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085

1909.
08.14

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 37,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 37)
N.º Telegramma / Rogo V.a Ex.cia vinda hoje policias judiciaria requisitada meu officio 12 corrente nº 41. O Adm.dor,
Carneiro.”

086

1909.
08.17

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 37v,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 37v) N.º 43 / Requisitando-me a confraria de Nossa Senhora das Dores, d’esta villa, uma força
de cavallaria composta de 8 praças para fazer a guarda d’honra na sua procissão, que tem de realisar-se no 
proximo domingo 22 do corrente pelas 4 horas da tarde, cabe-me a honra de rogar a V.a Ex.cia se digne ordenar a 
vinda da mesma força no referido dia, promptificando-se a confraria a satisfaser a competente gratificação e dar o 
preciso alojamento. A força deve estar n’esta villa na manhã do mesmo dia. O Adm.dor, Carneiro.”

087
 Ver transcrição

completa 
Apêndice

1909.
08.18

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1909 - 
1909), fl. 12; 

12v,

AMPV 
(ACPV /
0664)

“1ª Repartição (...) (Fl. 12; 12v) N.º 93 / Para pôr côbro, tanto quanto possivel, á mendicidade que n’esta terra, pobre 
como é chegou a tornar-se intoleravel, perseguindo os transeuntes e incommodando os particulares, resolvi, d’acordo 
com a Camara Municipal d’este municipio, Misericordia e Associação “A Beneficente”, alargar as esmólas concedidas
já por esta ultima, creando duas sôpas diarias, ás 11 da manhã e 6 horas da tarde, que são fornecidas na propria séde
d’aquella associação (...). Alem d’isto, dirigi convite á população d’esta villa, para que não desse esmolas algumas nos 
seus domicilios, antes as entregassem á mencionada Associação, (...) rogar a V.a Ex.cia se digne conceder que a 
importancia das taxas de beneficencia votadas pelas confrarias d’este concelho, (...) seja entregue predita Associação, 
sendo exclusivamente applicada à ajuda do sustento dos indigentes d’este concelho, que eu prohibi que mendigassem
pubblicamente. O Adm.dor, Carneiro.”

091

1910 Requerimento

AMPV
(CMPV /

0885 
(137))

N.º 292
“Exma. Camara

Diz Joaquim Gonçalves D´Oliveira, da cidade do Porto e accidentalmente residente nesta villa, que deseja occupar
2 1/2 metros quadrados de terreno no largo do Paredão e outros tantos no Passeio Alegre, em local que lhe for 
designado, para expôr á venda durante a epocha balnear, perfumarias e bijutarias, nos meses de Agosto,
Setembro e Outubro, obrigando-se supplicamente a satisfazer a taxa e outros quaisqueres encargos, e por isso
P[ede] à Exma. Camara a graça de lhe conceder a licença pedida
 E   R   Mce / Pelo requerente / Ass:

088
 Ver transcrição

completa 
Apêndice

1910.
01.04

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 2; 3,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...) (Fl. 2; 3) N.º 3 / No verão passado, no intuito de livrar esta villa do vicio verdadeiramente censuravel
da mendicidade, que se fazia a todos os instantes e d’uma maneira audaciosa, incommudando (sic) persistentemente 
os forasteiros e lançando uma mancha na marcha progressiva d’esta terra, teve o proposito de a evitar e supprimir, 
assegurando a substistencia diaria e, talvez, mais alguns outros cuidados, ás pessoas que infelizmente não podessem
por si angariar os meios para se sustentarem a si e aos seus, organizando d’estes um cadastro official, prohibindo nos 
termos do regulamento em vigor consequentemente a todos o pedir na via publica (...) e de collaboração com o illustre
presidente da Camara d’este municipio, snr. Dr. David Jose Alves resolveu-se solicitar a adhesão da mesa da 
misericordia d’esta villa e da associação “A Beneficente” (...)  o resto das verbas de beneficencia, ou seja a quota de 
94.115 reis, enviada a V.a Ex.cia (...) Permitta-me V.a Ex.cia que nesta occasião, em frisé, que recebendo todas as 
facilidades para a consecução d’esta obra, da meza da misericordia, d’esta villa e associação “A Beneficente”, não 
posso deixar de expecializar (sic) o illustre presidente d’este municipio, (...). O Administrador, Carneiro.”

089

1910.
01.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 3v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 3v) N.º8 / Muito grato a V.a Ex.cia pelo attencioso deferimento ao meu pedido constante do 
officio que enviei sob nº 3, de 4 do corrente, cumpre-me agradecer em nome dos pobres d’esta villa e concelho o 
generozo e importantissimo auxilio prestado por V. Ex.cia para a consecução da obra em que andamos aqui 
empenhados: socorrer os verdadeiros indigentes e reprimir a falça (sic) mendicidade. A Povoa não esquecerá nunca 
que V.a Ex.cia prestou a esta nossa crusada toda a coadjuvação moral e material, a ponto de ceder em seu beneficio 
toda a importancia das verbas de beneficencia votadas e pagas pelas corporações d’este concelho. Na impossibilidade
de ir pessoa idonea a essa cidade receber o dinheiro que por v.a Ex.cia ficou à minha disposição, vou rogar a V.a Ex.
cia se digne ordenar, não havendo inconveniente, que essa quantia seja remettida em vale do correio, abatida do 
respectivo premio, pois aqui se intregará (sic) a totalidade da importancia cedida. O Administrador, Carneiro”.
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090

1910.
01.27

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 4; 4v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 4; 4v) N.º17 / Em satisfação ao officio de V.a Ex.cia de 21 do corrente sob nº 51, tenho a honra
de informar que o projecto e respectivo orçamento na importancia de 8,,500,,000 reis para a construcção da nova 
egreja da Santa Casa da Misericordia d’esta villa se acha devidamente approvado por despacho de 24 de Dezembro
do anno de 1908. O Administrador, Carneiro”.

092

1910.
08.09

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 37v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 37v) N.º 38 / Requisitando-me a irmandade de N.a S.a d’Assumpção, d’esta villa, uma força de
cavallaria composta de 8 praças para fazer a guarda d’honra na sua procissão, que tem de realisar-se na proxima 
segunda feira - 15 do corrente - pelas 4 horas da tarde, cabe-me a honra de rogar a V.a Ex.cia se digne ordenar a 
vinda da mesma força no referido dia, promptificando-se a irmandade a satisfazer a competente gratificação e dár o 
preciso alojamento. A força deve estar n’esta villa na manhã do mesmo dia. O presidente da camara servindo de 
administrador, David Alves.”

093

1910.
08.17

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 38,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38) N.º 40
Rogo a V.a Ex.cia se digne ordenar a vinda urgente para esta villa de 4 guardas da policia civil, para me coadjuvarem
na manutenção da ordem publica, principalmente durante a epocha balnear em que a sua falta é assás (sic) sensivel.
O presidente camara servindo de adm.dor, Barão - de Aver - o- mar.”

094

1910.
08.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 38,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38) N.º Telegramma
Amanhã, 21, uma hora tarde, ha n’esta villa um comicio republicano com elementos d’essa cidade. Não tenho, como
V.a Ex.cia sabe, força para o caso de alteração da ordem publica, pelo que espero que V.a Ex.cia tome as providencias
necessarias. O presidente da camara servindo de administrador, David Alves.”

095

1910.
08.22 Requerimento

AMPV
(CMPV /

0884 
(545))

N.º 291
“Exma.Camara
Manuel Soares D´Almeida,solteiro, negociante, da cidade do Porto e residente nesta villa no Passeio Alegre Nº 22, 
deseja 4 metros quadrados de terrenno para collocar uma barraca de divertimento publicos, no Largo do Conselheiro
Campos Henriques, por isso
Pede á Exma. Camara se digne deferir como requer, pagando-se a respectiva taxa
E   R   Mce / Pelo requerente / Ass:
[Deferido na data 22 de Agosto de 1910]

096

1910.
08.30

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 38; 

38v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38; 38v) N.º 43 / Requisitando-me a confraria de S. José, d’esta villa, uma força de cavallaria 
composta de 12 praças para faser a guarda d’honra na sua procissão, que tem de realizar-se no proximo domingo, 4
de setembro, cabe-me a honra de rogar a V.a Ex.cia se digne ordenar a vinda da mesma força no referido dia, 
promptificando-se a confraria a satisfazer a competente gratificação e dar o preciso alojamento. A força deve estar 
n’esta villa na manhã do mesmo dia. O presidente da camara servindo de adm.dor, David Alves.”
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097

1910.
09.03

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 38v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38v) N.º Telegramma
Renovo meu pedido feito officio 43 de 30 agosto findo, referente a Cavallaria. O presidente da camara servindo de 
administrador do concelho, David Alves.”

098

1910.
09.14

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 38v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38v) N.º 46 / Requesitando-me (sic) a confraria de N.ª Senhora das Dôres, d’esta villa, uma 
força de cavallaria composta de 9 praças para faser a guarda d’honra na sua procissão, que tem de realisar-se no
proximo domingo, 18 do corrente, cabe-me a honra de rogar a V.a Ex.cia se digne ordenar a vinda da mesma força no 
referido dia, promptificando-se a confraria a satisfazer a competente gratificação e dar o preciso alojamento. O 
presidente da camara servindo de adm.dor, David Alves.”

099

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice

1910.
09.22

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 14v; 

15,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 14v; 15) N.º128 / Havia n’este concelho, assim como em outros, um abuso intoleravel que era o
da mendicidade, muitas vezes exercida por falsos mendigos, que,(...) incommodavam os transeuntes com os seus 
insistentes rogos (...). Como, porem, este problema merecesse a attenção dos meus antecessores, procuraram estes a
sua solução de forma a fazerem desaparecer das ruas d’esta villa os inumerosos mendigos, proporcionando-lhes uma
alimentação regular (...). Foi, pois, escolhida a Associação “Beneficente”, d’esta villa, para, com augmento da sua 
receita (...). Abriram-se subscripções com caracter permanente, solicitou-se o auxilio da Camara municipal e alta 
protecção do digno Chefe do Districto para conceder as verbas da beneficencia votadas n’este concelho, e a 
benemerita instituição principiou a funcionar, recebendo os pobres d’esta villa a alimentação diaria necessaria á vida 
(...) venho rogar a V.a Ex.cia a sedencia da quantia de 165,,080 reis, proveniente de taxas de beneficencia cobradas 
n’esta administração, para lhe der o destino indicado na expozição (sic) retro, podendo desde já asseverar a V.a Ex.cia
que a Povoa de Varzim se reconhecerá grata a V.a Ex.cia pelo alto favor prestado á sua predilecta “Associação de 
Caridade”. O Adm.dor Baptista.

100

1910.
10.07

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 16,

AMPV 
(ACPV /
0665)

1910.10.07
“1ª Repartição (...)  (Fl. 16) N.º Telegramma / Republica hontem 5 horas tarde, perante numeroso concurso povo, 
proclamada edificio Paços Concelho, sendo assignado auto proclamação lavrado e lido varandas edificio. Banda 
musica, tocando Portugueza e precedida extraordinaria multidão percorreu ruas villa, indo ao Castello onde 
commandante guarda fiscal procedeu levantamento bandeira Republicana, que tremula tambem Camara. Associações
locaes embandeiradas. Reina completo socego. O Administrador, Baptista.”
- Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1910, Janeiro, 3 - 1910, Dezembro, 30), 1910.10.07, fl. 16.

101

1910.
10.07

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 16,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 16) N.º Telegramma
Agradeço telegramma V.a Ex.cia em quem saudo advento novas Instituições, que acato e respeito. Peço contudo 
demissão cargo administrador este concelho. O Administrador, Baptista.”

102

1910.
10.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 16,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 16) N.º 139 / Havendo n’esta villa, no proximo domingo, uma festividade á Senhora do 
Rozario, sendo orador um ecleziastico d’esta villa, rogo a V.a Ex.cia se digne dizer-me se ha n’este facto qualquer  
inconveniente. O Administrador, Dr. Campos.”
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1910.
10.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1910 - 
1910), fl. 16; 

16v,

AMPV 
(ACPV /
0665)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 16, 16v) N.º 140
Havendo-me sido pedido pela confraria do Rozario, d’esta villa, lencença (sic) para, no proximo domingo, fazer sahir a
sua costumada procissão, rogo a V.a Ex.cia se digne dizer-me se devo conceder ou negar a solicitada licença para a
aludida procissão poder percorrer as ruas por onde, nos anteriores annos, usava fazer o seu itenerario (sic). O Adm.
dor, Dr. Campos.”

104

1911.
03.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911),  avulso,

AMPV 
(ACPV /
0666)

[1911.03.05 (?)]
“(avulso) / Ex.mo Ministro Justiça /  Lisboa
Ao tomar posse estava avisado prior Povoa que não leu pastoral mas fallando missa conventual disse ia consultar 
arcebispo e se este mandasse lêr lia desse o que desse. Estão intimadas testeminhas terca (sic) feira. Abbades de 
Amorim e Terroso leram parte pastoral antes avisados. Estes dois padres são conhecidos como reaccionarios 
principalmente Amorim. Prior Povoa maluco. Restantes sete freguesias não leram. Arcebispo primaz telegraphou 
hontem arcipreste Beiriz d’este concelho aconselhando abbades não lêr pastoral nem referir-se a ella. Hoje cinco horas
manhã saí percorrendo varias povoações mandando emissarios ás outras. Nada anormal.
                       Administrador Concelho / Expedido em 5 / de manhã”

105

1911.
03.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), avulso,

AMPV 
(ACPV /
0666)

[1911.03.05 (?)]
“(avulso) / Ex.mo Ministro Justiça / Lisboa
Todos se abstiveram hoje lêr pastoral. Acabo de chegar de visita às povoações do concelho onde fui muito bem 
recebido pelo povo mas abbade de Amorim diz acatar ordens recebidas poder civil por enquanto. tudo na melhor 
ordem.
Thomaz dos Santos / Administrador da Povoa Varzim
Expedido dia 5 / á noute”

106

1911.
03.06

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), avulso,

AMPV 
(ACPV /
0666)

[1911.03.06 (?)]
“(avulso) / Ex.mo Ministro Justiça /  Lisboa
Padres manteem-se boa ordem. nenhuma referencia pastoral hontem.
                       Thomaz dos Santos /  Administrador da Povoa Varzim
6-3-911”

107

1911.
03.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 4v,

AMPV 
(ACPV /
0666)

[1911.03.11 (?)]
“1ª Repartição (...)  (Fl. 4v) N.º Telegramma
Peço urgencia nomeação immediata commissão administrativa confraria Senhora Boa Viagem, na freguesia de 
Navaes, a qual está prejudicando desenvolvimento propaganda republicana, de harmonia com indicação meu 
antecessor. O administrador, Sebastião Thomaz dos Santos.”

108

1911.
03.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 38; 

38v,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38; 38v) N.º Telegramma
Fugiu Prior d’esta villa Manoel Martins Gonçalves da Silva, contra quem foi lavrado auto investigação por 
incitamento povo a revolta. Povo republicano d’este concelho representado n’esta administração por uma grande 
commissão pede providencias immediatas afim evitar conflitos.”
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1911.
05.20

“Livro do Tombo”
da Junta de 
parochia da 

Povoa de Varzim

BMPV

“Livro do Tombo”
(Fl. 1) “Tem de servir este livro para o inventario de todos os bens e objectos pertencentes à Junta de Parochia, desta 
vila da Póvoa de Varzim, 20 de Maio de 1911.
O Presidente, / (Assinado:) Bernardino Leite de Magalhães”

110

1911.
06.30

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 8v,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 8v) N.º 57A
Tenho a honra de levar ao conhecimento de V Ex.cia que tomei hoje posse do cargo de administrador interino 
d’este concelho para que foi nomeado por alvará de V Ex.cia de 28 do corrente. O Administrador, Santos Graça”.

111

1911.
08.23

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 10,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 10) N.º 75 / A zelosa direcção do internato bracarense “Orphãos de S. Caetano” tenciona, 
por conselho médico, traser este anno para esta praia, no proximo mez de setembro a fim de tomarem banhos, uns 
100 internados. pede-me, por isso, visto a enormissima despeza que a vinda dos orphãos  acarreta à prestante 
associação de caridade, que lhe consiga aqui gratuitamente alojamento n’um dos edificios deixados pelas 
congregações religiosas. Como julgo attendivel o pedido, pois que com isso nada perde o Estado e o edificio só tem a 
lucrar com a estada dos orphãos durante um mez, venho pedir a V Ex,,cia para interceder junto do respectivo ministro
para que os orphãos possam ocupar durante o mez de setembro o edificio que foi do collegio das dorotheas, não 
tendo em duvida em tomar a responsabilidade dos prejuisos que porventura o edificio venha a soffrer pela permanencia
dos orphãos ali. O Administrador, Santos Graça”.

112

1911.
08.31

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 10; 

10v,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 10; 10v) N.º 78 / Acusando a recepção do telegramma de V. Ex.cia d’hontem, cumpre-me 
informar, tambem em resposta ao officio circular de 5 d’abril ultimo, que os edificios publicos d’esta villa, susceptiveis
de adquirir bandeira Nacional, já estão munidos d’ellas, sendo a ultima enviada directamente á Camara Municipal pela
Cordoaria Nacional. O Administrador, Santos Graça”.

113

1911.
09.12

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 10v; 

11,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 10v; 11) N.º Telegramma
Felicito em V. Ex.cia Governo da Republica pelo reconhecimento potencias. Edificios publicos hastearam  
bandeira Nacional. Preparam-se grandiosas manifestações de regosijo publico. O Administrador, Santos Graça”.

114

1911.
10.01

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 11v; 

12,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 11v; 12) N.º 91 / Tenho a honra de enviar a V. Ex.cia as adjuntas relações das quantias de 
beneficencia cobradas e a cobrar por esta administração. Aproveito a occasião para lembrar a V. Ex.cia que existe 
n’esta villa uma Associação denominada “Beneficente”, destinada exclusivamente a fornecer alimentos aos pobres
assim classificados administrativamente e que não tem outros recursos que não sejam as offerendas dos particulares e
as quantias de beneficencia cedidas para esse fim, evitando assim a publica mendicidade nas ruas da villa, medida 
aqui adoptada com o mais efficaz resultado. Para ella, pois, peço a V. Ex.cia a cedencia da quantia constante da 
relação ou, quando assim não possa ser, ao menos da metade da mesma quantia. O Adm.dor, Santos Graça”.
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1911.
11.08

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 13,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 13) N.º 105 / Tenho a honra de enviar a V. Ex.cia as adjuntas relações das quantias de 
beneficencia a cobrar por esta administração. Aproveito a occasião para lembrar a V. Ex.cia que existe n’esta villa uma 
Associação denominada Beneficente, destinada exclusivamente a fornecer alimentos aos pobres assim classificados
administrativamente e que não tem outros recursos que não sejam as offerendas dos particulares e as quantias cedidas
da beneficencia para esse fim, evitando assim a publica mendicidade nas ruas da villa, medida aqui adoptada com o 
mais efficaz resultado. Para ella, pois, peço a V. Ex.cia a cedencia da quantia constante da relação ou, quando assim 
não possa ser, ao menos a metade da mesma quantia. Adm.dor S. Graça”.

116

1911.
11.14

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1911 - 
1911), fl. 13; 

13v,

AMPV 
(ACPV /
0666)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 13; 13v) N.º 109
Accusando a recepção do officio de V. Exc.a sob nº 776, de 9 do corrente, tenho a honra de enviar hoja a V. Exc.a. em
vale do correio, a quantia de 95,;050 reis, metade da importancia das taxas de beneficencia arrecadadas n’esta 
administração. A outra metade, na importancia de 95,,050 reis, vae ser applicada convenientemente. Aproveito a 
occasião para agradecer a V. Exc.a, em nome dos pobres d’este concelho, que vão ser contemplados, a generosa 
cedencia da referida quantia, mostrando assim que a republica procura atenuar os horrores da fome. Adm.dor S. 
Graça”.

117
 

Ver
 transcr.

 completa
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1912.
01.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 1v; 2,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 1v; 2) N.º 3 / Em referencia ao assunto do officio de V. Ex.a de 4 do corrente, tenho a informar 
que com quanto reconheça que a Méza (sic) da Misericordia d’esta villa não tenha grande facilidade em conseguir 
nesta localidade pessoal por modica remuneração que bem desempenhe o cargo de enfermagem, entendo ser 
pernicioso para o regimen que de novo voltem a entrar para aquela casa de caridade as religiosas que, tanto elas
como os Jesuitas e Dorotêas e que aqui abundavam em cair, deixavam o pôvo simples e ignorante d’esta terra n’um 
estado de fanatismo que durante muito tempo servirá de entraves á propagação das boas leis republicanas (...) 
embora secularisados, jamais deixarão de fazer propaganda sempre em defesa das congregações, lançando 
anàtemas sobre o regimen que os dissolveu. Acresce, alem disso, que o seu espirito religiôso não lhes deixa ver que 
torturante e amargurado è para um doente o ver-se assediado constantemente por elas, para que recebam os 
sacramentos da egreja, dando assim a impressão ao infeliz de que proximo está o seu fim (...9  é um atentado contra
a liberdade de consciencia. Eis o meu pensar sobre o assunto. (...) . Adm.or Santos Graça.”

118

1912.
02.01

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 37v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 37v) N.º Telegrama
 Abade de Navaes ultimo domingo sua egreja uma pratica disendo que cidadãos que se inscreveram Junta Defesa da
Republica tinham sido enganados porque tinham sido inscriptos na maçonaria, disendo que estavam fóra gremio 
egreja ocasionando a repulsão dos republicanos d’ali pelo povo. Chamado hoje administração fez a declaração grave de
que tres individuos seus fregueses lhe disseram que uma casa d’esta vila se fasia um juramento entre punhaes, 
espadas e caveiras e que os filiados eram obrigados a afirmar de que caso lhes fosse ordenado matariam os 
padres e proprias mães. Instei por mais de uma vez para que me dissesse os nomes desses individuos mas ele nega-
se terminantemente a isso. Julgo serem falsas as suas declarações. Que devo faser? Envial-o tribunal por falsas 
declarações ou para ahi para policia investigar caso? Tenho-o detido no meu gabinete aré receber instrucções V. Ex.cia.
Declarações do abade estão reduzidas auto. O Adm.dor Santos Graça.”

119

1912.
02.21

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 38,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38) N.º 9
Envio a V. Ex.cia o auto de investigação sobre o caso do Abade de Navaes. Por ele V. Ex.cia terá ocasião de verificar 
que o reverendo Abade Manoel Ribeiro de Castro se desdisse do que primitivamente havia pregado da egreja 
parochial. É meu parecer que não deve este auto de investigação ser enviado a juiso, pois que os julgamentos 
aqui havidos por factos semelhantes longe de ocasionarem o castigo dos delinquentes teêm antes dado azo a 
verdadeiros comicios contra as Leis do novo regimen. O adm. A. S. Graça.”

120

1912.
03.07

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912- 
1912), fl. 38,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“3ª Repartição (...)  (Fl. 38) N.º 12
Tenho a honra de por nas mãos de V. Ex.cia o auto de investigação sobre varios factos ocorridos com o Prior da 
Povoa - Manoel Martins Gonçalves da Silva - fasendo-os acompanhar d’uma exposição minha e de alguns numeros
do jornal “O Poveiro” de que o mesmo è director e proprietário. O Adm.or A. S. Graça.”
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1912.
04.08

 Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 4v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 4v) N.º Telegrama
A visita pascal decorreu neste concelho sem menor incidente. Não saiu compasso freguesias Navais, Rates, Argivae
e Amorim por abades se negarem pedir licença. Povo destas freguesias reconheceu o capricho dos reverendos e 
significou-lhe seu desagrado. O Ad. A. S. Graça.”

122

1912.
05.21

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 6,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 6) N.º 46 / Tendo sessado (sic) as razões que motivaram a nomeação da comissão 
administrativa da confraria de N. S. da Boa-Viagem, do logar de Aguçadoura, freguesia de Navais, d’este concelho, 
parece-me de toda a conveniencia que V. Ex.a ordenasse que se procedesse à eleição da nova meza pois não vejo 
nisso o menor inconveniente, mesmo politico. O Adm. A. S. Graça.”

123

1912.
07.15

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 9v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 9v) N.º 78 / Devolvo novamente a V. Ex.a o auto de investigação sobre a pratica feita pelo 
Abade de Amorim, d’este cooncelho, no penultimo domingo com as suas declarações feitas hoje n’esta administração.
Cumpre-me informar V. Ex.a que ha mais testeminhas que confirmam o auto de investigação, o que de resto julgo 
desnecessario visto as proprias declarações do abade claramente demonstrarem o seu espirito de rebeldia às Leis da
Republica. O A.dor A. dos Santos Graça.”

124

1912.
07.15

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 9v; 10,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (Fl. 9v-10) N.º 79 / Cumpro o dever de informar V. Ex.a que procedi às investigações sobre a reamação feita por Manoel
Ignacio Gomes, da freg. de Navais, d’este concelho, respeitante ao pedido da copia das actas da confraria de N.ª S.ª da Boa-Viagem, 
do logar de Aguçadoura da mesma freguesia. Essas investigações certificam que o reclamante não requereu, como a lei determina, ao
secretario da comissão administrativa em exercicio Moyzes Matias Nunes as actas que pretendia e que era o unico que lh’as poderia 
passar. O reclamante Manoel Ignacio Gomes entregou os requerimentos ao secretario eleito Bernardino José Torres que lhe poderá 
passar as certidões depois de tomar posse do seu cargo (...). Devo ainda informar V. Ex.a que assisti à eleição da confraria e posso, 
portanto, assegurar que ela decorreu na melhor ordem, votando livremente todos os irmãos e sendo proclamados eleitos os cidadãos 
que de facto tiveram maior numero de votos. As listas eram eguais às que è de uso serverem em tais actos. Esta reclamação d’agora é
obra de reaccionarios e visa simplesmente a apoquentar os cidadãos que sendo religiosos mas amantes da liberdade foram à urna no
uso d’um direito que ninguem lhes pòde contestar. O reclamante Manoel Ignacio Gomes serve apenas de testa de ferro às 
maquinações do Sr. Adelino Ferreira da Costa, do mesmo logar, creatura que já foi processada por difamar a Republica. O Ad. A. S. 
G.”

125

1912.
07.18

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 10; 

10v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 10; 10v) N.º 80 / Agradecendo o telegrama circular de V. Ex.cia de ontem, referente aos padres
rebeldes ao regimen e à Lei da Separação, cumpre-me informar V. Ex.cia que intimei os parocos Manoel Ribeiro de 
Castro, Abade de Navais, João Fernandes da Cunha, abade de Amorim, Celestino Ferreira da Silva Azevedo, Abade 
de Rates, Joaquim martins torres, abade de Argivae e Antonio Gomes Ferreira, Abade de Terroso a abandonarem as
residencias paroquiais no praso de dez dias. Estes parocos declararam por ocasião do Compasso que não 
faziam requerimento á auctoridade porque não reconheciam a Lei da Separação. Apesar do povo instar com eles 
para que respeitassem a lei e saissem com o compasso, negaram-se terminantemente a fazel-o (sic). Para os abades 
de Amori (sic) Navais e Terroso acresce ainda o facto de nas suas egrejas constantemente fazerem praticas de perfeita
rebeldia ao regimèn. Os restantes parocos - Estela, Balazar, Laundos e Beiriz, com quanto não aceitassem as pensões,
teem-se acomodado à Lei, não tendo atè agora nada que se lhes diga. O Arcipreste e Abade de Beiriz è um bondoso 
velho, que neste momento sò tem prégado a paz e é o que mais lamenta os factos ocorridos com o clero, que està sob
a sua jurisdição. O Ad.or A. S. G.”

126

1912.
09.02

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 12v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 12v) N.º Telegrama
Grande urgencia de milho. juntas de paroquias de Amorim, Laundos, Navaes e Terroso, vieram hoje ter comigo, dizendo
que pôvo suas freguezias não tem pão e insta por ele. O Adm.or Santos Graça.”
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1912.
09.18

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912),  fl. 13,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (Fl. 13) N.º 104 / Acaba de se organizar a cooperativa de pesca para a exploração das artes novas. A sua direcção veio pedir-me para 
conseguir das auctoridades maritimas de Leixões, Foz e Afurada, providencias no sentido dos pescadores desta vila serem protegidos contra qualquer 
violencia ou atentado que os pescadores rotineiros daquelas praias, pretendam cometer contra a vida e haveres dos poveiros, pois de ha muito que fazem
ameaças de destruição dos aparelhos das artes novas. A nossa cooperativa de pesca é constituida unica e exclusivamente por pescadores matriculados 
na delegação desta vila e todos os seus lucros são distribuidos pelos homens do mar, não havendo como de vê em algumas praias do sul, interesse ou 
ganancia do capitalismo. O capital de oito contos com que inicia os seus trabalhos, foi cedido por dois povoenses patrio   tas - os snr.s David Alves e 
Antonio Graça, no intuito unico de verem rejuvenescer uma industria que foi, noutros tempos, a mais importante fonte de riqueza desta localidade e que 
hoje se encontra decaida com alguns milhares de pescadores na mais atroz mizeria. As artes novas salvaram no sul do paiz a industria da pesca e com 
ela melhoram muito as condições dos pescadores daquela região; aqui, no norte, os rotineiros, opoem-se a tão importante melhoramento e justo é que as
auctoridades da Republica protejam, quem estando dentro da lei procura melhorar uma industria importante e socorrer uma classe bem digna de 
protecção. nestas condições, venho pedir a V. Ex.a para que consiga das auctoridades maritimas a que acima me refiro a protecção indispensavel aos 
pescadores da minha terra, protecção que as leis lhes conferem. Junto um exemplar do Estatuto da Cooperativa dos pescadores. O Adm.or Santos 
Graça.”Graça.”

128

1912.
09.23

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 13v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 13v) N.º 108
Terminando em 31 do proximo mez de Outubro o prazo para reformar os Estatutos das Irmandades e confrarias, 
venho rogar a V. Ex.a se digne dizer-me se ha algumas instrucções oficiais para a sua confecção, pois julgo não haver 
tempo a perder para se apresentarem no prazo legal. O Adm.or Santos Graça.”

129

1912.
10.03

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 30; 

30v,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 30; 30v) N.º 33 / Ao telegrama de V. Ex.cia de ontem (sic) tenho a informação que a Camara 
requisitou 100.000 Kilos de milho no mercado central que este enviou as respectivas guias. Desses 100 mil kilos 14.000
mil vieram por entermedio (sic) desse Governo Civil e foram vendidos a retalho pela camara municipal ao preço porque
ele ficou. O resto foi adjudicado em hasta publica aos comerciantes d’esta praça Senhor Pintos & Irmã e Manoel 
Gonçalves Junior, cabendo ao primeiro 50.000 Kilos e ao segundo 14:000 Kilos. Os Senhores Pintos & Irmã mandaram
vir sete vagons da firma portuense Augusto Castro & Ferreira e dois vagons de João Carneiro de Abreu, d’essa mesma
cidade. Todo este milho veio para este concelho como o comprou a firma adjudicataria com as guias do caminho de 
ferro e tem sido a sua venda fiscalisada. A camara tem necessidade de requisitar mais 150.000 Kilos que julga 
suficiente para atenuar a grave crise de milho porque tem passado este concelho. O Adm.or A. S. Graça.”
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1912.
10.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 15v; 

16,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...) (Fl. 15v; 16) N.º 132 / Recebi a circular de V. Ex.cia nº 791, de 26 do corrente, (...). Tenho o prazer 
de informar V. Ex.cia que nesta vila - uma das povoações mais importantes do pais, pois conta 15.000 habitantes - 
encontra-se (...) resolvido o problema da mendicidade nas ruas, graças a uma instituição de caridade d’esta localidade - 
A Beneficente - que diariamente dá 2 refeições a todos a, (...) falta-lhe agora os donativos dados por esta 
administração e que eram retirados - com autorisação do Ex.mo Governador Civil - do fundo da Beneficencia publica - 
visto que a lei da Separação os entregou por inteiro ás confrarias e irmandades. (...). Para já podia o Estado beneficial-a
grandemente, cedendo-lhe a residencia paroquial para a sua sède e cosinha (...). Além disso o quintal da residencia
- cuja renda para o Estado não vai alem de 10:000 reis - servir lhe-ia (sic) para novas instalações onde os indigentes 
mais comodamente podessem servir-se das refeições e mais carinhosamente pudessem (sic) esperar por elas. Áo alto
criterio de V. Ex.cia, que tão solicito procura minorar a triste sorte dos indigentes, deixo as considerações acima 
expostas (...) a atenção que V. Ex.cia vota a assumptos como este, de tanta magnitude. O Adm. A. S. Graça.”

131

1912.
11.26

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1912 - 
1912), fl. 18v; 

19,

AMPV 
(ACPV /
0667)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 18v; 19) N.º 154 / Junto envio a V. Ex.cia um auto de investigação referente ao P. Adelino 
Ferreira da Costa, do logar de Aguçadoura, Navais, que desde a implantação da Republica tem procurado incitar o 
povo ao desrepeito das leis e constantemente está dando azo a provocações ao povo republicano d’aquele 
logar. Este padre, sabedor de que lhe estava levantando o presente auto por ocorrencias ultimamente ali havidas, 
mandou um abaixo assignado ao Ex.mo ministro da Justiça o que me obrigou a telegrafar ao mesmo Ex.mo prevenindo-
o do facto e participando-lhe que estava levantado o presente auto que seria enviado por intermedio de V. Ex.a ao 
Ministerio da Justiça. Julgo de toda a conveniencia a retirada d’este padre do concelho se a lei o permitir, evitando-se 
por ventura desordens graves que o mesmo constantemente está provocando com as suas praticas contra o 
regimen e incitamento contra os republicanos. O Ad. A. S. G.”

132

1913.
03.14

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1913 - 
1913), fl. 4v,

AMPV 
(ACPV /
0668)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 4v) N.º Telegrama oficial
Julgo urgente nomeação nova comissão administrativa misericordia visto haver na semana proxima varias 
festividades em que irmandade tem intervir e dar-se grande desinteligencia emtre irmãos e meza como se esboçou 
ultima procissão Passos. Administrador, Santos Graça.”
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1913.
05.31

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1913 - 
1913), fl. 9v,

AMPV 
(ACPV /
0668)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 9v) N.º 83 / A fim de V. Ex.cia ordenar o envio ao seu destino, tenho o prazer de incluir uma representação da 
prestante associação de caridade, d’esta vila, “A Beneficente” que ha alguns anos vem socorrendo os indigentes d’esta povoação,(...)  
facilita extraordinariamente o desejo que tenho em que nas ruas e praças publicas d’esta importante povoação não mais se veja os 
mendigos a importunar os visitantes e forasteiros como, infelizmente, se vêem em outras povoações e romarias do norte do paiz. Aos 
proprios viandantes pobres - jamais aquela benemerita associação deixou de prestar o seu valimento, alimentando-os tornando assim
menos aspera a sua vida de mendigos-errantes. Na representação inclusa pede a Beneficente que o Estado lhe ceda, para instalar 
as suas cozinhas, o Passal e residencia do ex paroco d’esta vila. È justissimo o pedido e por ela terá V. Ex.cia ocasião de melhor 
avaliar as dificuldades financeiras com que arrosta para que a sua nobilissima missão seja desempenhada como é desejo de todos os
corações bem formados e como é suprema aspiração da nossa querida Republica. N’estas comdições, eu venho pedir a valiosa 
protecção de V. Ex.cia junto do Ex.mo Ministro da Justiça para que o desejo dos corpos-directores de A Beneficente seja satisfeito, 
contribuindo assim o regimen para mais rapidamente se alcançar a repressão da mendicidade dando-se agasalho e de comer aos 
pobresinhos como tais reconhecidos. O Administrador, Graça.”
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1913.
09.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1913 - 
1913),

AMPV 
(ACPV /
0668)

“1ª Repartição (...)  (Fl. 14v) N.º 128 / Como a confraria de S. José de Riba-mar tivesse marcado o dia da sua eleição para o 2º 
domingo de Junho, a meza convocou a assembleia geral para esse dia, a que devia presidir o Juiz. Antes, porem, e no proposito de se
esclarecer, veio a meza ter comigo e perguntar-me como se devia proceder a sua eleição na forma legal. (...) O Juiz, vendo que, 
passada da hora regulamentar, não compareceu o numero legal, deu por findo o voto; mas alguns irmãos capitaneados pelos padres
Alexandrino Leituga, José Lino e Firmino Calafate, procederam a uma eleição, servindo-se de um caderno «que junto envio a V. 
Ex.a», que tinha servido noutras assembleias gerais. O meu delegado, presente ao acto, protestou, conforme a copia que junto envio a
V. Ex.a, pois apezar (sic) de a terem feito á vontade, nem assim poderam (sic) conseguir descarregar a maioria dos irmãos. Nestas 
condições, intimei a meza a sustar a posse, o que assim fez. O motivo que levou aqueles padres a quererem apossar-se da 
confraria ilegalmente foi porque nesse momento se cuidava da troca da capela de S. José pela do coração de Jesus cedida pelo
Governo o que os Jesuitas queriam evitar a todo o transe para que, assim, ficasse em cheque o municipio e o regimen. Agora
que tudo está feito, e no proposito de legalisar a vida administrativa da confraria, tanto mais que o novo estatuto já está aprovado de 
harmonia com as leis da Republica, julgo de toda a conveniencia que V. Ex.a ordene a eleição da meza da confraria de S. José para 
que tudo entre na moralidade. Adm. S. Graça.”

135

-1914.
02.14

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1914 - 
1915), Fl. 1v; 2

AMPV 
(ACPV /
0669)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 1v; 2) N.º 7 / Tenho a honra de enviar a V. Ex.a a adjunta nota das taxas de beneficencia 
cobradas nesta administração por orçamentos anteriores à lei vigente. Tendo sido sempre costume distribuir tal dinheiro
pelos pobres mais necessitados deste concelho, pois não havia outros meios de recurso para atenuar tanta fóme entre
os mesmos, venho solicitar autorisação de V. Ex.a para fazer a mesma distribuição, visto que, como disse, não tenho 
possibilidade de lançar mão de outro meio e esse acto se tornar urgente, atenta a quadra que atravessamos e a carestia
dos principaes generos de consumo. Adm.or, Santos Graça.”
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transcrição 

completa 
Apêndice-1914.

02.21

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1914 - 
1915), Fl. 23; 

23v

AMPV 
(ACPV /
0669)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 23; 23v) N.º 7 / Acusando a recepção do ofício de V. Ex.a sob nº 31, de 11 do corrente, 
expedido pela 2ª repartição, tenho a honra de informar que o protesto dos banheiros desta vila, è motivado pela 
deliberação, cuja cópia envio a V. Ex.a, tomada unanimemente pela Camara Municipal, pedindo a concessão dos 
areaes onde se faz o abarracamento de banhos e seca de roupas, afim de o serviço de banhos ser municipalizado.
Esta deliberação foi recebida por toda a Povoa, á excepção dos banheiros, como medida de alto alcance para evitar 
todos os abusos e scenas desagradaveis a que se refere claramente a representação da Camara. Protestam os 
banheiros com o fundamento de que a Camara quer estabelecer um monopolio odioso, donde passa a auferir receitas 
que a compensem de prejuisos sofridos com a proibição do jogo. Mas da-se exactamente o contrario. O monopolio que
existe é o estabelecido pelos banheiros, que de paes para filhos teem desfructado esse monopolio, como se aqueles 
areaes fossem propriedade sua transmissivel aos seus parentes. Havendo, ainda não ha muitos anos, cinco 
companhias de banheiros, estas teem-se subdividido entre os herdeiros, havendo actualmente umas dezesseis, em 
espaços tão acanhados, que o transito quaze que é impedido.  (...)
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Apêndice-1914.

07.20

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1914 - 
1915), Fl. 3v; 4

AMPV 
(ACPV /
0669)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v; 4) N.º 30 / É esta terra uma das mais importantes e populosas do districto e, por isso mesmo, mais elevado
é o numero de indigentes. Terra moderna e progressiva, a primeira praia do norte do paiz, os seus habitantes procuraram resolver o 
problema da indigencia, fundando uma associação - A Beneficente - que vivendo de esmólas e donativos, dá hoje duas refeições 
diarias a todos os pobres que dela se abeiram. (...) o antigo fundo de beneficencia, dado pelas confrarias, fosse pelos antecessores de
V. Ex.a dispensado para as despezas com a indigencia local. Todavia para a repressão da mendicidade, não basta, infelizmente, 
aquela instituição, pois o pobre além da necessidade do sustento, tem a de vestir e casa. (...) para que eficazmente se possa prohibir a
mendicidade sem que isso represente deshumanidade. Nestas condições, e contando com os donativos das confrarias que foram 
solicitadas para tal fim, crêmos que a Povoa de Varzim conseguirá resolver tão importante problema que a nossa querida Republica 
tanto se empenha em solicionar (sic). Sucede, porem, que as confrarias foram intimadas a enviar para aí as importancias do seu fundo
de beneficencia (...). É por isso que eu venho solicitar de V. Ex.a todo o valimento para que esse fundo valioso seja entregue á 
Comissão local, como é de inteira justiça. Junto envio um impresso a V. Ex.a para avaliar da obra humanitaria dos povoenses, e do 
que pretende fazer a Comissão de Assistencia local. Adm.or, Santos Graça.”

138

-1914.
11.28

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1914 - 
1915), Fl. 5

AMPV 
(ACPV /
0669)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 5) N.º 39 / Tenho a honra de enviar a V. Ex.a o projecto que a Mizericordia desta vila tenciona por em 
execução dentro em breve de um hospital moderno, em condições de satisfazer ás exigencias duma terra terra tão importante como
esta. Por ele terá V. Ex.a ocasião de avaliar da importancia dessa obra destinada a beneficiar os pobresinhos na doença e dotar 
esta terra com um serviço de desinfecção perfeito que muita falta faz a esta localidade. Para levar avante esta obra humanitaria 
recebeu a Mizericordia de benfeitores valiozas dadivas que orçam por 18.000 escudos, mas a importancia da obra vae muito alem 
daquela verba e dai o pedido justissimo que faz ao governo da republica para que do fundo sa Assistencia publica seja desviada uma 
verba para ajuda deste melhoramento. A V. Ex.a que à frente do nosso distrito tantas sobejas provas tem dado de amparo aos infelizes
como comprovam as cozinhas economicas dessa cidade que são o melhor galardão de um coração bem formado como o de V. Ex.a 
pela chefia do distrito, recomendo os desejos e aspirações da direcção da Mizericordia, desta vila, certo de que em V. Ex.a encontrará
o melhor e mais seguro apoio perante o Governo da nossa querida Republica. Adm.or Santos Graça.”
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1915.
02.11

Copiador dos 
Mapas (1913 - 
1915), Fl. 82,

AMPV 
(ACPV /
0910)

“Distrito do Porto. Concelho da Póvoa de Varzim / Relação das Irmandades e confrarias existentes neste concelho./
Freguesias /          Designação /              Observações  (...)
Póvoa de Varzim / Confraria do santíssimo Sacramento /     Póvoa de Varzim / Confraria das Almas
Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª S.ª do Rosário /             Póvoa de Varzim / Confraria do Coração de Jesus
Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª Senhora das Dores /     Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª Senhora de Belém
Póvoa de Varzim / Confraria de S. José /                              Póvoa de Varzim / Confraria de S. Tiago Maior
Póvoa de Varzim / Confraria de N.ª Senhora de Lourdes /   Póvoa de Varzim / Irmandade de N.ª Senhora da Assunção
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Apêndice

1915.
02.24

Copiador dos 
Mapas (1913 - 

1915), Fl. 82 v.,

AMPV 
(ACPV /
0910)

“Distrito do Porto. Concelho da Póvoa de Varzim / Relação dos institutos de caridade e assistência existentes neste 
concelho.
Freguesias  /          Designação /                                                                            Observações
Póvoa de Varzim / Irmandade da Misericórdia [Mizericordia], Hospital e Asilo [Azilo]
Póvoa de Varzim / Associação a «Beneficente»
Rates /                 Albergue Marquês de Pombal
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-1915.
03.16

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1914 - 
1915, Fl. 32v

AMPV 
(ACPV /
0669)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 32v) N.º 6 / Realisando-se nesta vila no proximo domingo, 21, a procissão de passos, venho 
rogar a V. Ex.a se digne providenciar para que 6 guardas civis e dois da judiciaria, me venham auxiliar na 
manutenção da ordem publica e caça aos gatunos, devendo embarxar aí no primeiro comboio a partir para esta vila no 
indicado dia. A respectiva irmandade compromete-se ás devidas despezas e gratificação. Adm. P. Coelho.”

142

-1915.
03.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1914- 
1915), Fl. 6; 6v

AMPV 
(ACPV /
0669)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 6; 6v) N.º 8 / O movimento geral de protesto contra a carestia da vida, tambem manifestado
neste concelho, determinou-me a regulamentar em quatro tabélas os preços dos diferentes generos e 
mercadorias de primeira necessidade e a publicar sobre o assunto um edital com as penalidades estabelecidas na 
lei. Envio a V. Ex.a um exemplar desse edital e tabelas para inteiro conhecimento dos meus actos em matéria de tanto 
interesse e responsabilidade. E devo informar que constatei, com prazer, que as providencias administrativas assim 
adotadas teem tido, em geral, benevolo acolhimento. É certo, porem, que ha ainda um outro interessado recalcitrante, 
designadamente na classe dos padeiros, convindo fazer uma pronta e rigorosa fiscalisação, com garantias de 
segurança. N’esse intuito acabo de oficiar à Ex.ma Camara Municipal, manifestando-lhe o desejo de requisitar dois 
agentes da policia, a cuja despeza ela terá de socorrer. E se aquele corpo administrativo não se recusar a dar 
satisfação ao meu pedido - como espero,- pois dele tenho recebido a mais leal a franca coadjuvação, reclamarei de V. 
ex.a telegraficamente, os referidos agentes, rogando me sejam enviados. Adm.or P. Pinto Coelho.”
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-1916.
01.08

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1916 - 
1916),  Fl. 18v

AMPV 
(ACPV /
0670)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 18v) N.º 2 / A guarda Republicana, comprindo (sic) o Edital de V. Ex.a de Agosto ultimo tem 
obrigado o Comercio local a fechar às horas que elle determina para os Concelhos do Distrito. Dando, porem, que a
vida desta importante terra está, por esse motivo a ser prejudicada gravemente porquanto os cafés e outros 
estabelecimentos congeneres fazem o seu negocio precisamente quando a guarda os obriga a fechar. Como V.
Ex.a bem sabe a povoa tem hoje uma vida interna como qualquer cidade do Paiz e por isso bem necessario se tornava
que as regalias que o Porto goza naquele Edital fossem estendidas a esta villa. Esperando que V. Ex.a atenda a 
este meu pedido, desejo a V. ex.a saude e fraternidade. O adm.dor do Concelho Antonio Santos Graça.”
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-1916.
02.19

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1916 - 
1916), Fl. 1v;2

AMPV 
(ACPV /
0670)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 1v;2) N.º 5 / No intuito de procurar remediar a crise do pão, aproveitando o pouco milho que há
no concelho, durante algumas semanas, até que venha o milho esperado, resolvi estabelecer, dando d’acordo com as 
colectividades das classes pobres fórnos onde se manipulasse o milho disponivel, vendendo-se o pão pelo preço 
minimo e a farinha precisa para os que quiserem manipulal-a em caza. Para isto pedi o auxilio do Ex.mo Comandante 
do 3º Grupo de Administração Militar, que achando excelente a medida declarou pôr a minha disposição o pessoal 
preciso para dirigir, desde que o Ex.mo General de Divisão o permetisse (sic). É para obter esta autorização que eu me
dirijo a V. Ex.a. Aproveito o ensejo para rogar a V. Ex.a que se lembre deste Concelho na primeira distribuição de milho,
pois pois tendo só a Povoa uma população elevadissima apenas aparecem trez freguesias com milho disponivel que 
não chega para 15 dias. O Administrador do Concelho, Antonio dos Santos Graça.”
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-1916.
04.05

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1916 - 
1916), Fl. 2v

AMPV 
(ACPV /
0670)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 2v) N.º 7 / Em resposta o telegrama de V. Ex.cia de ontem proponho para faserem ou 
constituirem a comissão da censura à imprensa local os dois oficiaes do 3º Grupo da Administração Militar aqui 
aquartelados snr.s Joaquim da Silva Geraldo, capitão; e Eduardo Napoleão Soares de Moura e Castro, tenente. Estes 
dois oficiaes, a quem pedi para aceitarem o cargo, declararam-me que não tinham duvida em aceder ao pedido desde 
que o Ex.mo General o permitisse. O Adm.dor, Santos Graça.”
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-1916.
08.04

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1916 - 
1916), Fl. 15

AMPV 
(ACPV /
0670)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 15) N.º 31
 Peço a V. Ex.cia para conseguir do Ex.mo Snr. Coronel Comandante do batalhão da Guarda Republicana o reforço
do posto d’esta vila ou mais sete praças, que façam o policiamento da vila durante estes tres mezes de verão. O Adm.
dor, Atalibo Duarte de Souza.”
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-1916.
08.06

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1916.01.03

- 1916.12.27), Fl.
3v; 4

AMPV 
(ACPV /
0670)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v; 4) N.º 16 / Realisando-se no dia 13 do corrente um grande festival na Alameda da Praça 
do Almada, por ocasião das festas da Assumpção, e atravessando aquele recinto a estrada districtal, venho pedir a V.
Ex.cia para notificar ao Ex.mo Snr. Director das Obras Publicas de que o transito ficará interrompido das 20 horas 
nos referidos dias ás 4 horas do dia seguinte por conveniencia do policiamento do local, fazendo-se o transito pelas ruas
lateraes da alameda, sem prejuizo para o publico e Vehiculos, pois não altera o trajecto em 50 metros. Egualmente 
venho pedir a V. Ex.cia para conseguir do Ex.mo Snr. General Comandante da Divisão que o 3º Grupo de 
Administração Militar me ceda a força necessaria para aquele policiamento, visto a enorme aglomeração que ali se 
costuma juntar e que é insufucientissimo o destacamento da Guarda Republicana aqui destacada. Muito me 
obsequiava V. Ex.cia empenhando-se porque estes dois assuntos sejam rezolvidos como desejo, para bem da ordem 
publica. O Adm.dor A. D. de Souza.”

148

-1916.
08.10

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1916.01.03

- 1916.12.27), Fl.
3v

AMPV 
(ACPV /
0670)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) N.º 15
 Não ha um quilo de assucar n’esta localidade, por preço algum. O que V. Ex.cia teve amabilidade de nos ceder está 
sendo vendido aos meios quilos e deve terminar amanhã. A Miserircordia, d’esta vila, requisitou-me hoje dois sacos 
d’assucar para o hospital, que tem necessidade de acudir aos seus doentes. Peço a V. Ex.cia para ver se é possivel 
fazer-nos a cedencia de mais alguns sacos, para que esta localidade, tão importante n’esta quadra, não tenha falta 
de um genero reputado de 1ª necessidade. O Adm.dor A. D. de Souza.”

149

-1916.
09.19

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1916.01.03

- 1916.12.27),  
Fl. 4

AMPV 
(ACPV /
0670)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 4) N.º 17 / Realisando-se no proximo domingo a grande parada agricola do concelho, que 
muito contribue para fomentar a agricultura pelo estimulo que ela encerra, venho pedir a V. Ex.cia para conseguir do
Ex.mo General da Divisão que nos sejam dispensados para a mesma parada, para lhe dar o maior brilhantismo, os 
viatores, 3 clarins e duas parelhas do 3º Grupo de Administração Militar aqui aquartelado. É um grande obsequio, 
que a Povoa muito agradece e junta aos subidos favores e atenções que V. Ex.cia lhe possa dispensar. O Adm.dor 
Atalibo Duarte de Souza.”

150

-1917.
08.08

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1917.01.02

- 1918.12.31), Fl.
18; 18v

AMPV 
(ACPV /
0671)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 18; 18v) N.º 28 / Havendo absoluta necessidade n’esta praia que como V. Ex.cia deve saber é a
mais concorrida do norte do paiz, de se proceder ao enserramento (sic) dos cafés, restaurantes e tabernas com 
comida, umas horas mais tarde do que determina o decreto nº 3173 do Ministerio do Trabalho, peço a V. Ex.cia, 
conforme lhe faculta o artº 1º do decreto nº 3226 - C_o publicado no 3º suplemento no “Diario do Governo” de 30 de 
junho p. p. 1ª serie, 106, para autorizar que n’esta vila se altere o encerramento de fòrma seguinte. Cafés e 
restaurantes, á 1 hora, Tabernas com comida e de vinhos, Clubs e Sociedades de recreio, ás 0 horas. Espero que V. 
Ex.cia concordará com o que lhe exponho, pois prestará com isso um grande serviço a esta terra, que durante a época
balnear muito ficava projudicada (sic) se se mantivesse o encerramento indicado no decreto nº 3173. O Adm.dor, A. 
Carvalho.”
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-1918.
04.08

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1917.01.02

- 1918.12.31), Fl.
5

AMPV 
(ACPV /
0671)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 5) N.º 10 / Envio a V. Ex.cia a adjunta reclamação, em que a Santa Casa da Misericordia, 
Hospital e Asilo d’esta vila, pede um subsidio ao Estado, para acudir ás despesas urgentes motivadas pela epedemia 
(sic) do tifo exantematico, que aqui tem grassado. E, como informação, devo dizer a V. Ex.cia que é da maior justiça o
deferimento do pedido feito, pois se de não fôr atendido gravissimo serà o mal que dai pode porvir, não podendo o 
Hospital continuar a receber os tifosos, por falta de recursos. Egual comunicação fez o digno Subdelegado de saude ao
seu superior hierarquico, segundo foi pessoalmente informado. E a V. Ex.cia rogo todo o valioso auxilio em prol d’esta 
justissima causa. O Adm.dor A. Pinto Coelho.”

152

-1918.
08.08

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1917.01.02

- 1918.12.31), Fl.
45v

AMPV 
(ACPV /
0671)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 45v) N.º 37
Os portadores deste oficio, proprietarios de doçarias e confeitarias nesta vila, vão apresentar se a V. Ex.cia afim de 
conseguirem açucar para a manipulação do doce, visto aqui não o haver em quantidade suficiente para tal fabrico. 
Como o pedido é justo, eu peço a V. Ex.cia toda a proteção em favor dos pasteleiros, no intuito de conseguirem o que 
desejam. (a) C. Alves.”

153

-1919.
02.02

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fls. 40

AMPV 
(ACPV /
0672)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 41v) “Envio a V. Ex.cia em duplicado e documentadas as folhas do fornecimento de sustento
aos presos, condução de água e iluminação das cadeias deste Concelho e comarca. Aproveito a ocasião para 
lembrar a V. Ex.cia que estão em atraso os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, o que causa grande embaraço 
ao arrematante do rancho (a) Reis.”

154

-1919.
03.31

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1919.01.09

- 1921.05.04), Fl.
23 - 23 v.

AMPV 
(ACPV /
0672)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 23) N.º 14
Lista de padres do concelho que não respeitam as leis da República Aguçadoura, Amorim, Aver-o-Mar, Beiriz, 
foram admoestados na sede do concelho

155

-1919.
08.26

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1919.01.09

- 1921.05.04), Fl.
25

AMPV 
(ACPV /
0672)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 25) N.º 29
Lista dos jornais publicados na Póvoa e respectivas filiações partidárias

156

-1919.
09.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1919.01.09

- 1921.05.04), Fl.
25v

AMPV 
(ACPV /
0672)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 25v) N.º 32
Lista das agremiações desportivas: Club Naval e Varzim
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-1919.
10.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1919.01.09

- 1921.05.04), Fl.
6v

AMPV 
(ACPV /
0672)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 6v) N.º 38 /  A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim identifica os três automóveis existentes 
na Póvoa e respectivos proprietários

158

-1919.
12.03

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1919.01.09

- 1921.05.04); Fl.
7

AMPV 
(ACPV /
0672)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 7) N.º 42
A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim apresenta nota demonstrativa da aplicação dos donativos obtidos nas festas 
do 5 de Outubro

159
Ver 

transcrição 
completa 
Apêndice-1919.

12.22

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1919.01.09

- 1921.05.04), Fl.
27

AMPV 
(ACPV /
0672)

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 27) N.º 47
“Em resposta ao ofício de V. Ex.ª n.º 2984, de 19 do mês corrente, cumpre-me informar que, neste concelho, existem as
seguintes associações: - “Associação Comercial” – “Associação dos Revendedores de Viveres” – “Associação dos 
Empregados do Comercio” – “Sindicato Agrícola” – Associação dos Lavradores e Agricultores “A Varzinense” – 
Associação dos Ceareiros de Aguçadoura “A Ceareira” - Associações de classe – Carpinteiros e Marceneiros “A 
Edificadora” – Estucadores e Pintores “A Reformadora” – Pedreiros e Canteiros “A Construtora” – Alfaiates e 
Costureiras “A Patriota” –“Sapateiros e Tamanqueiros” – “Cordoeiros” – “Metalurgicos" – Pescadores “A Marítima” – 
“Mestres da Construção Civil. (a) Paredes”

160

-1920.
04.03

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1919 - 
1921), Fl. 45v

AMPV 
(ACPV /
0672)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 45v) N.º 10. Abril 3 - “Em referencia ao oficio de V. Ex.cia, n.º 80, de 1 do corrente, expedido 
pela 3.ª Repartição, cumpre-me informar que, neste concelho, ha uma classe, principalmente, que emigra para o 
Brasil uma grande parte. É a piscatoria, que vai para aquelas paragens em busca de melhor remuneração, visto que, 
com os meios, digo – visto que, com os novos aparelhos de pescar, para que eles são refratarios, eles não usufruem 
agora sequer o necessario para a vida. Outras classes emigram em menor quantidade; mas essa emigração é normal, 
sendo os ordenados medios dos trabalhadores agrícolas 1$00 por dia de trabalho. Como trabalhos a realizar para 
atenuar a emigração da classe piscatoria, entendendo de grande vantagem a conclusão de um porto de abrigo, obra já 
iniciada ha muitos anos e que constitui o sonho dourado da população deste concelho. (a) Americo.”

161

-1920.
09.06

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1919 - 
1921), Fl. 51 - 

51v.

AMPV 
(ACPV /
0672)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 51) Telegrama Oficial - Setembro 3.
“Teleg. Oficial
Comunico a V. Ex.cia que ontem alferes Guarda Republicana comandante Secção e mais dos individuos 
procuraram desfeitear à bengalada deputado Santos Graça que se defendeu castigando-os. Este facto e outros 
sucedidos com as provocações patrulhas guarda ameaça constante provocações – digo ameaça constante violação 
domicilio como pretexto buscas oscaltou a população desta vila, fechando cafés e todo o comercio local que ainda hoje
conserva portas cemi – cerradas em sinal de protesto. Hoje apareceram novas forças cavalaria aqui constituindo o 
facto uma provocação à população. Só a cordura valiosos elementos republicanos locais se deve não termos registado 
lamentaveis e tristes acontecimentos que se não poderão evitar se a Guarda continuar aqui nesta atitude provocadora, 
tanto mais que alferes e ordenança andam pelas ruas como se só eles fossem a suprema autoridade concelho. V. Ex.
cia aprovará os factos e providenciará como de justiça. (a) Americo. ”

162

-1921.
04.22

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil (1919 - 
1921), Fl.  19

AMPV 
(ACPV /
0672)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 19) N.º 23
Em obediencia ao oficio circular de V. Ex.ª n.º 104, de 16 do corrente, expedida pela 1ª Repartição, cumpre-me informar
que, neste concelho, existem as seguintes pessoas que pertenceram a extintas ordens religiosas: - P.e Alfredo 
Casimiro Rodrigues, da extinta Ordem de S. Francisco, residente á rua da Igreja, n.º 28, desta vila; P.e José da 
Silva, idem, idem, residente na mesma rua e numero; D. Antonia Rangel, da extinta Instituição de Santa Dorotea, 
residente á rua da Igreja, n.º 170; D. Ena Lopes, idem, idem, residente na mesma rua e numero, desta vila. Não ha 
mais pessoas e estas estão secularisadas. (a) Napoleão”
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-1929.
09.12

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil (1929), Fl. 

69 v.

AMPV 
(ACPV /
0676)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 69 v.) “  Realizando-se nesta vila, nos proximos dias 14, 15 e 16 do corrente, grandiosas 
festas a Nossa Senhora das Dores, venho rogar a vossa Exª as providencias necessarias para que uma força de 12 
praças de cavalaria aqui venham no dia 15 para fazer o policiamento na Avenida dos Banhos onde se realizará 
uma grande festividade. Ass. Campos”

164

-1930.
08.05

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1927.07.28 - 

1932.04.19), [P.
406]

AMPV 
(CMPV /

0047)

[P. 406] [Linha 7] “Ofícios - Dos Bombeiros Voluntários, solicitando licença para ornamentar algumas ruas da vila 
por ocasião das suas festas. Concedeu-se a licença pedida.”

165

-1931.
08.04

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1927.07.28 - 

1932.04.19), [P.
513, L. 25]

AMPV 
(CMPV /

0047)

[P. 513] Requerimentos: “Festas da Assunção = O senhor Presidente disse que havendo todo o interesse para a 
Povoa em que se realizasse as Festas da Assunção resolveu, em virtude do fracasso das negociações da Associação
Comercial no sentido de as realizar, convidar a uma reunião nos Paços do Concelho as forças vivas desta 
localidade. Tem o prazer de comunicar à Câmara que essa reunião deu o melhor resultado, organizando-se uma 
comissão que está a cuidar com todo o empenho e entusiasmo da realização da mesma festividade coadjuvando-a a 
Câmara com um subsidio que em caso algum excederá cinco mil escudos. .”

166

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1931.

08.04

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1927.07.28 - 

1932.04.19), [P.
521, L. 3]

AMPV 
(CMPV /

0047)

“Pareceres= “Festas d’ Assunção = O senhor vereador Leite Dourado apresentou a seguinte proposta: Venho hoje dar à 
excelentíssima Câmara conta do mandado que fui incumbido numa reunião aqui realizada com o concurso da imprensa e das forças 
vivas da Póvoa. A exiguidade do tempo e a escassez dos meios provenientes da grande crise que avassala todas as classes sociais, 
agravada pela indiferença de uns, más vontades de outros e ainda a hostilidade dos marchantes excepto do talho novo, não permitiram
que as festas atingissem o esplendor que era para desejar, todavia foram suficientes para chamar à Póvoa e à nossa praia milhares de
forasteiros que ficaram verdadeiramente satisfeitos pelo espectáculo surpreendente que presenciaram na praia do pescado e pelo lindo
festival efectuado no Largo do Passeio Alegre. Tenho a registar que a Comissão com uma receita muito diminuta não tendo números a
realizar em recinto fechado para obter recursos mas, dentro dessa pequena receita procurou realizar o mais possível para manter o 
bom nome da nossa praia. É um facto a necessidade de se realizar as festas de verão que trazem à nossa praia milhares de visitantes
e a tornam mais frequentada como se provou, ainda no ano corrente que sendo frouxas a concorrência de banhistas no primeiro de 
Agosto desde que foram anunciadas as festas da Assunção a praia melhorou sensivelmente. Temos, pois que concordar que no dever
da Câmara promover ou auxiliar de uma forma eficaz a realização destas festas como já o fazem outras suas congéneres do País. (...)

167

-1931.
09.08

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1927.07.28 - 

1932.04.19), [P.
523, L. 18]

AMPV 
(CMPV /

0047)

[P. 523]  “Declarações = O vereador senhor Silveira Campos declarou que se estivesse presente na sessão anterior se
teria associado com o maior jubilo ao voto de louvor à Comissão das festas da Assunção, nomeadamente ao seu colega
nesta Câmara senhor António Leite Dourado que tem em casos destes prestados [sic] os melhores  serviços à nossa 
terra. Igualmente teria votado o subsidio para as Festas de Setembro. O senhor doutor Antero Machado fez idênticas 
declarações.”

168

-1932.
03.22

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1927.07.28 - 

1932.04.19), [P.
587, L. 17]

AMPV 
(CMPV /

0047)

[P. 587]  “Festas de Verão = Ainda o Senhor Presidente propõe e é aprovado que se convoque uma reunião das 
colectividades locais para a próxima terça-feira, vinte e nove, pelas vinte e uma horas, para se tratar das festas de 
verão.”
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-1932.
08.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.25 - 

1936.06.03), [Fl.
024, L. 35]

AMPV 
(CMPV /

0048)

 [Fl. 24] [Linha: 18]:
“Festas da Assunção = Ficou autorizado o senhor Presidente a fazer o pagamento dos subsídios destinados aos 
diferentes números das festas da Assunção, nos termos das deliberações da Comissão Central das Festas.”

170

-1932.
08.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.26 - 

1936.06.03), [Fl.
023, L. 24]

AMPV 
(CMPV /

0048)

 [Fl. 23] “Oficios” [Linha: 24]:
“Do Governo Civil do Porto, informando que o Senhor Ministro do Interior deferiu o pedido desta Câmara para a livre 
passagem de espanhóis na fronteira, nos dias das festas da Assunção. Inteirada.”

171

-1932.
08.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.26 - 

1936.06.03), [Fl.
023V, L. 35]

AMPV 
(CMPV /

0048)

 [Fl. 23v] [Linha: 35]: “Fonte Luminosa = O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta acêrca da Fonte 
Luminosa: Considerando que a Fonte Luminosa, tal como se encontra e tem funcionado durante êstes dias de festa de
Nossa Senhora da Assunção, não corresponde às características indicadas na proposta apresentada pela Electro – 
Reclame, Limitada, de Lisboa, em onze de Maio de mil novecentos trinta e dois à Comissão Organizadora das Festas e
por esta aprovada; Considerando que êste facto acarretou já enormes prejuízos pelo descrédito que ocasionou o seu 
mau funcionamento dando motivo ao seu afastamento da concorrência ao recinto reservado, descrédito que se manterá
ainda para as futuras festas, nas quais se contava, por um bom efeito da Fonte, obter uma maior atracção de forasteiros
e portanto as receitas com as quais se pudesse amortizar o seu custo; Proponho que se manifeste, desde já, à Electro – 
Reclame, Limitada, por intermédio da Comissão Organizadora das Festas a disposição em que esta Câmara está de a rejeitar em face
dos resultados já referidos e que, no caso de ela vir a corresponder às características pelas quais foi encomendada, êste Município 
seja indemnizado pelos prejuízos sofridos, marcando-se-lhe o prazo máximo até trinta e um de Agôsto para a Empresa entregar a 
Fonte a funcionar em condições estabelecidas e com prazo de garantias para o seu bom funcionamento. Esta proposta foi aprovada.”

172

-1933.
09.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 72

AMPV 
(ACPV /
0672)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 72)  Telegrama. Peço a vossa Excelencia cosiga a vinda 10 praças guarda republicana 
devidamente comandadas, dias 13 manhã 14 e 15 para o serviço da grande festa esta vila.“

173

-1934.
07.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.25 - 

1936.06.03), [Fl.
112, L. 14]

AMPV 
(CMPV /

0048)

 [Fl. 111v] [Linha 22]: “Os comissários da Exposição Colonial, informando que poderá permitir que os indígenas 
possam assistir  às festas de verão, não podendo aceder ao pedido de banda de música indígena por motivos 
que se supõe.”

174

-1934.
07.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.25 - 

1936.06.03), [Fl.
112, L. 14,2]

AMPV 
(CMPV /

0048)

 [Fl. 112] [Linha 14]: “Festas de Verão = O senhor Presidente diz que, como é do conhecimento de todos os seus 
colegas, o programa apresentado pela Comissão de de Festas de Agôsto, foi aprovado, na reunião realizada no seu 
gabinete, da Câmara e daquela Comissão, e bem assim o seu orçamento, na importância de oitenta e dois mil e 
quinhentos escudos. Propõe, por isso, que, nesta sessão, lhe seja dada a respectiva aprovação e que esta verba seja 
paga em diferentes mandados, até àquela importância, ao Presidente da Comissão a Manuel Ferreira Graça. Esta 
proposta foi aprovada.
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-1934.
07.18

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.25 - 

1936.06.03), [Fl.
111v.]

AMPV 
(CMPV /

0048)

 [Fl. 111v]: ““Oficios: (…) Do Rotário Club do Porto, agradecendo a cooperação da Câmara nas festas realizadas
nesta vila. Inteirada.”

176

-1934.
08.03

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 74

AMPV 
(ACPV /
0672)

“3.ª Repartição (...)  (Fl. 74) nº 26 “ realizando-se nesta vila e nos dias 12, 13, 14 e 15, do, corrente, as festas de 
Assunção, venho rogar a  V Exª se digne a conseguir, do Exmo Comandante geral da Guarda adicional republicana, a
vinda de 10 praças a cavalo devidamente comandadas, para me auxiliarem no serviço policial por ocasião das 
referidas festas e naqueles 4 dias. As respectivas  despezas ficam a cargo desta Repartição. Ass. Cancellhas.”

177

-1934.
09.12

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.25 - 

1936.06.03), [Fl.
117v, L. 35]

AMPV 
(CMPV /

0048)

“Do mesmo Governo Civil, solicitando desta Municipalidade a representação de todos os elementos que possam ser 
julgados próprios da região, a fim de se incorporarem no cortejo de encerramento da Exposição Colonial.”

178

-1934.
09.12

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932.04.25 - 

1936.06.03), [Fl.
118 v, L. 35]

AMPV 
(CMPV /

0048)

[Fl.118 v, L. 35]
“Festas das Dores = O senhor Presidente [Dr. Carlos Júlio de Matos Moreira] apresenta o programa e orçamento das 
Festas das Dores, a cargo da Mesa da Confraria das Dores, na importância de dezoito mil e cinquenta escudos, e pede
a sua aprovação e autorização para dispender da verba orçamentada esta importância. Foi aprovado e autorizado.”
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Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1935.

03.15

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil, Fl. 2 - 2 v.

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (Fl. 2 - 2v) nº 16 “ Dando cumprimento ao ordenado por V Ex ª, em ofício nº 128, de 9 do corrente, expedido pelo 1ª 
repartição, tenho a honra de enviar a V Ex ª um mapa dos corpos administrativas que neste concelho exercem assistência. / Distrito do
Porto / Concelho Póvoa de Varzim / Relação dos Corpos Administrativos que neste concelho exercem assistencia. / Misericordia - Esta
Irmandade adminstra o hospital e azilo, aquele para tratamento de doentes pobres e este para internamento de velhos e invalidos. / 
Casa dos Pescadores - Esta casa mantém de internato de pescadores velhos e inválidos / Beneficente - Esta associação de caridade
distribue diariamente capa e pão a centenas de indigentes e quando os seus recursos o permitem, também distribue facas e paga 
aluguer de casa / Comissão de Assistência - com sede na freguesia de Rates. esta comissãp distribiu esmolas em dinheiro aos 
indigentes da freguesia, vindo a sua receita de alguns legados deixados para esse fim, no que emprega metade do respectivo 
rendimento, sendo a outra metade para capitalizar e quando este capital atinja a importância necessária, construir uma casa destinada
a assistência da freguesia. / Convalescente - Com sede na freguesia de Beiriz. E admninistrada pela confraria do S. Sacramento e 
distribiui alimentos aos indigentes da freguesia e consulta médicas aos mesmos. / Além destes ainda há as confrarias e irmandades 
que pagam para a assistência as verbas consignadas nas respectivas orçamentos e as juntas de freguezia que, quando os seus 
recursos o permitam, também exercem assistência, umas e outras de pequenas importâncias.
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Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1935.

04.15

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil , Fl. 
Agrafadas

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição / Ofício nº 25 / “Relatório
O encerramento e liquidação das associações de classe fez-se com regularidade, sem qualquer incidente digno de

mensão.
As associações encerradas e extintas foram as que se seguem, fazenda da historia de cada uma ligeira resenha e

mencionando os seus bens inventariados.
Associação de Classe dos Operarios Sapateiros e Tamanqueiros Povoenses

Foi fundada em 1911, possuia estatutos e alvará, tendo vida incestantes.
a escrituração foi-me presente a do ano 1933, estava conforme.Á data da sua Liquidação não possuia credores.
De inventário dos seus bins moveis, os uais se fez detenção os ultimos corpos gerentes, constam os seguintes: 

(...)

Nove cadeiras de Balaustres com assentes de palhinha;  uma cadeira de braços e assento de palhinha; uma mesa
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181

-1935.
04.15

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 3 v

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) nº  25“  Para cumprimento da circular nº 141 (1ª rep) de 14 de Março de 1934, tenho a 
Honra de enviar a vossa excelência o relatório sobre o encerramento e liquidação [das associações de ] de classe, 
renovando a solicitação feito na minha nota nº 19 de 4 de Março daquele ano, sobre o destino a dar aos moveis e 
utensilios ou forma de sua liquidação porquanto se torna urgente desocupar a casa onde os tenho armazenados e 
pagar ás pessoas que intervieram no exame ás escritas das associações encarregadas e seu inventário.
mais rogo a v Exª, que se digne dizer-me do destino a dar aos livros da escrituração das associações extintas. (ass) 
Canellas

182

-1935.
04.29

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 3 v

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) nº 26
Respondendo á circular nº 247, desse governo civil de 27 deo corrente, tenho a honra de informar V. Exª. que com

o meu oficio nº 25, de 15 também do corrente, foi enviado a V. Exª: o relatório sobre o encerramento e extinção, das
associações de classe d´este concelho. ass) Canelhas

 [Ofício colado em anexo. Cópia a químico, em três folhas dactilografadas].
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Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1935.

04.30

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil, Fl. 3 v e 4

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) n.º 27
Satisfazendo o ordenado na circular nº 231 (1ª Peps.), de 22 do corrente tenho a honra de apresentar á apreciação

de V. Exª uns resumidos esclarecimentos sobre os assuntos constantes da mesma circular. Por maiores 
disponibilidades de tempo os relatórios futuros serão mais detalhados e completos.

Situação Economica:
Agricultura: em plena epoca de sementeiras, otempo tem-lhe corrido favorável. Neste conselho a propriedade está

bastante dividida, muito bem aproveitada, vivendo com relativo desafogo. É prospera a situação agricola da freguesia 
de Aguçadora.

Comércio: O comercio de mercearia e de vinhos não auferindo grandes lucros, vive no entanto desafogadamente.
Os restantes Ramos comerciais, principalmente o de Fazendas, atravessa uma grande crise em consequência do 
insignificativo volume de vendas que presentemente realisam.

(...)
184

-1935.
05.01

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 4v

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) n.º 28.
Respondendo á circular de V. Exª: nº 248, de 30 do mês findo, expedida pela 1ª Repartição, tenho a honra de informar 
que neste concelho apenas existem duas associações comerciais, intituladas “Associação Comercial da Póvoa de
Varzim” e a “Associação Comercial de Revendedores de Viveres da Povoa de Varzim”. ass) Canelhas”

186

-1935.
05.11

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil, Fl. 4v, 5 e

5v

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 4v - 5) n.º 29
Satisfazendo ao ordenado por V. Exª. na circular nº 243 de 25 de Abril p.p. tenho a honra de sobre os quesitos propostos prestar os 
seguintes esclarecimentos:

1º Quesito
As indústrias dominantes do concelho

São, pela ordem da sua importância, a pesca, os tecidos, os tapetes, a panificação, as conservas de peixe, marcenaria, a cordoaria, as
rendas e a manteiga.

2º Quesito
Industrias de maior valor economico

A pesca, os tapetes, a tecelagem, as conservas de peixe e a marcenaria.
3º Quesito

Existe apenas como Escola Tecnica Profissional, a” Escola Comercial de Rocha Peixoto” que não está habilitada a preparar operários
e mestres para as indústrias do Quesito 2º.     (...)

186

-1935.
05.22

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil, Fl. 5v - 6.

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 5v - 6) n.º 33.
Para conhecimento de V. Ex., venho informar de que ás 22 horas de 20 do corrente [mês], fui procurado pelos 
industrias de padaria desta localidade os quais me comunicaram que o seus empregados manipuladores de pão, na
sua totalidade senão tinham apresentado á hora habitual para o trabalho [greve].
      Nesta localidade funciona ainda nas padarias o regimem diurno. A fim de evitar a falta de pão, dirigi-me ao Sr. 
Comandante da 1ª companhia de Administração militar que prontamente me forneceu os soldados padeiros e 
forneiros necessários para o fabrico de pão em todas as padarias. Ás 5 horas de 21, os operários manipuladores civis 
apresentaram-se nas padarias para o trabalho, não tendo sido recebidos pelos patrões. Duma reunião convocada por 
mim entre patrões e empregados ficou resolvido continuar em vigor o regimem nocturno até aprovação pelo Instituto 
Nacional do trabalho de novo regimem e horários. / Estou procedendo a investigações para descobrir quem foram os
operários manipuladores que tomaram parte mais activa e de chefia naquela sua atitude.
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187

-1935.
07.04

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 7

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 7) n.º 43.
Tenho a honra de, resumidamente e em conformidade com a circular nº 231 de 22 Abril, prestar a V.Ex. os seguintes 
esclarecimentos sobre a vida económica, social e política do concelho durante o mês de Julho que acaba de 
decorrer: a situação sobre o ponto de vista credito, comercial e industria não sofreu alterações. Os últimos temporais 
vieram prejudicar bastante a agricultura.
     Continuam a afluir a esta, administração grande números de desempregados procurando trabalho. Anda por cerca 
de 100 trabalhadores que, ás quintas feiras, quando a Câmara organisa turnos para os pequenos trabalhos em curso, e
nos quais emprega entre 20 a 30 homens, se apresentam a solicitar trabalho.
     Tem melhorado a situação política no que diz respeito ás relações com a União Nacional, começando todos a
convencer-se de que há necessidade, de se cumprir a legislação corporativa sobre o trabalho. Sobre os restantes
quesitos confirmo o exposto nos relatórios anteriores.

188

-1935.
07.05

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932 - 1936), 

[Fl. 149]

AMPV 
(CMPV /

0048)

[Fl.149, L. 27]: “Festas de Verão = O senhor Presidente [Manuel João de Amorim Alves] disse que, tornando-se urgente
a organização do programa das festas de verão, propunha que se delegasse no seu colega senhor José Fonseca o 
encargo da organização dêsse programa e de agregar a si os elementos que julgue convenientes para o bom êxito 
destas festas. Foi aprovado.”

189

-1935.
07.13

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 8

AMPV 
(ACPV /
0677)

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 8) n.º 48.
Respondendo ao oficio de V. exa nº 370 de 5 do corrente [mês], expedido pela 1ª Repartição, tenho a honra de informar
que neste concelho, apenas há um núcleo de escuteiros, pertencente ao Corpo Nacional de Escutas, de Braga, 
situado nesta vila e com 65 associados. ass) Canelhas

190

-1935.
07.25

(?)

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil,

AMPV 
(ACPV /
0677)

“Rogo a V. Exª se digne mandar internar as pessoas a seguir mencionadas, todas residentes n´esta vila, para se 
apresentarem no quartel desta unidade no proximo dia 27 do corrente mês, pelas 13 horas, a fim de responderem 
perante mim num auto de averiguações a que estou procedendo:
1º António Manuel Borges, ajudante da farmácia, morador na praça do Almada.
2º José Lourenço Cristelo, alfaiate, morador na rua António Graça.
3º José Da Silva Marques, alfaiate, morador  na rua José Malgueira.
4ª Ana Martins da Nova, costureira, morador na travessa da rua Luiz de Camões

A Bem da Nação
 [Assinatura no verso] O oficial da Policia Judiciária Militar / Jaime de Barros Lima, Cap[itão].

191

-1935.
08.07

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932 - 1936), 

[Fl. 158v]

AMPV 
(CMPV /

0048)

“Festas da Assunção = O Senhor Vereador Senhor José Fonseca apresenta o orçamento das festas da Assunção,
na importância de vinte e cinco mil escudos, que foi aprovado, sendo autorizado o senhor Presidente a fazer o 
respectivo levantamento para pagamento dessas despesas, em nome do Tesoureiro da Comissão de Festas, senhor 
Cândido de Faria Pinheiro, que juntará ao mandado os respectivos recibos.

192

-1935.
09.11

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1932 - 1936), 

[Fl. 162]

AMPV 
(CMPV /

0048)

“Festas das Dores = O senhor Presidente [Manuel João de Amorim Alves] pede autorização para passar o mandado ao
tesoureiro da Comissão de Festas de Verão Cândido de Faria Pinheiro do saldo existente de vinte e dois mil escudos,
para pagamento das despesas a fazer com as festas das Dores que se realizam no próximo sábado e domingo, 
devendo aquele justificar, o respectivo mandado com os recibos. Foi autorizado.”
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193

-1935.
09.23

Copiador da 
Correspondência
para o Governo
Civil, Fl. 9 - 9v

AMPV 
(ACPV /
0677)

1.ª Repartição (...)  (Fl. 9 - 9v) n.º 55.
Respondendo ao oficio de V. ex: nº 755, ( 1ª Repartição) de 27 de dezembro do ano findo, tenho a honra de enviar o 
adjunto processo de inquérito a que mandei proceder sobre os pontos constantes, da copia da exposição da 
Corporação Fabriqueira encarregada do culto católico na freguesia de Laúndos. 
       Não foi possivel descobrir os autores do furto do bandalo o qual foi mais tarde encontrado, num caminho. Pelo 
processo verificaria, por exemplo, que chegou ao conhecimento de sua Ex. Reverendissimo o Sr. Bispo de Braga, o 
procedimento do abade Zacarias Rodrigues Mano pelo que aí transferido da freguesia, tendo terminado 
imediatamente com a sua transferência e conflito religioso quanto ao terceiro e ultimo ponto proposto naquela citada 
exposição foi já por mim respondido em 6 de Setembro de 1934 com o meu oficio nº 41.
       Está já há meses na freguesia de Laúndos um novo padre, havendo aquela paz que o Padre Mano tanto desejava
e não conseguia por ser um mau ministro da igreja e um mau cidadão.”

194

-1936.
03.07

Copiador da 
Correspondência
para o Governo

Civil, Fl. 17v

AMPV 
(ACPV /
0677)

1.ª Repartição (...)  (Fl. 17v) n.º 13.
Tenho a honra de informar V. Exª que deram entrada nesta Repartição os quarenta cobertores destinados a almas 
carenciadas, a que se refere o ofício desse governo civil, nº 119. A, de 2 do corrente [mês].
Ass) Faria Gonçalves
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Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1937.

06.11

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936 - 1938), 

[Fl. 70]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Festas de Verão = O Senhor Presidente Doutor Abílio Garcia de Carvalho disse: “As Festas da Póvoa, realizadas nos anos transactos,
embora mais ou menos brilhantes, não teem revestido aquele cunho espiritual que desejaríamos imprimir-lhe neste ano de mil 
novecentos e trinta e sete. - Estabelecendo como postulado que a Póvoa necessita das festas para animar o seu comércio, 
atraindo muita gente, postulado que aceitamos e defendemos por razoável e justo, certo de que a economia poveira se torna 
mais ou menos desafogada consoante a frequência de banhistas ou mesmo de turistas no verão, entendemos que neste ano a 
Póvoa por mero acto de reconhecimento e gratidão para com as suas colónias banhistas organizar festas pouco dispendiosas, que 
atraiam inúmera gente em alguns domingos de Julho e todos os de Agosto e de Setembro e que revistam alto significado social. As 
festas da Póvoa de mil novecentos e trinta e sete seriam as festas do reconhecimento para com aquelas terras amigas e queridas que
mandam para aqui os seus habitantes mais dilectos a gozarem o clima adorável da nossa terra, a brisa suave da nossa praia, a 
frescura do nosso mar, e o entardecer do nosso horizonte, onde o sol poente encanta num delírio de tonalidades que se vão esbatendo
poeticamente até o adormecer do dia. Pois bem: tirando um domingo em cada mês, em Agosto o da Assunção e em Setembro o das 
Dores, os outros Domingos neste ano da graça de mil novecentos trinta e sete deveriam ser cada um dedicado a uma terra amiga ou a
um grupo de terras amigas.  (...)

196

-1937.
08.12

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 
1938.10.13), 

[Fls. 86v.]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Sede de Turismo: O Senhor Presidente diz que tendo o proprietário da nova sede de Turismo, sita no Largo do Café
Chinês, feito obras de certa importância para a instalação da sede, exigia o aluguel de mil e oitocentos escudos anuais.
Propõe, por isso, que seja este o preço do referido aluguel, mas que o contrato seja feito apenas por um ano. Assim se 
resolveu. O mesmo Senhor Presidente pede autorização para mandar fazer a mobília e tudo o que for necessário para a
referida instalação, até à verba de cinco mil escudos. Foi autorizado.”

197

-1937.
12.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 

1938.10.13), [Fl.
119, L. 21]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Donativos = O Senhor Presidente propôs que da verba orçamentada para as festas de verão, e que não foi gasta, se 
destribuam cinco mil escudos à Beneficente, cinco mil escudos ao Hospital, para o Natal dos Pobres. Também propôs 
que, em agradecimento pela propaganda da Povoa feita no verão, fôssem distribuidos mil escudos pelos jornais locais,
da seguinte forma: - quinhentos escudos à “Idea Nova”, duzentos e cinquenta escudos ao “Comércio da Póvoa de 
Varzim” e duzentos e cinquenta escudos à “Propaganda”. Estas propostas foram aprovadas.”

198

-1938.
06.02

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 

1938.10.13), Fl.
164.v]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Ofícios: (…) “Da Confraria de São José, desta vila, convidando o Senhor Presidente a tomar parte na recepção a 
Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Dom Luiz de Almeida, Delegado do Senhor Arcebispo Primaz, que, no
domingo, cinco do corrente, visita a Paróquia de São José de Riba Mar. O Senhor Presidente propôs e foi aprovado que
a Câmara tomasse parte na recepção e se incorporasse no cortejo que sairá da igreja de São Tiago.”
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199

-1938.
06.02

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 

1938.10.13), Fl.
164.v]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Ofícios: (…) Da Câmara Municipal de Matosinhos, pedindo a deslocação do Rancho Regional à festa do Senhor de
Matosinhos.” (…)

200

-1938.
06.02

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 

1938.10.13), Fl.
165 v.]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“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.”

201

-1938.
10.06

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 

1938.10.13), Fl.
193 v.]

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Festa Marítima: Disse o Senhor Presidente que, na reunião magna que se realizou na sala das sessões da Câmara, 
para a organização da “Quarta Festa Marítima”, a maioria da Comissão Municipal de Turismo, presente àquela 
reunião, assumiu o compromisso moral de incluir no seu futuro orçamento a verba necessária para cobrir o deficit até
vinte mil escudos, se a subscrição e os rendimentos dos festivais não chegassem para a execução do programa 
elaborado. Ele Presidente concordou com aquela deliberação da Comissão Municipal de Turismo e propõe que esta 
Câmara sancione aquela deliberação da Comissão Municipal de Turismo. Assim se deliberou.”

202

-1938.
10.27

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de Varzim
(1936.06.03 - 
1938.10.13),

AMPV 
(CMPV /

0049)

“Aquisição das portas da capela de Nª Sª da Bonança de Fão - Siglas Poveiras” [para o Museu Municipal, inaugurado 
por Santos Graça em 1937]

203

-1939.
06.02

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 75 -

75 v.]

AMPV 
(CMPV /

0050)

“Festas de verão: O Senhor Presidente disse que havia nomeado uma Comissão para tratar e organizar as festas de
Verão, à qual ele Presidente presidia e de que faziam parte, entre outros, o Reverendo Manuel da Costa Gomes, 
digno Abade da freguesia de São José, desta vila. Propunha que este ficasse investido no cargo de tesoureiro da 
mesma Comissão e que em seu nome sejam passados os mandados de pagamento para as despesas a efectuar com
as referidas festas, devendo de início adiantar-se a importância de cinco mil escudos. Foi aprovado.”

204

-1939.
08.17

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 75 -

75 v.]

AMPV 
(CMPV /

0050)

“Festas de verão: Deliberou-se passar um mandado de pagamento de cinco mil escudos ao Tesoureiro das Festas de
Verão Padre Manuel da Costa Gomes, para liquidação de diversas despesas com as festas de Agosto, especialmente
com as festas da Assunção, nos dias treze e quinze do corrente.”
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Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1939.

11.09

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 99 -

101v.]

AMPV 
(CMPV /

0050)

“Festas de verão: O Senhor Presidente disse que a Câmara fez, no corrente ano, as festas de verão da Póvoa dentro
das suas disponibilidades e da verba orçada, com critério económico e administrativo que tem presidido a todos
os seus actos, e que nem por isso elas deixaram de ser brilhantes e de agradar à quase totalidade dos poveiros e 
banhistas; que não podendo a Câmara tratar directamente de tal assunto, resolveu nomear uma comissão, presidida
pelo Abade de São José Reverendo Manuel da Costa Gomes e composta pelos Senhores Manuel Alves da Costa, 
membro do Conselho Municipal, Dr. Manuel Faria Gonçalves, José da Costa Novo, João da Silva Sencadas, João 
Gomes Neta, João Pinheiro Cadilhe, Joaquim Luiz Monteiro e João Manuel Pinheiro; a qual, sob a superintendência da
Câmara elaborou e realizou os programas das festas; que a mesma Comissão se desempenhou cabalmente da sua 
árdua missão e que entrepara o minucioso relatório que passou a ler e propôs que ficasse exarado na acta: “Festa da 
Assunção” – Músicas - três mil e duzentos escudos - Direitos de autor (música) - cento e quarenta escudos - (...)
(...)

206

-1940.
08.01

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 178 -

- 179 v.]

AMPV 
(CMPV /

0050)

“Subsídio para festas – Confraria do Carmo – Por proposta do Senhor Presidente, foi deliberado conceder 
subsídios para festas religiosas (procissões, etcetera), às seguintes Confrarias e Irmandades desta vila = 
Irmandade de Nossa senhora da Assunção, Confraria de Nossa Senhora das Dores e Irmandade de Nossa 
Senhora do Carmo. Mais foi deliberado que o subsídio a esta última seja de seiscentos escudos e pago pela verba 
orçamentada para “Festas de Verão”.”

207

-1940.
08.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 182 -

- 182 v.]

AMPV 
(CMPV /

0050)

“Legião Portuguesa – redução de preço na energia do festival nocturno = O Senhor Acácio Barroso declarou que foi 
procurado pelo Comandante Delegado da Legião Portuguesa, desta vila, que lhe solicitou que propusesse à Câmara 
que lhe fosse concedida uma redução no preço da energia eléctrica que ia ser consumida durante o festival 
nocturno que a referida Legião promove, em benefício do seu cofre, nos jardins da família Amorim Alves, no próximo 
dia dezassete. Propôs, por isso, que a Câmara deliberasse ordenar que a energia referida fosse facturada ao preço por
que o tem sido a fornecida para a sede do Terço da Legião, nesta vila. Foi aprovado.”

208

-1940.
08.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 182

v.]

AMPV 
(CMPV /

0050)

“Festa de Verão = Subsídios às Irmandades e à Comissão = O Senhor Presidente propôs que a Câmara deliberasse, 
em aditamento à sua deliberação de um de Agosto corrente, conceder, pela verba orçamentada para Festas de Verão, 
conceder os seguintes subsídios para festas às seguintes Irmandades ou Confrarias: cinco mil escudos, 
Irmandade de Nossa Senhora da Lapa; três mil escudos, à Confraria de Nossa Senhora das Dores; e mil escudos,
à Confraria de São José; todas desta vila. Mais propôs o Senhor Presidente que fosse nomeada uma Comissão que 
assumisse o encargo de preparar festivais e atracções para a presente época balnear, constituída pelo Senhor 
Presidente Substituto da Câmara, que presidirá, pelo Senhor Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional, 
que servirá de Tesoureiro, e pelos Senhores: Capitão do Porto, Director do Casino e Delegado Policial, que serão 
vogais, comissão essa que agregará a si os elementos de que carecer para bom desempenho da sua missão, e à qual a
Câmara, pela verba orçamental referida, conceda o subsídio de onze mil escudos. Ambas estas propostas foram 
aprovadas por unanimidade.”

209

-1941.
06.18

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 55 

v.]

AMPV 
(CMPV /

0051)

“Festas: Subsídios: - O Senhor Presidente propôs à Câmara que esta deliberasse suspender a concessão de 
subsídios para festas, enquanto que se não encontre convenientemente remediado o estado financeiro do Município,
embora conceda todas as facilidades possíveis a quaisquer entidades ou confrarias que pretendam realizá-las. A 
Câmara, depois de ponderar as considerações apresentadas pelo Senhor Presidente, deliberou aprovar por 
unanimidade a sua proposta e encarregar a Presidência de dar conhecimento ao público desta resolução, por 
intermédio de uma nota oficiosa em que todas as considerações sejam reveladas.”

210

-1943.
06.23

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 191

v.]

AMPV 
(CMPV /

0051)

“Suspensão de subsídios para festas religiosas: - O Senhor Presidente propôs e a Câmara aprovou que fosse 
deliberado suspender, para o futuro, todos os subsídios que costumavam ser concedidos pela Câmara a confrarias, 
para procissões e festas religiosas.”
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211

-1943.
09.15

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 6.]

AMPV 
(CMPV /

0052)

“Festas de Verão: - A Câmara, reconhecendo a insuficiência do subsídio, a conceder a Comissão de Festas de Verão, 
conforme a deliberação tomada em reunião de vinte e um de Julho último, deliberou reforçá-lo com mais mil escudos, a 
inscrever no próximo orçamento suplementar do Turismo, ficando, deste modo, autorizado o Senhor Presidente a 
despender com as Festas de Verão, até à importância de onze mil escudos.”

211

-1944.
08.02

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim, [Fl. 50.]

AMPV 
(CMPV /

0052)
“Festas da Assunção: - O Senhor Presidente propôs, e a Câmara aprovou, que fosse concedido um subsídio, até à 
importância de escudos mil e quinhentos, à Comissão de Festas da Assunção.”

212

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1945.

02.28

CÂMARA MUN.
DA PÓVOA DE

V. – Relatório da
Gerência de 
1945. Plano de 
actividade para 

1946, Ed. da 
Câmara M., 

1946, pp. 59 - 
60.

AMPV 
(CMPV /

0052)

“Consagração do Concelho – Em 10 de Julho de 1945, celebrou-se a cerimónia da consagração oficial do concelho da Póvoa de 
Varzim aos sagrados Corações de Jesus e Maria, tendo os actos civis e religiosos sido revestidos da maior sumptuosidade e 
imponência./ Nos Paços do Concelho efectuou-se a recepção a Sua Exª Rev.ª o Senhor Arcebispo Primaz, a que compareceram todas
as autoridades e entidades civis, militares e religiosas, associações e organismos corporativos e quanto a Póvoa conta de 
representativo. Organizou-se um cortejo até ao Palácio Hotel, em cuja esplanada foi celebrada pelo ilustre Prelado a missa campal (...).
De tarde, realizou-se uma procissão Eucarística, que foi majestosa e na qual se incorporaram, além da Câmara com o seu estandarte,
a legião e a Mocidade, e diversas entidades civis e militares, corporações e associações. / Interrompeu-se o cortejo religioso, para na
mesma varanda do Palácio Hotel se efectuar, com a maior solenidade, a consagração, cuja fórmula foi por nós proferida ao microfone
de um equipamento sonoro, em frente do altar ali armado, perante a sagrada Eucaristia e as imagens veneradas do Coração de Jesus
e do Coração Maria e Sua Ex.ª Rev.ª o senhor Arcebispo Primaz e outras autoridades e a quase totalidade das populações das nossas
freguesias, de muitos habitantes de outros concelhos, que, em multidão compacta, enchiam o Passeio Alegre e se estendiam pelo 
areal. (...) Sendo tão intensamente religiosa a população da Póvoa, que tem como Padroeira a Imaculada Conceição, devia ter sido ela
das primeiras terras a fazer a sua consa gm geral. (...)”

213

Ver
 transcr.

 completa
Apêndice-1945.

02.28

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim,

AMPV 
(CMPV /

0052)

“Consagração do Concelho à Imaculada Conceição”
“Consagração do Concelho – A câmara Municipal foi em tempos solicitada por uma entidade Eclesiástica para fazer a 
consagração do concelho da Póvoa de Varzim ao Sagrado Coração de Jesus e à Imaculada Conceição, a exemplo do 
que vinham fazendo outras Câmaras Municipais.
Atendendo a que a Póvoa já escolhera para Padroeira a Imaculada Conceição e que a população do concelho é 
essencialmente religiosa e dedica veneração especial á Virgem, a Câmara Municipal entendeu que devia fazer tal 
consagração e, nêsse sentido, o seu presidente efectuou algumas diligências necessárias.
Está assente que ela se realize no dia 10 de Julho de 1945, imprimindo-se ao acto oficial a solenidade que êle 
requere.” Cf. CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM - Relatório da Gerência de 1944. Plano de actividade para
1945, Edição da Câmara Municipal, 1945, p. 53.

214

-1945.
08.14

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim,  [Fl. 207]

AMPV 
(CMPV /

0052 )

“Festa Marítima: A Câmara resolveu tomar a iniciativa de promover a quinta Festa Marítima, nesta vila, e convidar, para
tratar do assunto, as forças vivas e pessoas de posição em dezasseis do corrente.”

215

-1946.
09.16

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim,  [Fl. 217

v.]

AMPV 
(CMPV /

0052 )

“Festas Marítimas: O Senhor Presidente disse que fora a Lisboa, com uma comissão composta pelos Excelentíssimos 
Senhores Governador Civil, Capitão do Porto e Dr. José Pontes, a fim de convidar Suas Excelências os Senhores 
Ministros do Interior, Obras Públicas e Comunicações, Marinha e Educação Nacional, a assistirem às “Festas 
Marítimas”, a realizar no presente mês, nesta vila. Suas Excelências dignaram-se a aceitar os convites que se lhes 
dirigiu, o que é motivo de legítimo orgulho para a Póvoa.”
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216

-1947.
06.04

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim,  [Fl. 21]

AMPV 
(CMPV /

0052 )

[fl. 21]

“A Câmara deliberou autorizar que da sacada dos Paços do Concelho fosse lançada ao público a benção do Santíssimo
Sacramento e Incorporar-se na procissão do Corpo de Deus, no dia 5 do corrente”

217

-1948.
07.14

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim,  [Fl. 92]

AMPV 
(CMPV /

0053)

“Festas da Assunção: - Por proposta do Senhor Presidente foi deliberado conceder o subsídio de dez mil escudos à 
Comissão de Festas da Assunção e o fornecimento de energia eléctrica para o estrado, no Passeio Alegre, onde se vai
exibir o Rancho Folclórico.”

218

-1950.
08.09

Livro de Actas 
das Sessões da

Câmara 
Municipal da 

Póvoa de 
Varzim,  [Fl. 214]

AMPV 
(CMPV /

0053)

“Festas do Concelho: - O Senhor Presidente propôs que, para o efeito do encerramento de tabernas às vinte e quatro 
horas nos termos do Artigo terceiro do Decreto – lei número trinta e sete mil oitocentos e trinta, sete, de vinte e quatro 
de Maio último, se solicitasse ao Excelentíssimo Governador Civil a designação dos seguintes dias festivos do concelho
(ou dos dias para que as festas venham a ser transferidas por virtude do mau tempo). Primeiro: Na vila da Póvoa de 
Varzim: a) Festas da Assunção, no segundo ou terceiro domingo de Agosto e respectiva véspera; b) Festas das 
Senhora das Dores, no segundo ou terceiro domingo de Setembro e respectiva véspera; Segundo: Na freguesia de 
Laúndos: Festas da Senhora da Saúde, no primeiro domingo de Agosto; terceira: Na freguesia de Aver-o-Mar, romaria 
de Santo André, no primeiro domingo de Dezembro e respectiva véspera; quarta: Na freguesia de Argivai: Festas do 
Senhor dos Milagres, na quinta-feira da Ascensão (quadragésimo dia depois da Páscoa); quinto: Na freguesia de Beiriz;
Romaria de São Gonçalo, no Domingo do Espírito Santo (quinquagésimo dia após a Páscoa). Foi aprovada por 
unanimidade.” / Acta de 9 de Agosto de 1950, PT/AMPV/PVz/CMPV.
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3.1.2. TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS2, ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES NO CONCELHO DA 

PÓVOA DE VARZIM E À CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÓMICA  
 
 

O N.º de documento indicado remete-nos para o “Quadro de registos documentais” prévio. Muitos 

dos documentos, ou registos, transcritos inserem-se facilmente no “Quadro”, mas alguns, devido à 

sua extensão e importância, foram sumariados no quadro e, aqui, transcritos na íntegra. 

 

 

 

Documento N.º 001 - Procissão do Cerco de S. Sebastião. Beiriz. 1872 

Data: 1872, Junho, 4  

Localidade: BEIRIZ, Póvoa de Varzim 

Resumo: Transcrição da Provisão Pastoral em que o Arcebispo Primaz de Braga proíbe as procissões dos 

cercos de S. Sebastião em volta das freguesias 

Localização arquivística: Cartório Paroquial de Beiriz. Transcrição do documento nos “Capítulos de 

Vezita”, ou Livro de Visitas da Paróquia de Santa Eulália de Beiriz, tendo no “Termo de Abertura” a data de 

28 de Novembro de 1830 e a assinatura de Manuel José Gomes. 

 

“Provisão Pastoral do Ex.mo e Re.mo Snr. Arcebispo Primaz em que prohibe as porcissões dos cercos de 

S. Sebastião em volta das freguesias. 

 

Tendo subido a Nossa Presença varias representações d’ alguns Reverendos parochos, e de pessoas 

piedosas, ponderando que as porcissões denominadas cercos, que se fazem em grande parte das 

parochias deste Nosso Arcebispado, em honra do Glorioso Martyr S. Sebastião, nas quaes a sua e algumas 

outras sagradas Imagens são conduzidas em andôres em volta de toda a freguesia, se tem convertido em 

occasião de muitas irreverencias, desacatos e peccados, já por que atravessando montes e sitios 

escabrozos e caminhos defficeis não é possivel guardar-se  nellas a decencia e respeito que deve observar-

se em todos os actos do culto divino; já porque esfriando a fé e devoção que aconselhou o establecimento 

destas solemnidades, e augmentada a immoralidade de que tudo abusa, Têm-se tornado incentivo para 

ajuntamentos profanos, nos quaes nem a religião, nem a moral publica são respeitadas. Estando nós 

convencidos de que estas representações sõa infelizmente fundadas em / verdade, e que por isso é 

indispensável cortar pela rais a origem de tão grandes escandalos da igreja de Deos.  Pela presente 

prohibimos, e para sempre prescrevemos em todas as parochias deste Nosso Arcebispado as procissões 

em volta das feguesias que se denominem - cercos de S. Sebastião quer de Penitência quer tenhão outra 

                                                        

2 Documentos ordenados cronologicamente (AMPV). Os sublinhados, a bold, são da nossa responsabilidade. 
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denominação ou motivo, não podendo as mesmas d’ora em diante passar dos cruzeiros das igrejas ou do 

lugar a que cada parochia custumão ser condudzidas as demais procissoes,  

ficando os Reved.os parochos respnsaveis perante Nós por qualquer contravenção que esta Nossa 

prohibição possa soffrer, o que não esperamos. E para que esta nossa Provisão Pastoral chegue ao 

conhecimento de todos, e produza os seus devidos effeitos, ordenamos a todos os Rved.os Vigarios 

Geraes e Arciprestes que a façam circular por todos os Revd.os Parochos de seus Districtos que a 

registarão nos livros competentes, ficando entendido, que nenhum dos Nossos [...] Revd.os 

Delegadospoderá d’ora em diante conceder licença p.ª a celebração das indicadas e proscritas procissoes.  

Braga 4 de Junho de 1872 - José Arcebispo Primaz - Nada mais continha a referida Provisão pastoral que 

aqui fielmente copiei p.ª ser executada. 

Beiris  Junho de 1872 - O Encomend.º Ferreira.” 

 

 

Figura 1.- S. Sebastião. Século XVII (?). Escultura de vulto em madeira policromada. Alt. 60,5 x Larg. 19,5 cm. 
Igreja paroquial de Beiriz. 
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Figura  2 -  Bandeira processional de S. Sebastião [da Procissão do “cêrco”]. Anverso: S. Sebastião a ser 
martirizado e Verso: Atributos iconográficos de S. Sebastião. Século XIX (?). Pintura a óleo sobre tela. 

Damasco. Alt. 200 x L. 110 cm. Igreja paroquial de Beiriz. 
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Documento N.º 005. 

 

1891.04.27 - Póvoa de Varzim 

TÍtulo: Copiador dos Mapas (1891.03.06 - 1893.08.07). Relação das irmandades, confrarias e institutos de 

piedade e beneficencia. 

Resumo: A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim envia, ao Governo Civil do Porto, o orçamento adjunto 

da Santa Casa da Misericórdia, Hospital e asilo para o ano económico de 1899 - 1900. 

Localização arquivística e cota: Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim (AMPV) / 08993 

 

(Fl.8) 

“Concelho da Póvoa de Varzim  

Relação das irmandades, confrarias e institutos de piedade e beneficência deste concelho. 

Freguesias  - Corporações   Data de Aprovação dos seus estatutos: (...) 

Póvoa de Varzim /  Confraria do Santíssimo Sacramento /   22 de Abril de 1702 

Póvoa de Varzim /  Confraria do Santíssimo Coração de Jesus /   29 de Maio de 1769 

Póvoa de Varzim /  Irmandade de N.ª Senhora da Assunção /      21 de Fevereiro de 1791 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª Senhora de Belém /       26 de Janeiro de 1826 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª Senhora das Dores /       24 de Abril de 1769 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª Senhora do Rosário /       17 de Janeiro de 1805 (Fl. 8v) 

Póvoa de Varzim /  Confraria de S. José de Ribamar /          25 de Agosto de 1859 

Póvoa de Varzim /  Confraria de S. Tiago Maior /          23 de Agosto de 1741 

Póvoa de Varzim /  Confraria das Almas /            7 de Março de 1756 

Póvoa de Varzim /  Irmandade da Santa Casa da Misericórdia /     21 de Junho de 1886 

(...) 

Administração do Concelho da Póvoa de Varzim, 27 de Abril de 1891.”” 

                                                        

3 Nos documentos transcritos em seguida indica-se apenas a cota, porque a localização arquivística é indentificada pela sigla: AMPV (Arquivo 
Municipal da Póvoa de Varzim) 
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Documento N.º 087 

1909.08.18 - Póvoa de Varzim 

Resumo: A Câmara Municipal apoia com esmolas instituições de solidariedade social, 

nomeadamente “A Beneficente” e a Santa Casa da Misericórdia para tentar acabar com a 

mendicidade, nomeadamente com a importância das taxas de beneficencia votadas pelas confrarias 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1909.01.02 - 1909.12.28), Fl. 12 – 12v. 

Cota: AMPV (CMPV / 0664) 

 

“1ª Repartição 

 (Fl. 12; 12v) N.º 93 

Para pôr côbro, tanto quanto possivel, à mendicidade que n’esta terra, pobre como é chegou a 

tornar-se intoleravel, perseguindo os transeuntes e incommodando os particulares, resolvi, d’acordo com a 

Camara Municipal d’este municipio, Misericordia e Associação “A Beneficente”, alargar as esmólas 

concedidas já por esta ultima, creando duas sôpas diarias, ás 11 da manhã e 6 horas da tarde, que são 

fornecidas na propria séde d’aquella associação, concorrendo a ella todos os individuos que sejam 

considerados indigentes, de forma a assegurar, quanto a estes, a sua subsistencia e reprimir o habito de 

pedir, aqui já tão arreigado, aos falsos mendigos. Alem d’isto, dirigi convite á população d’esta villa, para 

que não desse esmolas algumas nos seus domicilios, antes as entregassem á mencionada Associação, 

onde seriam mais equitativa e juntamente applicassem. Este meu appello parece-me ter sido bem recebido 

e tanto que muitas pessoas promptamente se inscreveram com quotas mensaes para ser levado a cabo 

esta obra de verdadeiro interesse social. Com estas medidas, claro está que a despesa feita pela 

“Beneficente”, que só tem rendimentos eventuaes, augmentam muito e preciso se torna que todas as 

esmolas convirjam para ella para assim poder faser face a taes encargos, com o que lucra 

extraordinariamente esta terra. Nestas condições e sendo eu o mais empenhado para que estas 

providencias não afrouxem nem esta obra que reputo assencialissima (sic) para o bom nome d’esta villa 

não definhe a falta de recursos, tenho a honra de rogar a V.a Ex.cia se digne conceder que a importancia 

das taxas de beneficencia votadas pelas confrarias d’este concelho, pertencentes ao orçamento do anno 

economico findo e que se estão recebendo n’esta administração seja entregue predita Associação, sendo 

exclusivamente applicada à ajuda do sustento dos indigentes d’este concelho, que eu prohibi que 

mendigassem publicamente. O Adm.dor, Carneiro.” 
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Documento N.º 088 

1910.01.04 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1910.01.03 - 1910.12.30), Fl. 2 - 3. 

Resumo: A Câmara incentiva que as esmolas dos particulares sejam entregues às associações de 

caridade e solidariedade social, como a Misericórdia e “A Beneficente” 

Cota: AMPV (CMPV / 0665) 

 

“1ª Repartição (...)  (Fl. 2; 3) N.º 3 

No verão passado, no intuito de livrar esta villa do vicio verdadeiramente censuravel da mendicidade, 

que se fazia a todos os instantes e d’uma maneira audaciosa, incommudando (sic) persistentemente os 

forasteiros e lançando uma mancha na marcha progressiva d’esta terra, teve o proposito de a evitar e 

supprimir, assegurando a substistencia diaria e, talvez, mais alguns outros cuidados, ás pessoas que 

infelizmente não podessem por si angariar os meios para se sustentarem a si e aos seus, organizando 

d’estes um cadastro official, prohibindo nos termos do regulamento em vigor consequentemente a todos o 

pedir na via publica e fazendo seguir para as suas terras os de fóra do concelho. para isso e de 

collaboração com o illustre presidente da Camara d’este municipio, snr. Dr. David Jose Alves resolveu-se 

solicitar a adhesão da mesa da Misericordia d’esta villa e da associação “A Beneficente”, que já existia e já 

distribuia caldos pela manhã a alguns pobres e, por uma propaganda tenaz, mostrar á população d’esta 

terra as vantagens que d’esta medida adviriam, logo que concentrassem todas as esmolas n’aquella 

associação, deixando de as dar ás portas dos seus domicílios, de forma que podesse ser mais larga e 

prestante a acção d’aquella collectividade. O publico correspondeu bizarramente a este nosso apello, 

organisando-se immediatamente o serviço de subsistencia a velhos, doentes, entravados e creanças, que 

officialmente foram reconhecidas nas precisas condições, havendo todos os dias uma distribuição de sôpa 

e pão, pela manhã, ás 11 horas e outra egual (sic) ração, á tarde, às 4 horas. Esta medida deu os melhores 

resultados, foi elogiosamente acolhida por todos os nossos banhistas, que se viram assim livres de serem 

incommodados a todo o momento por verdadeiros ou falsos mendigos, e deixe-me V.a Ex.cia notar, a 

Povoa deu ao paiz o exemplo de que é possivel e pratico dar soluções ao problema da mendicidade que 

tanto depõe contra nós aos olhos dos estrangeiros. No entanto, V.a Ex.cia comprehende, que tinhamos de 

assegurar áquella associação “A Beneficente” de pequenissimos recursos, receita sufficiente para fazer 

face a despezas cada vez mais avultadas, pois, em media, recebem a esmola 107 pobres adultos e 43 

creanças, havendo sido no ultimo mez do anno findo dados 5898 caldos com a competente ração de pão. 

Para isso, contribuiu a concentração das esmolas, as quotas dos subscriptores e muito principalmente a 

generosa dadiva de V.a Ex.cia concedendo a quantia de 100.000 reis, já distribuida e gasta, das verbas da 

beneficencia votadas pelas corporações d’este concelho. A crise piscatoria tem sido porem, pavoroza pois 

cada vez mais se aggrava e, por isso não admira que, para se manter as mesmas medidas, necessario se 

torna alargar mais ainda a concessão dos caldos, inscrevendo numerosos pobres, especialmente 

pescadores alguns até chefes de familia, que, por não poderem exercer a sua actividade em alguma outra 
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industria lucrativa, se vêm a braços com a fome e licito é acudir-lhes. Esta missão, se a todos obriga, muito 

mais cumpre ás auctoridades e ao proprio Governo, que não pode nem deve consentir que uma obra tão 

auspiciosamente começada,  desabe á mingua de recursos, por falta de necessario e urgente amparo. É 

n’estas circunstancias que eu, mais uma vez, ouze solicitar da bondade de V.a Ex.cia, que, attendendo a 

todos estes esforços, se digne conceder para a execução e continuação d’estas medidas de real alcance 

social que no publico tanto produziram, e que faz a honra da nossa terra, o resto das verbas de 

beneficencia, ou seja a quota de 94.115 reis, enviada a V.a Ex.cia em 23 de dezembro passado, em vale 

do correio, dando assim V.a Ex.cia mais uma  prova de quanto se interessa pelos verdadeiros 

melhoramentos do seu districto e a povoa recebe mais um testemunho do seu alto valimento, que nunca 

esquecerá. Permitta-me V.a Ex.cia que nesta occasião, em frisé, que recebendo todas as facilidades para a 

consecução d’esta obra, da meza da misericordia, d’esta villa e associação “A Beneficente”, não posso 

deixar de expecializar (sic) o illustre presidente d’este municipio, que pela sua vasta illustração, segura e 

sensata orientação, foi o meu mais valioso collaburador (sic) e a quem, de facto, se devem o bom resultado 

que as medidas, a traz espostas, tiveram. O Administrador, Carneiro.” 
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Documento N.º 099 

 

1910.09.22 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1910.01.03 - 1910.12.30), Fl. 14v; 15. 

Resumo: Repressão da mendicidade e apoio a instituições de solidariedade 

Cota: AMPV (CMPV / 0665) 

 

“1ª Repartição (...)  (Fl. 14v; 15) N.º128 / Havia n’este concelho, assim como em outros, um abuso 

intoleravel que era o da mendicidade, muitas vezes exercida por falsos mendigos, que, á parte a sua 

desgraçada situação, incommodavam os transeuntes com os seus insistentes rogos, e, ainda, muitas 

vezes, apresentando falsas ou verdadeiras chagas por differentes partes do corpo. Como, porem, este 

problema merecesse a attenção dos meus antecessores, procuraram estes a sua solução de forma a 

fazerem desaparecer das ruas d’esta villa os inumerosos (sic) mendigos, proporcionando-lhes uma 

alimentação regular no edificio devidamente apropriado. Foi, pois, escolhida a Associação “Beneficente”, 

d’esta villa, para, com augmento da sua receita, preencher esta importante lacuna; mas os meios para 

conseguir o augmento da receita falharam e a iniciativa, que tão sympathica se mostrara a todos os 

povoenses e seus banhistas, carecia de alicerces para a sua estabilidade. Abriram-se subscripções com 

caracter permanente, solicitou-se o auxilio da Camara municipal e alta protecção do digno Chefe do 

Districto para conceder as verbas da beneficencia votadas n’este concelho, e a benemerita instituição 

principiou a funcionar, recebendo os pobres d’esta villa a alimentação diaria necessaria á vida, deixando, 

por conseguinte, de percorrer as ruas da villa e de incommodar os transeuntes e moradores. Foi uma 

medida que a todos agradou e que torna merecedores dos maiores elogios os seus iniciadores. Seguindo 

as pisadas dos meus antecessores e reconhecendo tambem a grande utilidade da fallada instituição, que 

muito empenho tenho em fazer progredir, ajudando-a em tudo que possa, venho rogar a V.a Ex.cia a 

sedencia (sic) da quantia de 165,,080 reis, proveniente de taxas de beneficencia cobradas n’esta 

administração, para lhe der o destino indicado na expozição (sic) retro, podendo desde já asseverar a V.a 

Ex.cia que a Povoa de Varzim se reconhecerá grata a V.a Ex.cia pelo alto favor prestado á sua predilecta 

“Associação de Caridade”. O Adm.dor Baptista.” 
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Documento N.º 117 

 

1912.01.10 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1912.01.02 - 1912.12.30), , Fl. 1v; 2. 

Resumo: O município opõe-se à admissão de freiras enfermeiras para o hospital 

Cota: AMPV (CMPV / 0667) 

 

“1ª Repartição (...)  (Fl. 1v; 2) N.º 3 

Em referencia ao assunto do officio de V. Ex.a de 4 do corrente, tenho a informar que com quanto 

reconheça que a Méza (sic) da Misericordia d’esta villa não tenha grande facilidade em conseguir nesta 

localidade pessoal por modica remuneração que bem desempenhe o cargo de enfermagem, entendo ser 

pernicioso para o regimen que de novo voltem a entrar para aquela casa de caridade as religiosas que, 

tanto elas como os Jesuitas e Dorotêas e que aqui abundavam em cair, deixavam o pôvo simples e 

ignorante d’esta terra n’um estado de fanatismo que durante muito tempo servirá de entraves á 

propagação das boas leis republicanas, pois que a sua propaganda foi sempre intensa contra os 

democratas, conseguindo incutir no animo do pôvo o odio contra os que só procuravam liberta-lo da 

reacção e da opressão em que jazia. Só á sua acção perniciosa n’este meio se deve a facilidade com que 

os elementos inimigos do regimen conseguem ser acreditados na sua campanha contra a lei de Separação. 

Voltarem, pois, de novo essas religiosas para este meio è trazer novos elementos de intransigente rebelião 

contra a républica, pois que, embora secularisados, jamais deixarão de fazer propaganda sempre em 

defesa das congregações, lançando anàtemas sobre o regimen que os dissolveu. Acresce, alem 

disso, que o seu espirito religiôso não lhes deixa ver que torturante e amargurado è para um doente o ver-

se assediado constantemente por elas, para que recebam os sacramentos da egreja, dando assim a 

impressão ao infeliz de que proximo está o seu fim, isto alem de constituir semelhante insistencia é um 

atentado contra a liberdade de consciencia. Eis o meu pensar sobre o assunto. A meza poderá 

conseguir pessoal laico com facilidade, desde que não se restrinja a quere-lo d’esta localidade. Adm.or 

Santos Graça.” 
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Documento N.º 127 

 

1912.09.18 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1912.01.02 - 1912.12.30), , Fl. 13. 

Resumo: Cooperativa de pescadores e artes novas de pesca, recentemente criada, pede auxílio á 

Câmara Municipal para proteger os pescadores da Póvoa de Varzim 

Cota: AMPV (CMPV / 0667) 

 

“1ª Repartição (...)  (Fl. 13) N.º 104  

Acaba de se organizar a cooperativa de pesca para a exploração das artes novas. A sua 

direcção veio pedir-me para conseguir das auctoridades maritimas de Leixões, Foz e Afurada, providencias 

no sentido dos pescadores desta vila serem protegidos contra qualquer violencia ou atentado que os 

pescadores rotineiros daquelas praias, pretendam cometer contra a vida e haveres dos poveiros, 

pois de ha muito que fazem ameaças de destruição dos aparelhos das artes novas. A nossa cooperativa 

de pesca é constituida unica e exclusivamente por pescadores matriculados na delegação desta vila 

e todos os seus lucros são distribuidos pelos homens do mar, não havendo como de vê em algumas 

praias do sul, interesse ou ganancia do capitalismo. O capital de oito contos com que inicia os seus 

trabalhos, foi cedido por dois povoenses patriotas - os snr.s David Alves e Antonio Graça, no intuito unico 

de verem rejuvenescer uma industria que foi, noutros tempos, a mais importante fonte de riqueza desta 

localidade e que hoje se encontra decaida com alguns milhares de pescadores na mais atroz mizeria. As 

artes novas salvaram no sul do paiz a industria da pesca e com ela melhoram muito as condições dos 

pescadores daquela região; aqui, no norte, os rotineiros, opoem-se a tão importante melhoramento e justo é 

que as auctoridades da Republica protejam, quem estando dentro da lei procura melhorar uma industria 

importante e socorrer uma classe bem digna de protecção. nestas condições, venho pedir a V. Ex.a para 

que consiga das auctoridades maritimas a que acima me refiro a protecção indispensavel aos pescadores 

da minha terra, protecção que as leis lhes conferem. Junto um exemplar do Estatuto da Cooperativa dos 

pescadores. O Adm.or Santos Graça.” 
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Documento N.º 130 

 

1912.10.29 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1912.01.02 - 1912.12.30), Fl. 15v; 16. 

Resumo: Apoio municipal à Beneficente 

Cota: AMPV (CMPV / 0667) 

 

“1ª Repartição (...) (Fl. 15v; 16) N.º 132 /Recebi a circular de V. Ex.cia nº 791, de 26 do corrente, 

dando imediato cumprimento ao que nela se determina. Tenho o prazer de informar V. Ex.cia que nesta vila 

- uma das povoações mais importantes do pais, pois conta 15.000 habitantes - encontra-se, por assim dizer, 

resolvido o problema da mendicidade nas ruas, graças a uma instituição de caridade d’esta localidade - A 

Beneficente - que diariamente da 2 refeições a todos os pobres que comprovam a sua indigencia, 

instituição que tem merecido dos povoenses todo o auxilio e dos meus antecessores de mim (sic) todo o 

incentivo. Depois que ela se organisou não foram mais passadas licenças para mendigar, antes tem sido a 

mendicidade reprimida pela policia local. Um unico receio ha, porem, e que me apresso a levar ao 

conhecimento de V. Ex.cia e è de que aquela prestante associação fraqueja por falta de recursos por não 

possuir fundos e a sua receita ser constituida apenas por donativos expontaneos dados pelo povo da vila - 

e eles hoje chegam mal para a importante despesa dispensada. Alèm disso - falta-lhe agora os donativos 

dados por esta administração e que eram retirados - com autorisação do Ex.mo Governador Civil - do fundo 

da Beneficencia publica - visto que a lei da Separação os entregou por inteiro ás confrarias e irmandades. 

Seria justo, pois, que o Estado olhasse por esta importante associação de beneficencia, e se fundo 

houvesse para tais colectividades com ele subsidiasse a da Povoa, atenta os beneficios que presta. Para já 

podia o Estado beneficial-a (sic) grandemente, cedendo-lhe a residencia paroquial para a sua sède e 

cosinha (sic) - evitando assim que ela dispenda uma quantia relativamente importante no aluguer da casa 

que hoje ocupa. Além disso o quintal da residencia - cuja renda para o Estado não vai alem de 10:000 reis - 

servir lhe-ia (sic) para novas instalações onde os indigentes mais comodamente podessem servir-se das 

refeições e mais carinhosamente pudessem (sic) esperar por elas. Áo alto criterio de V. Ex.cia, que tão 

solicito procura minorar a triste sorte dos indigentes, deixo as considerações acima expostas, convicto como 

estou de que elas merecerão a atenção que V. Ex.cia vota a assumptos como este, de tanta magnitude. O 

Adm. A. S. Graça.”  



 

 58 

 

 

Documento N.º 133 

 

1913.05.31 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1913.01.02 - 1913.12.31), Fl. 9v. 

Resumo: Cedência do antigo Passal e residência paroquial para a Benedficente instalar a sua 

cozinha e apoiar os pobres 

Cota: AMPV (CMPV / 0668) 

 

“1ª Repartição (...)  (Fl. 9v) N.º 83  

A fim de V. Ex.cia ordenar o envio ao seu destino, tenho o prazer de incluir uma representação da 

prestante associação de caridade, d’esta vila, “A Beneficente” que ha alguns anos vem socorrendo os 

indigentes d’esta povoação, merecendo dos antecessores de V. Ex.cia e meus todo o auxilio pelo muito que 

tem contribuido para resolver o problema da mendicidade n’este concelho. Tomando a si o pesadissimo 

encargo de dar de comer a todos os indigentes d’esta vila, a prestantissima colectividade facilita 

extraordinariamente o desejo que tenho em que nas ruas e praças publicas d’esta importante povoação não 

mais se veja os mendigos a importunar os visitantes e forasteiros como, infelizmente, se vêem em outras 

povoações e romarias do norte do paiz. Aos proprios viandantes pobres - jamais aquela benemerita 

associação deixou de prestar o seu valimento, alimentando-os tornando assim menos aspera a sua vida de 

mendigos-errantes. Na representação inclusa pede a Beneficente que o Estado lhe ceda, para instalar as 

suas cozinhas, o Passal e residencia do ex paroco d’esta vila. È justissimo o pedido e por ela terá V. 

Ex.cia ocasião de melhor avaliar as dificuldades financeiras com que arrosta para que a sua nobilissima 

missão seja desempenhada como é desejo de todos os corações bem formados e como é suprema 

aspiração da nossa querida Republica. N’estas comdições, eu venho pedir a valiosa protecção de V. Ex.cia 

junto do Ex.mo Ministro da Justiça para que o desejo dos corpos-directores de A Beneficente seja satisfeito, 

contribuindo assim o regimen para mais rapidamente se alcançar a repressão da mendicidade dando-se 

agasalho e de comer aos pobresinhos como tais reconhecidos. O Administrador, Graça.” 
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Documento N.º 134 

 

1913.09.20 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1913.01.02 - 1913.12.31), Fl. 14v. 

Resumo: Conflito eleitoral na confraria de S.José a propósito da sua transferência para o Coração 

de Jesus 

Cota: AMPV (CMPV / 0668) 

 

“1ª Repartição (...)  (Fl. 14v) N.º 128 

Como a confraria de S. José de Riba-mar tivesse marcado o dia da sua eleição para o 2º domingo 

de Junho, a meza convocou a assembleia geral para esse dia, a que devia presidir o Juiz. Antes, porem, e 

no proposito de se esclarecer, veio a meza ter comigo e perguntar-me como se devia proceder a sua 

eleição na forma legal. Tendo duvidas consultei V. Ex.a com o estatuto da confraria, que me disse a  eleição 

só se poder efectuar na primeira convocação se comparecesse a maioria dos irmãos, como a lei determina, 

visto o estatuto ser omisso nesse ponto. O Juiz, vendo que, passada da hora regulamentar, não 

compareceu o numero legal, deu por findo o voto; mas alguns irmãos capitaneados pelos padres 

Alexandrino Leituga, José Lino e Firmino Calafate, procederam a uma eleição, servindo-se de um caderno 

«que junto envio a V. Ex.a», que tinha servido noutras assembleias gerais. O meu delegado, presente ao 

acto, protestou, conforme a copia que junto envio a V. Ex.a, pois apezar (sic) de a terem feito á vontade, 

nem assim poderam (sic) conseguir descarregar a maioria dos irmãos. Nestas condições, intimei a meza a 

sustar a posse, o que assim fez. O motivo que levou aqueles padres a quererem apossar-se da confraria 

ilegalmente foi porque nesse momento se cuidava da troca da capela de S. José pela do Coração de 

Jesus cedida pelo Governo o que os Jesuitas queriam evitar a todo o transe para que, assim, ficasse 

em cheque o municipio e o regimen. Agora que tudo está feito, e no proposito de legalisar a vida 

administrativa da confraria, tanto mais que o novo estatuto já está aprovado de harmonia com as leis da 

Republica, julgo de toda a conveniencia que V. Ex.a ordene a eleição da meza da confraria de S. José para 

que tudo entre na moralidade. Adm. S. Graça.” 
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Documento N.º 136 

 

1914.02.21 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1912.01.02 - 1912.12.30), Fl. 15v; 16. 

Resumo: Queixas e reclamações a propósito da actividade balnear 

Cota: AMPV (CMPV / 0669) 

 

“2.ª Repartição (...)  (Fl. 23; 23v) N.º 7 / Acusando a recepção do ofício de V. Ex.a sob nº 31, de 11 

do corrente, expedido pela 2ª repartição, tenho a honra de informar que o protesto dos banheiros desta 

vila, è motivado pela deliberação, cuja cópia envio a V. Ex.a, tomada unanimemente pela Camara 

Municipal, pedindo a concessão dos areaes onde se faz o abarracamento de banhos e seca de roupas, 

afim de o serviço de banhos ser municipalizado. Esta deliberação foi recebida por toda a Povoa, á 

excepção dos banheiros, como medida de alto alcance para evitar todos os abusos e scenas desagradaveis 

a que se refere claramente a representação da Camara. Protestam os banheiros com o fundamento de que 

a Camara quer estabelecer um monopolio odioso, donde passa a auferir receitas que a compensem de 

prejuisos sofridos com a proibição do jogo. Mas da-se exactamente o contrario. O monopolio que existe é o 

estabelecido pelos banheiros, que de paes para filhos teem desfructado esse monopolio, como se aqueles 

areaes fossem propriedade sua transmissivel aos seus parentes. Havendo, ainda não ha muitos anos, cinco 

companhias de banheiros, estas teem-se subdividido entre os herdeiros, havendo actualmente umas 

dezesseis, em espaços tão acanhados, que o transito quaze que é impedido. Alguns desses felizes 

banheiros não dão banhos, assalariando jornaleiros por uma quantia insignificante e recebendo no fim 

lucros fabolosos que lhes dão para comprarem predios e viverem desafogadamente, ao passo que os 

pobres jornaleiros teem de ir pescar para não morrerem de fome. Qual é o direito que lhes assiste para se 

julgarem senhores de um monopolio desta ordem, não consentindo que outro qualquer concorra com eles? 

O simples facto de serem descendentes de antigos banheiros não e o suficiente. Outro caso se dá tambem, 

qual é o da irregularidade de preços e muitas vezes de tratamento, que se dá com diferentes banhistas. A 

Camara da Povoa de Varzim que tem feito sacrificios enormes para transformar esta vila na praia mais 

asseíada (sic) do paiz, procura municipalisar o serviço de banhos, como o da iluminação, e como já 

tem o das aguas, para assim poder progredir. Não quer prejudicar os banheiros e tanto que está pronta a 

garantir-lhes a sua colocação e a sua freguezia, mas quer ter o direito de exigir todo o asseio, toda a 

beleza e toda a comodidade nesses serviços, o que só pode obter com a municipalização. A Camara 

não quer tambem que o Estado seja prejudicado e por isso garante-lhe o mesmo rendimento e por sua 

parte quer tambem a regularisação de preços nas diferentes classes de banhos, a fim de evitar 

explorações. O que me cumpre informar a V. Ex.a è que o projecto de municipalisação das praias deve dar 

excelentes resultados na execução e assim o entende toda a Povoa, que com excepção dos banheiros, 

recebeu com grande aplauso esta medida que vae acabar com um monopolio desses serviços, que tem 

estado na mão de meia duzia de banheiros. Envio a inclusa representação dirigida ao Ex.mo S. Ministro da 

Marinha que acompanhou o mesmo oficio. Adm.or Santos Graça.” 
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Documento N.º 137 

 

1914.07.20 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1912.01.02 - 1912.12.30), Fl. 15v; 16. 

Resumo: Repressão da mendicidade e obrigação de entrega de fundos por parte das confrarias  

Cota: AMPV (CMPV / 0669) 

 

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v; 4) N.º 30  

É esta terra uma das mais importantes e populosas do districto e, por isso mesmo, mais elevado é o 

numero de indigentes. Terra moderna e progressiva, a primeira praia do norte do paiz, os seus habitantes 

procuraram resolver o problema da indigencia, fundando uma associação - A Beneficente - que vivendo de 

esmólas e donativos, dá hoje duas refeições diarias a todos os pobres que dela se abeiram. A todos os 

meus antecessores mereceu sempre esta associação de caridade o maior carinho, conseguindo que o 

antigo fundo de beneficencia, dado pelas confrarias, fosse pelos antecessores de V. Ex.a dispensado para 

as despezas com a indigencia local. Todavia para a repressão da mendicidade, não basta, infelizmente, 

aquela instituição, pois o pobre além da necessidade do sustento, tem a de vestir e casa. Assim, neste 

intuito, A comissão Concelhia de Assistencia resolveu ampliar esses socorros para que eficazmente se 

possa prohibir a mendicidade sem que isso represente deshumanidade. Nestas condições, e contando 

com os donativos das confrarias que foram solicitadas para tal fim, crêmos que a Povoa de Varzim 

conseguirá resolver tão importante problema que a nossa querida Republica tanto se empenha em 

solicionar (sic). Sucede, porem, que as confrarias foram intimadas a enviar para aí as importancias do 

seu fundo de beneficencia, o que, a ser assim, colocaria a Comissão local n’uma situação dificil, 

impossibilitando a sua missão. É por isso que eu venho solicitar de V. Ex.a todo o valimento para que esse 

fundo valioso seja entregue á Comissão local, como é de inteira justiça. Junto envio um impresso a V. Ex.a 

para avaliar da obra humanitaria dos povoenses, e do que pretende fazer a Comissão de Assistencia local. 

Adm.or, Santos Graça.” 
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Documento N.º 139 

 

1915.02.11 - Póvoa de Varzim 

TÍtulo: Copiador dos Mapas (1913.01.06 - 1915.11.11)). Relação das irmandades e confrarias existentes no 

concelho. Fl. 82. 

Colocação: Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim 

Resumo: Listagem das confrarias 

Cota: AMPV / 0910 

 

“Distrito do Porto. Concelho da Póvoa de Varzim  

Relação das Irmandades e confrarias existentes neste concelho./  

Freguesias /                Designação /                      Observações  (...) 

Póvoa de Varzim /  Confraria do santíssimo Sacramento  

Póvoa de Varzim /  Confraria das Almas 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª S.ª do Rosário 

Póvoa de Varzim /  Confraria do Coração de Jesus 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª Senhora das Dores 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª Senhora de Belém 

Póvoa de Varzim /  Confraria de S. José 

Póvoa de Varzim /  Confraria de S. Tiago Maior 

Póvoa de Varzim /  Confraria de N.ª Senhora de Lourdes 

Póvoa de Varzim /  Irmandade de N.ª Senhora da Assunção 

 

 

Documento N.º 140 
 

1915.02.11 - Póvoa de Varzim 

TÍtulo: Copiador dos Mapas (1913.01.06 - 1915.11.11)). Relação dos institutos de caridade e assistência 

existentes no concelho. . Fl. 82. 

Colocação: Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim 

Resumo: Relação dos institutos de caridade e assistência existentes neste concelho 

Cota: AMPV / 0910 
 

(FL. 82) “Distrito do Porto. Concelho da Póvoa de Varzim 

Relação dos institutos de caridade e assistência existentes neste concelho. 

Freguesias  /            Designação /                                                                            Observações  

Póvoa de Varzim /   Irmandade da Misericórdia [Mizericordia], Hospital e Asilo [Azilo] 

Póvoa de Varzim /   Associação a «Beneficente» 

Rates /                   Albergue Marquês de Pombal 
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Documento N.º 159 

 

1919.12.22 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil, 1919 – 1921), Fl. 27. 

Resumo: Relação das associações e sindicatos existentes no Concelho 

Cota: AMPV (CMPV / 0672) 

 

AMPV (ACPV/0672); fls.27 – Copiador de Correspondência… 

1919.12.22 – n.º 47 

“Em resposta ao ofício de V. Ex.ª n.º 2984, de 19 do mês corrente, cumpre-me informar que, neste 

concelho, existem as seguintes associações:  

 

- “Associação Comercial”  

– “Associação dos Revendedores de Viveres”  

– “Associação dos Empregados do Comercio”  

– “Sindicato Agrícola” – Associação dos Lavradores e Agricultores “A Varzinense”  

– Associação dos Ceareiros de Aguçadoura “A Ceareira”  

 

Associações de classe  

– Carpinteiros e Marceneiros “A Edificadora” 

 – Estucadores e Pintores “A Reformadora” – Pedreiros e Canteiros “A Construtora”  

– Alfaiates e Costureiras “A Patriota”  

–“Sapateiros e Tamanqueiros” 

 – “Cordoeiros”  

– “Metalurgicos"  

– Pescadores “A Marítima” – “Mestres da Construção Civil. (a) Paredes” 
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Documento N.º 166  
 

1931.08.04 – Póvoa de Varzim 

Título: Livro de Actas das Sessões da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (1927.07.28 - 1932.04.19). 

Resumo: Análise da necessidade da realização e importância turística das Festas de Verão 

Subtítulo:  Sessão de 1931, Setembro, 1 

Cota: AMPV: CMPV / 0047 
 

(Fl. 521) “Festas da Assunção: O senhor vereador Leite Dourado apresentou a seguinte proposta: Venho hoje 

dar à excelentíssima Câmara conta do mandado que fui incumbido numa reunião aqui realizada com o concurso 

da imprensa e das forças vivas da Póvoa. A exiguidade do tempo e a escassez dos meios provenientes da 

grande crise que avassala todas as classes sociais, agravada pela indiferença de uns, más vontades de outros e 

ainda a hostilidade dos marchantes excepto do talho novo, não permitiram que as festas atingissem o esplendor 

que era para desejar, todavia foram suficientes para chamar à Póvoa e à nossa praia milhares de forasteiros que 

ficaram verdadeiramente satisfeitos pelo espectáculo surpreendente que presenciaram na praia do pescado e 

pelo lindo festival efectuado no Largo do Passeio Alegre. Tenho a registar que a Comissão com uma receita 

muito diminuta não tendo números a realizar em recinto fechado para obter recursos mas, dentro dessa pequena 

receita procurou realizar o mais possível para manter o bom nome da nossa praia. É um facto a necessidade de 

se realizar as festas de verão que trazem à nossa praia milhares de visitantes e a tornam mais frequentada 

como se provou, ainda no ano corrente que sendo frouxas a concorrência de banhistas no primeiro de Agosto 

desde que foram anunciadas as festas da Assunção a praia melhorou sensivelmente. Temos, pois que 

concordar que no dever da Câmara promover ou auxiliar de uma forma eficaz a realização destas festas 

como já o fazem outras suas congéneres do País. Na reunião preparatória das festas da Assunção, os 

representantes da imprensa e das colectividades fizeram sentir à Câmara o dever de conseguir os meios 

financeiros de se fazer com brilho e segurança nos anos futuros as Festas de Verão. É um facto aceite por 

todos os que se interessam pelo futuro da Póvoa e que a Câmara deve pôr em prática. Por isso, proponho que 

na acta fique lavrado um voto de louvor aos cidadãos Reverendo Leopoldino Mateus e António Pereira 

Casanova, únicas pessoas que, de boa vontade e com acendrado patriotismo na realização das festas da 

Assunção e que o senhor Presidente e o vereador senhor Silveira campos fiquem encarregados de estudar o 

meio seguro e eficaz de se obter a receita para a realização das festas nos anos futuros. Póvoa de Varzim, em 

sessão de um de Setembro de mil novecentos e trinta e um. O vereador, António Leite Dourado. O senhor 

Presidente disse que a Comissão das Festas da Assunção merecia os maiores louvores não só pelo brilho que 

deu a essas festas como ainda pela economia com que as realizou, obrigando a Câmara a dar-lhes a cobertura 

do deficit numa importância tão insignificante que contrasta com a verba que o Município pôs à disposição da 

mesma Comissão. Propunha por isso que o voto de louvor aos senhores Padre Leopoldino Mateus e António 

Pereira Casanova se estendesse ao representante da Câmara na mesma Comissão senhor António Leite 

Dourado que tem prestado tanto nesta como noutras Comissões de idênticos fins os mais assinalados serviços 

à Póvoa e a esta Câmara. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.” 
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Documento N.º 179 

 

1935.03.15 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil, 1935, Fl. 2. 

Resumo: Mapa dos corpos administrativas que exerciam assistência 

Cota: AMPV (CMPV / 0677) 

 

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 2) nº 16 “ Dando cumprimento ao ordenado por V Ex ª, em ofício nº 128, de 9 do 

corrente, expedido pelo 1ª repartição, tenho a honra de enviar a V Ex ª um mapa dos corpos 

administrativas que neste concelho exercem assistência. 

Distrito do Porto / Concelho Póvoa de Varzim / Relação dos Corpos Administrativos que neste concelho 

exercem assistência 

 

Misericordia - Esta Irmandade adminstra o hospital e azilo, aquele para tratamento de doentes pobres e 

este para internamento de velhos e invalidos. 

 

Casa dos Pescadores - Esta casa mantém de internato de pescadores velhos e inválidos 

 

Beneficente - Esta associação de caridade distribue diariamente capa e pão a centenas de indigentes e 

quando os seus recursos o permitem, também distribue facas e paga aluguer de casa 

 

Comissão de Assistência - com sede na freguesia de Rates. esta comissãp distribiu esmolas em dinheiro 

aos indigentes da freguesia, vindo a sua receita de alguns legados deixados para esse fim, no que emprega 

metade do respectivo rendimento, sendo a outra metade para capitalizar e quando este capital atinja a 

importância necessária, construir uma casa destinada a assistência da freguesia. 

 

Convalescente - Com sede na fregusia de Beiriz. E admnisnistrada pela confraria do S. Sacramento e 

distribiu alimentos aos indigentes da freguesia e consulta médicas aos mesmos. 

 

Além destes ainda há as confrarias e irmandades que pagam para a assistência as verbas 

consignadas nas respectivas orçamentos e as juntas de freguezia que, quando os seus recursos o 

permitam, também exercem assistência, umas e outras de pequenas importâncias.” 
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Documento N.º 180 

 

1935.04.15 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil, 1935, Fl. agrafadas 

Resumo: Relatório do encerramento das Associações de Classe 

Cota: AMPV (CMPV / 0677) 

 

“1.ª Repartição / Ofício nº 25  

“Relatório  

O encerramento e liquidação das associações de classe fez-se com regularidade, sem qualquer incidente 

digno de mensão. 

As associações encerradas e extintas foram as que se seguem, fazenda da historia de cada uma ligeira 

resenha e mencionando os seus bens inventariados. 

Associação de Classe dos Operarios Sapateiros e Tamanqueiros Povoenses 

Foi fundada em 1911, possuia estatutos e alvará, tendo vida incessante. 

a escrituração foi-me presente a do ano 1933, estava conforme.Á data da sua Liquidação não possuia 

credores. 

De inventário dos seus bins moveis, os uais se fez detenção os ultimos corpos gerentes, constam s 

seguintes: 

Nove cadeiras de Balaustres com assentes de palhinha;  uma cadeira de braços e assento de palhinha; 

uma mesa em forma de ferradura ; um candeieiro de barro sem bocal e vidro; duas bandeiras, sendo uma 

de hastar e outra em setim com as respectivas fitas de seda e em lema niquelado; uma vara de madeira de 

hastear a  bandeira; uam estante em bom estado com vidro para resguardo de bandeira de setim; um 

carimbo de urracha para serviços oficiais; um quador em folha e caixilho de madeira que representa esta 

colectividade. 

 

Sindicato unico dos operarios da construção civil da Povoa de Varzim - associação de classe 

Foi fundada em 1920, pela fusão das associações de classe denomindadas “a Construtora”, “A Edificadora”, 

“Reformadora” possuindo estatutos e alvará tendo começo a sua vida social em Janeiro de 1926. 

A escrituração que me foi feita também presente e relativa ao ano de 1933 estava também conforme. 

Entretanto a receita  desta associação na vigencia de 1933 doi de Esc. 3.146$45 e de um deposito feito á 

ordem na Caixa Geral De Depositos, Credito e Previdencia, desta vila, de Esc. 9,489$31, sem que este 

constanse da escrita, prefazendo portanto um total de Escudos 12,635$76 a qual teve o seguinte destino, 

para o qual chamo a particular atenção de V. Exª. donativos entregues á Casa dos Operários em 

organisação e conforme a deliberação da Assembleia Geral de 20 de Julho de 1934, de Esc. 8,989$38, 

despezas e encargos Esc. 3.610$95 e de saldo em caixa Esc. 35$43. 

Á data da sua liquidação não possuia credores. 
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Que do seu inventário de bens moveis foi passando termo de detenção á Comissão organisadora da “ Casa 

dos Operarios” e firmada no livro de actas da direcção a folhas89, as quais, lhes tinham sido oferecidos 

como se vê nos competentes livres os quais constam dos seguintes: 

Dua[s] mesas de presidencia; uma dita com dua[s] gavetas; uma cadeira de presidencia; duas ditas de pão 

usual; seis escarradores de pão; uma estante emvidraçada; trez estantes para bandeiras com chavos; dez 

bancos de madeira; trez varas de metal branco; trez emblemas de metal branco; dois escudos para 

ornamentações; dois ditos com as datas das fundações; um quadro da fundação do Sindicato; uma 

campainha; um baú com aloquete; duas caixas de folha[s] para as bandeiras; um armario de arquivo com 

portas; cinco quadros de vidro; um quadro de “ A Reformadora” ; um pano de honra para funerais; trez 

bandeiras de seda; trez cinturões para as mesmas e seis cadeiras com assentos de palha. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DA POVOA DE VARZIM 

Foi fundada em 1903, possuindo somente alvará e não sendo apresentados os respectivos estatutos, mas 

sim um projecto dos mesmos e este irregular. 

Que desde Fevereiro de 1934 não havia organisação colectiva; entretanto procuravam dar-lhe vida com a 

nomeação de comissões administrativas, a ultima das quais tomou posse por deliberação ilegal de uma 

assembleia geral realisada em 20 de Dezembro de 1933. 

Que o estado financeiro era caótico, cheio de dívidas, qua adeante descriminarei, possuindo bens móveis 

que não fazem sequer face ao pagamento das mesmas na percentagem de 10%! 

Que no cumprimento sublime da lei, procurei um acordo entre os devedores a ponto de sem os bens 

moveis solverem por completo as suas dividas, afim de herdarem aqueles que amanhã teem as 

probabilidades de se colocarem no logar de credores. Assim não sucedeu porque diseram eles - os 

devedores - nós em praça adquiriremos bens por uma côdea e os credores que se lichem. E são estes os 

futuros homens do comercio de amanhã! 

Os bens moveis que possuem estão de penhor á divida de aluguer numa Associação de Socorros Mutuos 

desta vila, como é de conhecimento e interferencia de V. Exª. Já nesse sentido. 

E esses moveis constam de: 

Um bilhar com pano e três bolas; um taqueiro com sete tacos; uma estante de livros; trez bandeiras; sendo 

uma em setim; duas pastas de veludo, dois solitarios; um balcão; uma vitrine; sete quadros grandes; dois 

quadros pequenos; um dito de honra; uma honra; uma mesa de ping-pong; dois cavaletes; uma mesa de 

pinho, uma dita de jogos; um espelho grande, um relógio de parede; um lustre de vidro; uma cadeira de 

presidencia e sete cadeiras. 

Tem credores no montante de Esc. 1,278$71. 

Os cinco primeiros credores foram directores da colectividade, pelo que chamo a atenção de V. Exª. na 

paridade dos outros, visto que já tinham conhecimento das outras dívidas e não teem direito á preferencia 

ou ao rateio, porque já de si eram maus administradores, e a relacção é a seguinte: 

Pereira da Silva: 60$00; José Varzim da Cunha e Silva: 50$00; José Ribeiro: 35$00; Joaquim Teofilo N. 

Bento: 30$00; Armando Almeida: 35$00; 

A mutualidade - Associação de socorros, 240$00, Frasco & Cª.: 168$00; Jose Francisco Gomes, Scrs. 
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149$16; Casa Galante 20$20; D. Figueiredo & Irmãos, 176$10; Casa confiança; 126$45; Casa Rosa Chá, 

168$80 e tipografia Camões, 20$00. 

A escrituração de forma irregular, não oferece um trabalho perfeito. 

 

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE DOS ALFAIATES E COSTUREIRAS DA POVOA DE VARZIM 

Foi fundada em 1907, possuindo estatutos e alvará, tendo também uma vida irregular e fora dos principios a 

que se propuzeram. Os ultimos corpos gerentes cotisaram-se individualmente, para fazer face aos encargos 

da vida social. 

Aparece como credor o snr. Eduardo Correia, de vencimento das rendas desde o ano de 1934 á razão de 

esc. 36$00 por trimestre. De inventario dos seus bens moveis, que estão á guarda em dependencia 

apropriada nos baixos da Escola Comercial desta vila, de V. Exª. repute com existentes e retirados da sede 

os seguintes: 

Um cinto em couro para a bandeira; uma estante de vidro; uma bandeira de seda; uma vara de metal; uma 

lança e um fumo; um estante de vidro para livros; trezentos e cinquenta volumes de livros diversos de varios 

autores; varia papelada nas gavetas desta estante; um martelo; trez cadeiras de braços, catorze cadeiras 

direitas e partidas; dois quadros; uma tulipa de vidro; dezassete cartazes alusivos; uma tabela; mais cinco 

quadros com vidro e fotografias; um pau de bandeira; um mastro; uma bandeira de hastear; um emblema 

em madeira; dois pratos pequenos em folha; um carimbo e uma almofada e uma mesa secretaria. 

Na caixa Geral De Depositos Credito e Previdência desta vila um deposito de esc. 2$99, que procedi a sua 

liquidação. 

 

A “Casa dos Operarios” á qual foi no extinto sindicato Unico dos Operarios da construção civil, entregue a 

importancia de Esc. 8,989$38 em 20 de Julho, não tinha nesta data a sua existencia legalisada e foi por 

ordem do Governo, transmitida por V. Exª., encerrada em 18 de janeiro deste ano. 

As importancias de 35$45 e 2$99, no total de 38$42, saldo apurado está depositado nesta Administração 

do Concelho. Vão Juntos os alvarás e estatutos das seguintes associações: 

Sindicato Unico dos operarios dea construção Civil, Associação de Classe dos Alfaiate[s], Associação de 

Classe dos Empregados no Comercio. 

 

Secção Administrativa da Povoa de varzim, 15 de Abril de 1935 

 

O administrador do concelho 

[assinatura de Carlos L. G. Canelhas]” 
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Documento N.º 183 

 

1935.04.30 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil, 1935, Fl. 3v e 4. 

Resumo: Relatório em que se descreve a situação económica e social do concelho 

Cota: AMPV (CMPV / 0677) 

 

“1.ª Repartição (...)  (Fl. 3v) nº 27 

Satisfazendo o ordenado na circular nº 231 (1ª Peps.), de 22 do corrente tenho a honra de apresentar á 

apreciação de V. Exª uns resumidos esclarecimentos sobre os assuntos constantes da mesma circular. Por 

maiores disponibilidades de tempo os relatórios futuros serão mais detalhados e completos. 

Situação Economica: 

Agricultura: em plena epoca de sementeiras, o tempo tem-lhe corrido favorável. Neste conselho a 

propriedade está bastante dividida, muito bem aproveitada, vivendo com relativo desafogo. É prospera a 

situação agricola da freguesia de Aguçadora. 

Comércio: O comercio de mercearia e de vinhos não auferindo grandes lucros, vive no entanto 

desafogadamente. Os restantes Ramos comerciais, principalmente o de Fazendas, atravessa uma grande 

crise em consequência do insignificativo volume de vendas que presentemente realisam. 

Indústria: É de reduzido volume a actividade industrial, neste concelho. Numa de tecelagem, uma de 

conservas de peixe e trêz de cordas, duas de tapetes, e outras, poucas, de pequeníssima envergadura. 

Não sendo brilhante a situação industrial do concelho está no entanto em rasoável situação económica. 

Trabalho: Principalmente há um mez a esta parte tem aumentado bastante o número de desempregados. 

Situação Politica: 

Relacções com a União nacional: Absolutamente integrados no mesmo pensam então no engrandecimento 

da Pátria, dentro do Estado Novo, há um perfeito entendimento entre as autoridades e a actual Comissão 

Concelhia da União nacional. 

Propaganda Doutrinadora: Em conferencias, palestras e por meio do semanario local “ Ideia Nova”, tem-se 

feito intensa propaganda das doutrinas do estado Novo. Corporativa.  

Posição dos adversários: Há ainda numerosos adeptos do regime deposto em 28 de Maio, mantendo-se 

contudo numa meia neutralidade. 

 

Situação social: 

Actividade Comunista: Há alguns elementos, poucos, que professam aquelas ideias. consta que exercem 

alguma actividade procurando novos adeptos. 

Actividade Nacionalista: Tem se trabalhado intensamente nesta propaganda e a União Nacional conta neste 

concelho 3 000 filiados. A organização Corporativa está apenas no início tendo sido há dias criada uma 

secção do Sindicato dos operarios conserveiros. Estão em organização duas casas do povo. 
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Condições de vida da Familia assistência e estado sanitário: A grande massa da população é constituida 

por pescadores que durante o inverno vivem quasi na miséria. Há várias instituições de assistência e 

beneficiência prestando valiosos socorros aos mais necessitados. Nos bairros piscatórios vivem em grande 

promiscuidade, em casebres com péssimas condições higiénicas. 

Relações com o poder Central: acaba de ser satisfeita a maior aspiração local. Há cerca de um século esta 

terra vinha pregando o seu porto de pesca. A sua construção, que brevemente terá inicio, trará ao concelho 

da Povóa de Varzim e muito principalmente á sua numerosa classe piscatória um maior desafogo material e 

economico. 

 a) Canelhas” 
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Documento N.º 185 
 

1935.05.01 - Póvoa de Varzim 

Título: Copiador da Correspondência para o Governo Civil, 1935, Fl. 4v, 5 e 5v. 

Resumo: Resposta a inquérito sobre indústria e educação no concelho 

Cota: AMPV (CMPV / 0677) 

 

“Satisfazendo ao ordenado por V. Exª. na circular nº 243 de 25 de Abril p.p. tenho a honra de sobre os 

quesitos propostos prestar os seguintes esclarecimentos: 

1º Quesito 

As indústrias dominantes do concelho 

São, pela ordem da sua importância, a pesca, os tecidos, os tapetes, a panificação, as conservas de peixe, 

marcenaria, a cordoaria, as rendas e a manteiga. 

2º Quesito 

Industrias de maior valor economico 

A pesca, os tapetes, a tecelagem, as conservas de peixe e a marcenaria. 

3º Quesito 

Existe apenas como Escola Tecnica Profissional, a” Escola Comercial de Rocha Peixoto” que não está 

habilitada a preparar operários e mestres para as indústrias do Quesito 2º. 

Quesitos 4º e 5º 

O curso elementar do comercio a que ficou reduzido o mesmo na “ Escola Comercial Rocha Peixoto” pelo 

Decreto 20.420, não satisfaz hoje as necessidades deste concelho e da sua população escolar. Esta escola 

foi creada em 26 de Novembro de 1924 com o curso comercial ( 4 anos) e o curso industrial com oficinas de 

marcenaria, serralharia e labores femeninos ( 4 anos). O referido Decreto 20,420; que reformava o ensino 

tecnico, extinguiu a parte industrial em virtude da sua pequena frequência e reduzir o curso de comercio a 3 

anos. A pequena frequencia era devida á falta de um horario de trabalho que permitisse aos empregados 

comerciais e operários a assistência aos cursos nocturnos.  

Agora, o número de alunos que frequentam a escola aumenta numa proporção honrosa e animadora. O 

Exmo. Director Geral do Ensino Tecnico recentemente num dos seus relatórios dizia acerca desta Escola: “ 

é  caso para pensar na restauração  da sua parte indústrial”. Calcula-se que no ano lectivo será de 200 o 

número de alunos matriculados o que justifica plenamente o reaparecimento da parte industrial. A parte 

comercial do ensino, por funcionar apenas, com a parte elementar não pode cumprir eficientemente a sua 

missão. A falta de algumas disciplinas como a tecnologia, historia, inglês e o pequeno número de horas 

destinado a estenografia e dactiolografia, tornam este ensino pouco menos que teórico. 

É pois necessaria e urgente a criação dum curso suplementar de comércio, que habilite praticamente, os 

homens que á complicada vida comercial de hoje, tenham [venham] a dedicar-se. Uma cadeira de higiene, 

com os seus modernos ensinamentos, trazia aos alunos, na sua maioria trabalhadores, vantagens 

incalculáveis.” 
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Documento N.º 195 

 

1937. 06.11 - Póvoa de Varzim 

Título: Livro de Actas das Sessões da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (1936.06.03 - 1938.10.13) 

Resumo: O Presidente da Câmara apresenta projectos para organização das festas de Verão 

Cota: AMPV (CMPV / 0049) 

 

“Festas de Verão: O Senhor Presidente Doutor Abílio Garcia de Carvalho disse: - “As festas da Póvoa, 

realizadas nos anos transactos, embora mais ou menos brilhantes, não têm revertido aquele cunho 

espiritual que desejaríamos imprimir-lhe neste ano de mil novecentos trinta e sete. – Estabelecendo 

como postulado que a Póvoa necessita das festas para animar o seu comércio, atraindo muita gente, 

postulado que aceitamos e defendemos por razoável e justo, certo de que a economia poveira se torna 

mais ou menos desafogada consoante a frequência de banhistas ou mesmo de turistas no verão, 

entendemos que neste ano a Póvoa pode, por mero acto de reconhecimento e gratidão para com as suas 

colónias banhistas, organizar festas pouco dispendiosas, que atraiam inúmera gente em alguns domingos 

de Julho e todos os de Agosto e de Setembro e que revistam alto significado social. As festas da Póvoa de 

mil novecentos trinta e sete seriam as festas do reconhecimento para com aquelas terras amigas e 

queridas que mandam para aqui os seus habitantes mais dilectos a gozarem o clima adorável da nossa 

terra, a brisa suave da nossa praia, a frescura do nosso mar, e o entardecer do nosso horizonte, onde o sol 

poente encanta num delírio de tonalidades que se vão esbatendo poeticamente até o adormecer do dia. 

Pois bem: tirante um domingo em cada mês, em Agosto o da Assunção e em Setembro o das Dores, os 

outros domingos neste ano da graça de mil novecentos trinta e sete, deveriam ser cada um dedicado a uma 

terra amiga ou mesmo a um grupo de terras amigas. O Município subsidiaria as festas da Assunção e 

das Dores, para que fizessem as respectivas procissões como costumado senão maior brilho. O 

restante da verba para as festas de verão seria depois para auxiliar a realização do seguinte programa de 

festas em vários domingos assim distribuídos: Primeiro) Um de homenagem a Braga, a Roma Portuguesa, 

e à sua colónia banhista; Segundo) Outro a Guimarães, berço da Nação, e sua colónia; Terceiro) Outro a 

Barcelos e sua colónia; Quatro) Outro a Famalicão e sua colónia; Quinto) Outro aos restantes Municípios 

do Minho e respectivas colónias; Sexto) Outro às terras das províncias de Trás-os-Montes e Alto-Douro 

e suas colónias; Sétimo) Outro às terras do Douro Litoral, à frente das quais colocaríamos Santo Tirso; 

Oitavo) E ainda, se assim se julgasse oportuno, poderíamos fazer noutro domingo uma festa de 

confraternização com Vila do Conde, a princesa do Ave. De que constariam as festas: A todos os 

Municípios citados se pediria uma excursão à Póvoa no dia respectivo, trazendo à frente os representantes 

das suas Câmaras e administradores do Concelho, associações com estandartes, etecetera. Recebida 

galhardamente na estação do caminho de ferro, dirigir-se-ia em cortejo à Domus Municipalis, onde a nossa 

Câmara ofereceria a medalha de bronze do reconhecimento da Póvoa, à Câmara visitante, na pessoa 

do seu presidente. Essa medalha diria no seu anverso: “Ao Município de… a Póvoa agradecida”; e no 
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reverso, com as armas da Póvoa: Festas de Verão de mil novecentos trinta e sete.” Cada terra traria aquilo 

que tivesse de mais interessante e característico, em costumes, assuntos folclóricos, motivos 

regionais, para deles fazer larga propaganda na Póvoa cosmopolita considerada sala de visitas das 

Províncias aquém Douro, neste verão de mil novecentos trinta e sete. A Braga, por exemplo, pediria o Rei 

David e a sua corte, o seu notável Grupo Folclórico Gonçalo Sampaio e tudo mais que interesse a capital do 

Minho. Depois o cortejo atravessaria a vila, desfazendo junto ao mar. E, à tarde, no jardim do Passeio 

Alegre, teríamos ocasião de observar as danças do Rei David e a exibição do Grupo Folclórico. À noite 

haveria uma sessão solene que poderia efectuar-se no teatro do Casino, onde procuraríamos ouvir um 

orador notável da respectiva terra, que nos diria das suas belezas e encantos, dos seus heróis e dos seus 

santos, da sua indústria e do seu comércio. E as festas terminariam então por um baile no salão nobre do 

Casino, dedicado à colónia respectiva. Mutatis mutandis, pediríamos a Guimarães os grupos regionais que 

levou a Lisboa, etcetera. Pediríamos a Barcelos os representantes das suas freguesias, com os seus 

costumes e grupos de bailados, etcétera. Pediríamos a Famalicão as suas corporações de bombeiros, cujo 

material seguiria a formatura em marcha dos cem bombeiros uniformizados; seria o dia de Famalicão e 

também o da festa dos Bombeiros. Pediríamos a Cabeceiras de Basto os jogadores de Pau, as capuchas, 

etcétera. Pediríamos a Trás-os-Montes os Pauliteiros de Miranda, os Grupos de Barroso e os Zés-Pereiras 

de Mondim de Basto; a Santo Tirso os seus grupos fluviais, a Vila do Conde as rendilheiras e ranchos, 

etcétera. Teríamos, assim, sob o aspecto cultural, um desfile em cada domingo de tudo aquilo que 

caracteriza mais a terra ou terras festejadas; sob o aspecto social um melhor conhecimento das terras entre 

si, porque melhor se conhecendo, melhor se amam; e, deste modo, se faria largo reclame de todas, na 

Póvoa Linda, que é praia de todos e para todos; e sob o aspecto moral, mostraria a Póvoa os seus 

elevados sentimentos, traduzidos em reconhecimento manifesto e profundo, simbolizado na oferta da 

medalha comemorativa. Regime económico: No que respeita a despesa, far-se-ia alguma com a banda; 

mínima com fogos do ar; nula com iluminações, ornamentações, embandeiramentos, vedações, etcétera; as 

colchas e as flores e milhares de galhardetes ornamentando todas as janelas, vestiriam de gala a terra na 

passagem dos cortejos. A Câmara poveira subsidiaria, na medida do possível, o transporte dos grupos 

regionais, e ofereceria aqui, na Cozinha Económica, a alimentação a esses grupos. Todas as 

despesas com as terras do Minho seriam diminutas; só as dos transmontanos seriam mais elevadas, 

devidas aos transportes dos grupos. Propaganda: Com propaganda bem feita, as festas resultariam 

brilhantíssimas, com enorme concorrência em todos os domingos, por causa dos motivos sempre novos 

que as distinguiriam. Utilizaríamos o alto-falante para anunciar os passos das festas e para dar 

publicidade imediata às conferências realizadas nas sessões solenes precedendo os bailes. E desde já, 

ainda em Junho, podendo ser, se faria a relação das festas a organizar em todo o verão, tal como em Vichy 

e outras terras de turismo importantíssimas do estrangeiro. Organizando largo reclame, que abrangeria a 

todas indistintamente, e mais intenso que o costume, noutros anos, deveria tornar-se, a pesar de tudo, mais 

económico do que vários reclames de várias festas. Seria feito nos jornais e em cartolinas ilustradas com 

fotografias, a mandar para todos os pontos do País. A Câmara aprovou por unanimidade este esboço das 

festas de verão, felicitando vivamente o Senhor Presidente.” 
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Documento N.º 205 

 

1937. 06.11 - Póvoa de Varzim 

Título: Livro de Actas das Sessões da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Fl. 99 – 101 v. 

Resumo: Nomeação de uma Comissão para a preparação das festas de verão na Póvoa e orçamentos das 

iniciativas 

Cota: AMPV (CMPV / 0050) 

 

“Festas de verão: O Senhor Presidente disse que a Câmara fez, no corrente ano, as festas de verão da 

Póvoa dentro das suas disponibilidades e da verba orçada, com critério económico e administrativo que tem 

presidido a todos os seus actos, e que nem por isso elas deixaram de ser brilhantes e de agradar à quase 

totalidade dos poveiros e banhistas; que não podendo a Câmara tratar directamente de tal assunto, 

resolveu nomear uma comissão, presidida pelo Abade de São José Reverendo Manuel da Costa 

Gomes e composta pelos Senhores Manuel Alves da Costa, membro do Conselho Municipal, Dr. Manuel 

Faria Gonçalves, José da Costa Novo, João da Silva Sencadas, João Gomes Neta, João Pinheiro Cadilhe, 

Joaquim Luiz Monteiro e João Manuel Pinheiro; a qual, sob a superintendência da Câmara elaborou e 

realizou os programas das festas; que a mesma Comissão se desempenhou cabalmente da sua árdua 

missão e que entrepara o minucioso relatório que passou a ler e propôs que ficasse exarado na acta: “Festa 

da Assunção” – Músicas – três mil e duzentos escudos – Direitos de autor (música) – cento e quarenta 

escudos – Fogo aquático dois mil seiscentos e cinquenta escudos – Fogo preso e do ar quatro mil duzentos 

e setenta e cinco escudos – iluminação quinhentos escudos – aluguer dos coretos cento e vinte escudos – 

aluguer de bandeiras trezentos quarenta e quatro escudos – Limpeza da praia e arrumação de barcos cento 

e vinte escudos – gigantones quinhentos escudos – Transporte e distribuição de programas quarenta e 

cinco escudos – pano, tintas, imposto cento e cinco escudos – Programas trezentos e quarenta escudos – 

agasalho da música e expediente cinquenta e três escudos e dez centavos – Subsídio à Irmandade da Lapa 

quatro mil escudos (Soma) dezasseis mil trezentos noventa e dois escudos e dez centavos = Festa de São 

José (Subsídio) quinhentos escudos – Festas das Dores (subsídio) três mil escudos (Soma) dezanove mil 

oitocentos noventa e dois escudos e dez centavos – Festas Desportivas – Concurso automobilista dois 

contos – Concurso de Volante um conto – Concurso de Patinagem um conto – Prova ciclista cinco contos – 

Taças, impressos e transportes um conto quatrocentos e trinta escudos e oitenta e cinco centavos – 

Rancho de Vila do Conde quinhentos oitenta e sete escudos – Gincana em benefício da Conferência de S. 

Vicente de Paulo (prémios) setenta e cinco escudos (soma total) trinta mil novecentos oitenta e quatro 

escudos e noventa e cinco centavos – Receita – Concurso de elegância novecentos noventa e cinco 

escudos – Rancho de Vila do Conde quinhentos quarenta e cinco escudos – Fogo aquático novecentos 

trinta e cinco escudos – Concurso de Volante quatrocentos vinte e oito escudos – Concurso de patinagem 

quatrocentos cinquenta e um escudos – Prova ciclista cinco mil cento quarenta e oito escudos – Entrada de 
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Veículos quinhentos sessenta e oito escudos (soma) nove mil e setenta escudos – Despesa – Noventa e 

cinco taipais dois mil seiscentos e doze centos e cinquenta centavos – madeira, pregos, serviços de 

carpinteiro novecentos vinte e seis centos e trinta e cinco centavos – salários, gratificações a auxiliares e 

percentagem mil quatrocentos oitenta e seis escudos e oitenta centavos – banda de São José e fogo 

(concurso e tourada) duzentos e sessenta escudos – Braçadeiras, bilhetes, Bandeiras (Rancho) setenta e 

dois escudos e meio – Impostos na Fazenda e cartazes trezentos escudos – (Soma) cinco mil novecentos 

cinquenta e oito escudos e quinze centavos – Saldo três mil cento e onze escudos e oitenta e cinco 

centavos – Distribuição – Ao Hospital da Misericórdia um conto – À Beneficente quinhentos e oito escudos – 

à Casa Poveira da Acção Social mil seiscentos e três escudos e oitenta e cinco centavos (soma) três mil 

cento e onze escudos e oitenta e cinco centavos – festas de Beneficência – Recebido do Sr. Francisco 

Manuel Madureira Pires noventa e quatro escudos – Despesa: Livraria Vasconcelos impressos quarenta e 

oito escudos e meio – a António Gomes Barroso (viagem de automóvel vinte e cinco escudos (Soma) 

setenta e três escudos e meio – saldo vinte escudos e Maio que foi entregue à Beneficente. O Senhor 

Presidente propôs que fossem aprovadas estas contas, a distribuição dos saldos e um voto de louvor à 

referida Comissão pela forma como procedeu e ainda que ela ficasse desde já incumbida de tratar das 

Festas Centenárias de mil novecentos e quarenta, sob a denominação de Comissão de Trabalhos e sob a 

superintendência da Câmara. Foi unanimemente aprovado.” 

Acta de 9 de Novembro de 1939, Lv.0050, fls. 99 – 101vº 
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Documento N.º 212 

 

1944 – Póvoa de Varzim 

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM - Relatório da Gerência de 1944. Plano de actividade para 1945, 

Edição da Câmara Municipal, 1945, p. 53. 

Resumo: Consagração do concelho ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculada Conceição. 

Cota: AMPV: CMPV/0260 

 

“Consagração do Concelho – A Câmara Municipal foi em tempos solicitada por uma entidade 

Eclesiástica para fazer a consagração do concelho da Póvoa de Varzim ao Sagrado Coração de Jesus e à 

Imaculada Conceição, a exemplo do que vinham fazendo outras Câmaras Municipais.  

Atendendo a que a Póvoa já escolhera para Padroeira a Imaculada Conceição e que a população do 

concelho é essencialmente religiosa e dedica veneração especial á Virgem, a Câmara Municipal entendeu 

que devia fazer tal consagração e, nêsse sentido, o seu presidente efectuou algumas diligências 

necessárias.  

Está assente que ela se realize no dia 10 de Julho de 1945, imprimindo-se ao acto oficial a 

solenidade que êle requere.”  
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Documento N.º 213 

 

1945 – Póvoa de Varzim 

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM – Relatório da Gerência de 1945. Plano de actividade para 1946, 

Edição da Câmara Municipal, 1946, pp. 59 - 60.  

Resumo: Consagração do concelho aos sagrados Corações de Jesus e Maria 

Cota: AMPV: CMPV/ 0261 

 

“Consagração do Concelho – Em 10 de Julho de 1945, celebrou-se a cerimónia da consagração 

oficial do concelho da Póvoa de Varzim aos sagrados Corações de Jesus e Maria, tendo os actos civis e 

religiosos sido revestidos da maior sumptuosidade e imponência. 

Nos Paços do Concelho efectuou-se a recepção a Sua Exª Rev.ª o Senhor Arcebispo Primaz, a que 

compareceram todas as autoridades e entidades civis, militares e religiosas, associações e organismos 

corporativos e quanto a Póvoa conta de representativo. Organizou-se um cortejo até ao Palácio Hotel, em 

cuja esplanada foi celebrada pelo ilustre Prelado a missa campal, a que assistiram as mesmas entidades e 

corporações e imenso povo.  

De tarde, realizou-se uma procissão Eucarística, que foi majestosa e na qual se incorporaram, além 

da Câmara com o seu estandarte, a legião e a Mocidade, e diversas entidades civis e militares, corporações 

e associações. 

Interrompeu-se o cortejo religioso, para na mesma varanda do Palácio Hotel se efectuar, com a 

maior solenidade, a consagração, cuja fórmula foi por nós proferida ao microfone de um equipamento 

sonoro, em frente do [p. 60:] altar ali armado, perante a sagrada Eucaristia e as imagens veneradas do 

Coração de Jesus e do Coração Maria e Sua Ex.ª Rev.ª o senhor Arcebispo Primaz e outras autoridades e 

a quase totalidade das populações das nossas freguesias, de muitos habitantes de outros concelhos, que, 

em multidão compacta, enchiam o Passeio Alegre e se estendiam pelo areal.  

A Póvoa viveu um dia grande, inesquecível, vibrando de fé e entusiasmo religioso, de confiança 

ardente nos seus destinos e nos de Portugal. Sentimo-nos feliz por ocupar, nesse momento o cargo de 

presidente da Câmara. 

Sendo tão intensamente religiosa a população da Póvoa, que tem como Padroeira a Imaculada 

Conceição, devia ter sido ela das primeiras terras a fazer a sua consagração. Felizmente não foi das 

últimas. 

A Câmara promovendo o acto solenemente, nada mais fez que ir de encontro á intenção e desejo do 

concelho em geral. 

Reiteramos os agradecimentos às autoridades e entidades que se designaram concorrer para que 

atingisse maior brilho a consagração oficial do nosso concelho aos corações de Jesus e Maria.” 
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3.2. NOTÍCIAS    

 
3.2.1. QUADRO DE NOTÍCIAS DA IMPRENSA PERIÓDICA LOCAL ALUSIVAS ÀS FESTIVIDADES NO 

CONCELHO DA PÓVOA DE VARZIM E CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÓMICA4  
 
 
 
 

 

                                                        
4 Notícias ordenadas cronologicamente. Periódicos consultados na Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim (BMPV).  



F - Ficha n.º: Ano.… Periódico Festividade Igreja Características Gerais
001 1877.

03.11
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
1.º, 
1877.03.11, p.
2.

Procissão - 
Passos - 

Amorim, "O 
Atésa"

Igreja - 
Amorim

Tradição: costume dos poveiros (principalmente dos pescadores) da vila da Póvoa de Varzim irem assistir à romaria
os Passos em Amorim.

“dia da grande romaria, a que de immemoriaes tempos costumaes ir gastar umas poucas d’hora."

002 1877.
03.25

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
1877.03.25, p.
2.

Procissão - 
Passos

Igreja - 
Matriz / 

Misericórdia
,  PV

Procissão dos Passos -  com “figurado” - "anjinhos". Dois sermões: Pretório e Calvário. Grande afluência de pessoas
- apesar do mau tempo.
“Passos / No passado domingo, verificou-se n’esta villa como annunciamos, a procissão de passos com o 
esplendor e brilho acostumados.
A tarde, porém, annuviada e fria, não estava muito de harmonia com a festa e os anjinhos, tremebundos e roxos, 
passavam tristes e desconsolados, sem mostrarem nunca nos labios o surriso da innocencia. / Apesar do tempo, 
houve muita concorrencia.”
p. 2: “O nosso presado amigo José Vieira de Sousa Coutinho, dignissimo e illustrado abbade de Requião, fez no 
domingo passado os dous sermões de Passos - Pretorio e Calvario"

003 1877.
04.01

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
1.º Ano, 
1877.04.01, p.
2.

Procissão - 
Endoenças 
[Senhor da 

Cana Verde/ 
Ecce Homo]

Igreja - 
Misericórdia

, PV

Igreja - 
Matriz, PV

Procissão das Endoenças - com estandarte e 4 andores (Sr. da prisão, Sr. da Cana-verde, Sr. dos Passos e Sr. Crucificado).
Procissão do Enterro - com elevado número de "anjinhos" muito bem vestidos. Á tarde 
“Endoenças / Celebrou-se com a pompa costumada, na egreja matriz d’esta villa, a festa das endoenças. / Na quinta feira esteve
o SS. exposto á veneração dos fieis. As egrejas - matriz, das Dôres , de S. José e da Lapa - estavam ricamente adornadas. / 
A procissão de quinta feira recolheu pela volta da meia hora depois da meia noite. Compunha-se d’um estandarte e quatro 
andores, - do Senhor da Prisão, da Canna-verde, dos Passos e Senhor Crucificado.
Na sexta feira de manhã houve as costumadas cerimónias na matriz, saindo de tarde a procissão do enterro, na melhor ordem e
decencia. Era subido o número de anjinhos que iam todos muito bem vestidos./ Ao recolher a procissão o rev.º Reis Serqueira 
recitou a oração do enterro./ Á noite, depois do officio das trevas houve o sermão das lagrimas, de que foi pregador o rev.º reitor
de S. Simão.”

006 1900.
01.21

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
23.º, Nº 214, 
1900.01.21, p.
1.

Ver transcrição

Procissão - S.
Sebastião

Capela - S.
Roque / S.
Tiago, PV

Procissão de S. Sebastião: com “figurado” - "anjinhos", Confrarias e Irmandades. 15 H.
“Chronica religiosa / como noticiamos, realisa-se hoje, na capela de S. Tiago, com grande imponência e brilho, a festividade de 
S. Sebastião, constando, de missa cantada a grande instrumental, exposição do santíssimo e sermão ao Evangelho, pelo nosso 
presado colega de redacção, rev. Padre Affonso Soares, terminando a solene festa de igreja, com reposição e bênção do 
santíssimo sacramento. / Pelas 3 horas da tarde, sahirá uma vistosa e imponente procissão, com numerosos grupos de anjinhos e
figuras alegóricas, caprichosamente vestidos, que será assim organizada:  (...)
O itinerário da procissão é o seguinte: Pelourinho, Praça e rua do Almada, Santos do Minho, Passeio Alegre, Paredão, Castello e
Bandeira. / A comissão promotora d’ esta festividade pede aos habitantes das ruas por onde passar a procissão o obsequio de 
adornarem com bandeiras e com colgaduras as fachadas dos seus prédios, contribuindo assim para o maior explendor d’ esta 
festividade.”

007 1900.
01.21

«O Liberal», 
PV,  Nº 241, 
1900.01.21, p.
2.

Ver transcrição
Procissão - S.

Sebastião

Capela - S.
Roque / S.
Tiago , PV Procissão com andores e “figurado” organizado. Confrarias e Irmandades. 15 H.

"A zelosa commisão de devotos, pede a todos os habitantes  das ruas por onde tem de passar a procissão, 
adornem de bandeiras e colgadouras as fachadas dos seus prédios bem como cobrirem de verde e flores o 
pavimento das ruas assim para o maior explendor d’esta festividade.”

008 1900.
01.28

«O Liberal», 
PV, Nº 242, 
1900.01.28, 
pp. 1 e 2.

Procissão - S.
Sebastião

Capela - S.
Roque / S.

Tiago

Procissão com “figurado” - "anjinhos" e Confrarias. 15H.
Comenta o sermão realizado por um cónego de origem poveira.
Pág. 2: Comenta o arranjo das ruas  [Arquitecturas efémeras]

009 1900.
01.28

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 215, 
1900.01.28, p.
1.

Celebração 
litúrgica - 
Festa - S. 

Brás [S. Braz]

Capela - S.
Brás, VC

Festa de S. Brás, Vila do Conde - Celebração litúrgica. 15 H.

010 1900.
02.25

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 219, 
1900.02.25, p.
1.

Celebração 
litúrgica – 

Solenidade da
Cinza

Igreja - 
Matriz, PV

Missa cantada e sermão ao Evangelho, pelo Padre Afonso dos Santos Soares (jornalista do «Estrella Povoense»)10
H. Refere, com júbilo, a vitória do partido regenerador e critica abertamente o partido progressista.



F - Ficha n.º: Ano.… Periódico Festividade Igreja Características Gerais
011 1900.

03.18
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 222, 
1900.03.18, p.
1.

Celebração 
litúrgica – 
Festa – S. 

José

Capela - S.
José de 
Ribamar, 

PV
Missa solene e sermão - Pe. Alexandrino Leituga (de manhã) e Exposição do Santíssimo todo o dia e sermão (de 
tarde) pelo Pe. Alexandrino Rainha Sem cortejo
Refere, com júbilo, a vitória do partido regenerador e critica abertamente o partido progressista.

012 1900.
03.18

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
PV, Nº 1: 222,
1900.03.18, p.
3. Procissão - 

Passos

Igreja - 
Amorim Anuncia a Procissão de Passos em Azurara (03.18)

Informa que a Procis. de Amorim "é costume ser muito concorrida pelos habitantes d' esta villa. A companhia do 
caminho de ferro estabelece bilhetes de ida e volta, a preços reduzidos, entre esta villa e aquela freguezia.
"Procissão dos Passos. No próximo domingo realiza-se na freguesia de Amorim, d' este concelho , a procissão
dos Passos, que é costume ser muito concorrida pelos habitantes d' esta villa.
A companhia do caminho de ferro estabelece bilhetes de ida e volta, a preços reduzidos, entre esta villa e 
aquela freguezia.
Hoje tem logar a procissão dos Passos em Azurara."(03.18)

014 1900.
03.18

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 222, 
1900.03.18, p.
3. Procissão - 

Passos 
Amorim

Igreja - 
Amorim Anuncia a Procissão dos Passos em Amorim e em Azurara.

Refere, com júbilo, a vitória do partido regenerador e critica abertamente o partido progressista.

"Procissão dos Passos. No próximo domingo realiza-se na freguesia de Amorim, d' este concelho , a procissão
dos Passos, que é costume ser muito concorrida pelos habitantes d' esta villa."

"A companhia do caminho de ferro estabelece bilhetes de ida e volta, a preços reduzidos, entre esta villa e 
aquela freguezia. Hoje tem logar a procissão dos Passos em Azurara."

034 1900.
03.18

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 222, 
1900.03.18, p.
1.

Celebração 
litúrgica – 
Festa – S. 

José

Igreja – 
Matriz, PV

Missa solene - festa a S. José

013 1900.
03.25

«O Liberal», Nº
247, 
1900.03.25, p.
2. Procissão - 

Entrevados e
Presos 

[Sagrado 
Viático]

Igreja - 
Matriz, PV

Procissão só com clero e confrades. Missa cantada e Sermão - Pe. Afonso dos Santos Soares Miisericórdia - Pe. 
José Gonçalves Cascão Araújo e  Igreja -  Lapa - Pe. Joaquim António Martins.
Decorações na sala do tribunal e na Rua do Almada.
Pág. 2 - comenta o arranjo das ruas "Tuna Povoense", regida por: Domingos Cunha - durante a cerimónia. 10 H.
Recorda a Procissão - Passos de Amorim (03.25)

015 1900.
03.25

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 223, 
1900.03.25, p.
1.

Procissão - 
Entrevados e

Presos 
[Sagrado 
Viático]

Anuncia a Procissão dos Passos no Domingo

016 1900.
04.01

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº  224, 
1900.04.01, p.
1. Procissão dos

Entrevados
Refere a Procissão dos Entrevados e prisioneiros no Domingo anterior
Refere a fundação do Colégio Coração de Jesus

017 1900.
04.01

«O Liberal», Nº
248, 
1900.04.01, p.
2.

Procissão dos
Entrevados

Refere a decoração das ruas e alguns incidentes
Refere a procissão do Domingo anterior
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018 1900.

04.01
«O Liberal», 
PV, Nº 248, 
1900.04.01, p.
2.

Procissão - 
Passos Refere a decoração das ruas e alguns incidentes

074 1900.
04.22

«O Liberal», Nº
251, 
1900.04.22, p.
3. Procissão - S.

Sebastião e 
Senhor dos 

Aflitos

Igreja - 
Beiriz

Notícia a procissão de S. Sebastião e Senhor dos Aflitos realizada em Beiriz

020 1900.
04.22

?

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 227, 
22.04.1900, p.
1.

Procissão - 
N.ª S.ª do 

Bom Sucesso
de Argivai

Capela - 
N.ª S.ª do 

Bom 
Sucesso

Romaria e procissão

022 1900.
04.28

«O Liberal», Nº
251, 
1900.04.22, p.
3. Devoção do 

Santíssimo 
Coração de 
Maria - Mês 

de Maio

Igreja - 
Lapa, PV

Deve chegar no dia 28 uma nova imagem de N.ª S.ª Santíssimo Coração de Maria esculpida por João da Fonseca 
Lapa.

023 1900.
04.29

«O Liberal», Nº
252, 
1900.04.29, p.
2. Festa - 

Celebração 
Litúrgica – N.ª

S.ª do 
Desterro

Capela – 
Desterro, 

PV

Missa cantada e Sermão, arraial e Música pela Banda Povoense. Festa de N.ª S.ª do Desterro (sem cortejo).

024 1900.
04.29

«O Liberal», Nº
252, 
1900.04.29, p.
3.

Igreja - 
Lapa, PV

Chegada da imagem  de N.ª S.ª Santíssimo Coração de Maria que foi saudada com foguetes.

"A última Hora
Chegou hontem..."

025 1900.
04.29

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 228, 
1900.04.29, p.
1. Celebração 

Litúrgica - Mês
de Maria

Igreja - 
Matriz, PV

- Decorações florais nas igrejas. Festa litúrgica - Mês de Maria - Santíssimo Coração de Maria

"Mez de Maria / principiam amanhã na egraja matriz, (...) os sympathicos exercícios do mez de maio..."

075 1900.
04.29

«O Liberal», Nº
252, 
1900.04.29, p.
2. Procissão - S.

Sebastião e 
Senhor dos 

Aflitos

Capela – 
Desterro, 

PV

Festa de N.ª S.ª do Desterro (sem cortejo).
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076 1900.

04.29
«O Liberal», Nº
252, 
1900.04.29, p.
2.

Satiriza a personalidade do Padre de Amorim alegando ele esperar ser elevado a Papa

077 1900.
04.29

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 228, 
1900.04.29, p.
1. Festa - N.ª S.ª

do Bom 
Sucesso

Capela - 
N.ª S.ª do 

Bom 
Sucesso

Tocará no Largo fronteiro da capela a Filarmónica da Póvoa

028 1900.
05.13

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº  230, 
1900.05.13, p.
1.

Celebração 
Litúrgica – 

Mês de Maria
- Sermão

Igreja - 
Matriz, 
Igreja - 
Lapa, 

Capela - 
Sagrado 

Coração de
Jesus, 

Capela - 
N.ª S.ª das

Dores, 

Sermão na Igreja Matriz às 4 horas

029 1900.
05.20

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 231, 
1900.05.20, p.
1.

Procissão - 
Senhor dos 
Milagres de 

Argivai

Igreja - 
Argivai

Celebração Litúrgica - Missa Solene. Cerimónias litúrgicas  - Mês de Maria
Procissão do Senhor dos Milagres. Procissão e arraial.

035 1900.
05.20

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 231, 
1900.05.20, p.
1.

Celebração -
Solenidade da
Ascensão do

Senhor

Igreja - 
Marriz, PV

Celebração Litúrgica - Solenidade da Ascensão do Senhor [Festa da Hora]

036 1900.
05.20

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 231, 
1900.05.20, p.
1.

Cerimónia 
litúrgica - 

Festa 
Santíssimo 
Coração de 

Maria

Igreja - 
Matriz

Cerimónias litúrgicas. Mês de Maria.
Domingo seguinte - Senhor da Prisão

081 1900.
05.24

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 236, 
1900.05.24, p.
2. (data 
corrigida no dia
1900.07.01)

Cerimónia 
litúrgica - 

Festa 
Santíssimo 
Coração de 

Maria - 
"conclusão do
Mês de Maria"

Capela - S.
José

Mês de Maria. Celebração Litúrgica - Exposição do Santíssimo todo o dia, Missa solene cantada de manhã, sermão,
se tarde sermão, cânticos, Ladaínhas e benção

031 1900.
05.27

«O Liberal», Nº
256, 
1900.05.27, p.
3. Celebração 

Litúrgica – 
Senhor na 

Prisão

Igreja - 
Misericórdia

Missa a grande instrumental, sermão e arraial
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032 1900.

05.27
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 232, 
1900.05.27, p.
1.

Celebração 
litúrgica - 

Santíssimo 
Coração de 

Maria

Igreja - 
Matriz, PV

Celebração Litúrgica - Missa solene, cantada, Sermão, Exposição do Santíssimo S., Te Deum, etc.

037 1900.
05.27

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 232, 
1900.05.27, p.
1. Procissão - 

Santa Rita de
Amorim

Igreja - 
Amorim

Celebração Litúrgica - Missa cantada, sermão, Procissão e arraial

078 1900.
05.27

«O Liberal», Nº
256, 
1900.05.27, p.
3.

Romagem – 
Santa Rita

Igreja - 
Amorim

Festa litúrgica do Senhor da Prisão
Festa de S. Rita em Amorim

079 1900.
05.27

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 232, 
1900.05.27, p.
1.

Celebração 
Litúrgica - 
Sagrado 

Coração de 
Jesus

Igreja – 
Sagrado 

Coração de
Jesus, Pv

Celebração Litúrgica – Mês do Sagrado Coração de Jesus

080 1900.
05.27

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 232, 
1900.05.27, p.
1.

Celebração 
Litúrgica – 
Senhor da 

Agonia

Igreja - 
Lapa, PV

Novena de preparação para a festa

033 1900.
06.03

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 233, 
1900.06.03, p.
1. Festa litúrgica

- Senhor na 
Prisão

Igreja - 
Misericórdia

, PV

Comunhão aos enfermos, Exposição do Santíssimo, sermão - Pe. Celestino Ramalho (abade de Custóias).
Filarmónica da PV, toca no coreto no Largo das Dores. Fala também nos piedosos exercícios consagrados ao Mês 
do Sagrado Coração de Jesus

038 1900.
06.03

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 233, 
1900.06.03, p.
1. Procissão - S.

Gonçalo de 
Beiriz

Igreja - 
Beiriz

Celebração Litúrgica - Missa Solene, Procissão e arraial

027 1900.
06.05.

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 229, 
06.05.1900, p.
1.

Igreja - 
Lapa, PV

Notícia e descrição da imagem - Santíssimo Coração de Maria. Cerimónias litúrgicas - Mês de Maria.
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039 1900.

06.10
«O Liberal», Nº
258, 
1900.06.10, p.
2.

Festa popular
- S. António

Rua - 
Príncipe

Fogo de Artifício e decorações - presépio, foguetório.
No coreto tocará a Banda Povoense
Festa popular - S. António

040 1900.
06.10

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 234, 
1900.06.10, p.
1. Festa litúrgica

- Senhor da 
Agonia

Igreja - 
Lapa, PV

Missa solene cantada por música a grande instrumental, Exposição do Santíssimo, sermão (manhã) - Pe. Celestino
Ramalho (abade de Custóias) e sermão (tarde) Pe. Alexandrino Rainha

041 1900.
06.10

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 234, 
1900.06.10, p.
1. Procissão - S.

António

Igreja - 
Matriz - 
Lapa, PV

 S. António. Procissão com "anjinhos" e meninos da comunhão. Festa litúrgica
Missa cantada por música e grande instrumental. No adro tocará a banda Povoense

042 1900.
06.17

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 235, 
1900.06.17, p.
1.

Procissão S. 
António / 

Festa litúrgica
- S. António

1900.06.15

Igreja - 
Matriz, PV

Procissão de tarde com confrarias e crianças da 1.ª comunhão.
Entoaram cânticos na Procissão. Tocou a Banda Povoense à noite (4.ª-feira)

043 1900.
06.17

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 235, 
1900.06.17, p.
2. Procissão - 

Santíssimo 
Sacramento

Igreja - 
Matriz, PV

Celebração Litúrgica - Missa com música cantada por música vocal e instrumental a grande orquestra, exposição do
Santíssimo, sermão. Procissão com "anjinhos" e meninos da comunhão.
Fechando a procissão a Banda Povoense.

"As Ruas da Conceição, S. Sebastião, Visconde e Igreja (...) apresentam-se hoje vistosamente engalanadas"
e tapetes de "verdes e flores".

044 1900.
06.17

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 235, 
1900.06.17, p.
2.

Procissão - 
Santíssimo 
Coração de 

Jesus
1900.06.22

Igreja - 
Matriz, PV

Celebração Litúrgica - Missa solene a grande instrumental. Exposição do Santíssimo, sermão - Pe. Alexandrino 
Rainha. De tarde sermão e procissão
16 H. 6.ª-feira próxima
Itinerário: Rua da igreja, rua do Visconde, Praça do Almada, S. Roque, rua da Junqueira, Passeio Alegre, Avenida e
rua do Almada, recolhendo à Matriz.

045 1900.
06.17

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 235, 
1900.06.17, p.
2. Procissão de

S. João 
Baptista

Igreja - 
Matriz, PV

Celebração Litúrgica - Missa solene cantada por música vocal e instrumental a grande orquestra. Exposição do 
Santíssimo, sermão - Pe. João Trocado.
Procissão com andor e "anjinhos".

046 1900.
06.17

«O Liberal», Nº
259, 
1900.06.17, p.
1. Benção de 

uma nova 
Bandeira para
os Bombeiros
Voluntários

Capela - S.
José

Nesta página critica-se com vivacidade membros do clero
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047 1900.

06.24
«O Liberal», Nº
260, 
1900.06.24, p.
2 e 4.

Procissão - 
Santíssimo 
Sacramento

Igreja - 
Matriz

Decoraram as ruas com tapetes de flores (Ruas da Conceição, S. Sebastião, Visconde e Igreja) "em despique". Foi
estreada uma nova banqueta dourada por Matias Alves da Costa.

 "O juíz desta confraria é o snr. padre José Silva; escrivão, o snr. Francisco da Silva Arnaud; e tesoureiro, o
sr. José Luiz Postiga./ E está tudo dito. / Que triste exemplo nos dá um ecclesiástico!"

048 1900.
06.24

«O Liberal», Nº
260, 
1900.06.24, p.
2. Festa - 

Santíssimo 
Coração de 

Jesus

Igreja - 
Matriz

O jornal comenta o facto de na Procissão a confraria do Rosário só se fazer representar pela cruz.

049 1900.
06.24

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 236, 
1900.06.24, p.
2. Procissão - S.

João Baptista
1900.06.24

Igreja - 
Matriz, PV

Procissão com andor, "anjinhos" e todas as confrarias. Missa solene a grande instrumental. Exposição do 
Santíssimo.
"Um grupo de meninos e meninas, entoarão cânticos acompanhados de música em honra ao glorioso 
Precursor de Cristo". 16 H.

050 1900.
06.24

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 236, 
1900.06.24, p.
2.

Procissão - 
N.ª S.ª de 

Belém
1900.07.01

Capela - 
Belém

Procissão. Missa cantada, por música vocal e instrumental, sermão de manhã e de tarde. Arraial no fim.

051 1900.
07.01

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 237, 
1900.07.01, p.
1. Procissão - 

N.ª S.ª de 
Belém

Capela - 
Belém

Procissão com anjinhos e todas as confrarias da Vila. Missa cantada, por música vocal e instrumental, sermão de 
manhã e de tarde.
No final da Procis. no coreto do arraial tocará a Banda musical povoense

052 1900.
07.01

«O Liberal», Nº
261, 
1900.07.01, p.
2.

Festa - S. 
João Baptista

Rua do 
Visconde

Festa popular
Realçam nas decorações a Rua do Visconde, com uma cascata feita por António Ferreira "que era de um efeito 
deslumbrantissimo"

082 1900.
07.01

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 237, 
1900.07.01, p.
1.

Cerimónia 
litúrgica - festa
da Visitação 
de N.ª S.ª

Igreja - 
Misericórdia

Celebração Litúrgica - festa da Visitação de N.ª S.ª (patrona das Misericórdias).
Missa cantada, por vozes e orgão, exposição do Santíssimo, sermão: Pe. Cascão de Araújo

083 1900.
07.01

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 237, 
1900.07.01, p.
1.

Cerimónia 
Litúrgica - 

para a festa 
do S. Coração

de Jesus
1900.07.08

Igreja – 
Sagrado 

Coração de
Jesus, Pv

Cerimónia Litúrgica - exercícios espirituais durante toda a  semana anterior à festa do Sagrado Coração de Jesus, 
realizados por dois padres Jesuítas.
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053 1900.

07.08
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 238, 
1900.07.08 p.
1.

Festa - 
Sagrado 

Coração de 
Jesus

1900.07.08

Igreja – 
Sagrado 

Coração de
Jesus, Pv

Missa solene acompanhada a grande instrumental pela orquestra povoense. Sermões, exposição do Santíssimo, 
benção papal, indulgência, consagração solene ao Santíssimo Coração de Jesus.
Imagem exposta num "trono" com decoração de flores e luzes.

054 1900.
07.15

«O Liberal», Nº
263, 
1900.07.15, p.
2 - 3. Festa - 

Sagrado 
Coração de 

Jesus

Igreja - 
Matriz, PV

Celebração Litúrgica."Tumulto na Igreja..." por o prior ter criticado a "benzedura" de uns escapulários de N.ª S.ª do 
Carmo por uns missionários

"Tumulto na Igreja..."

055 1900.
07.15

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 239, 
1900.07.15 p.
2.

Festa - 
Sagrado 

Coração de 
Jesus

Igreja - 
Matriz, PV

Missa cantada a grande orquestra. Semão: Pe. Assunção, Jesuíta. Descreve a grande afluência de Fiéis: 
comungando mais de 2 200 pessoas

056 1900.
07.15

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 239, 
1900.07.15 p.
2.

Procissão - 
N.ª S.ª do 

Carmo
1900.07.22

Igreja - 
Matriz, PV

Anuncia a festa e procissão. Procissão com anjinhos e, precedendo o andor, um coro de freiras carmelitas entoando
cânticos.

084 1900.
07.15

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 239, 
1900.07.15 p.
1.

Crise grave de fome na classe piscatória agravada pelas técnicas de pesca usadas pelos barcos vindos de Espanha

"A Questão da Pesca / Providências Urgentes / ... systemas de pesca, que destroem a creação ... laboriosa 
população marítima desta praia, que hoje luta com uma gravíssima crise de fome..."

087 1900.
07.19

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 244, 
1900.07.19 p.
1. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

"A Questão da Pesca / Providências Urgentes / ... systemas de pesca, que destroem a creação ... laboriosa 
população marítima desta praia, que hoje luta com uma gravíssima crise de fome..."

057 1900.
07.29

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 241, 
1900.07.29, p.
1. Festa - Senhor

do Bonfim
1900.07.29

Capela - 
Senhor do

Bonfim

Missa cantada, Exposição do Santíssimo e, de tarde, sermão: Pe. Alexandrino Rainha

058 1900.
07.29

«O Liberal», Nº
265, 
1900.07.29, p.
1.

Procissão  - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Aviso de que não será possível sair a procissão. Será realizada a Celebração Litúrgica  - Missa solene, Exposição 
do Santíssimo, sermão de manhã e de tarde. Devido à miséria dos pescadores a Irmandade não pode pagar a 
procissão.
O Juiz da Irmandade é Manuel Rodrigues Maio Júnior, ou seja, da família do "Cego do Maio"
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059 1900.

07.29
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 241, 
1900.07.29, p.
2.

Igreja - 
Lapa, PV

Destaca o problema da pesca, agora com a intervenção da Real Irmandade de N.ª S.ª da Assunção, em conjunto, 
com a Câmara Municipal e a Associação Comercial enviaram uma "representação ao governo de Sua 
Majestade", contra a "pesca por meio dos arrastões e traina"

060 1900.
07.29

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 241, 
1900.07.29, p.
2. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

"devido à miséria da classe piscatória não irá sair a procissão." Referem o prejuízo que esta falta irá acarretar para 
todos.

061 1900.
08.02

«A Praia», Nº 
1, 1900.08.02,
p. 2.

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Considerações da importância dos pescadores e da obrigação da Câmara Municipal em ajudar as festas de N.ª S.ª
da Assunção

062 1900.
08.05

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 242, 
1900.08.05, p.
1. Festa - N.ª S.ª

da Saúde

Igreja  - 
Laundos

Festa e romaria de N.ª S.ª da Saúde

063 1900.
08.05

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 242, 
1900.08.05, p.
1. Procissão - 

N.ª S.ª das 
Neves

Capela – S.
André, 

Aver-o-Mar,
PV

Procissão. Celebração Litúrgica  - Missa solene. No final, grande arraial

064 1900.
08.05

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 242, 
1900.08.05, p.
2. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Devido à falta de dinheiro da Irmandade de N.ª S.ª da Assunção realizou-se uma subscrição pública para que se 
realize a  procissão.

065 1900.
08.05

«O Povoense»,
Nº 1, 
1900.08.05, p.
2.

Festa - N.ª S.ª
da Saúde

Igreja - N.ª
S.ª da 
Saúde

"Senhora da Saude
Realiza-se hoje esta popular romaria na freguezia de Laundos d'este concelho.
Costuma ser muito concorrida por povo d' esta villa e das freguezias limitrophes.
Para a romaria ser completa ferve, por vezes grossa pancadaria provocada por aquelles a quem o sumo da
uva, que lá se encontra em abundancia, lhes vae esquentando a cabeça."

066 1900.
08.09

«A Praia», Nº 
2, 1900.08.09,
p. 3.

Festa - N.ª S.ª
da Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Contratada a Banda dos Bombeiros Voluntários do Porto
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068 1900.

08.12
«O Liberal», Nº
267, 
1900.08.12, p.
1.

Festa - N.ª S.ª
da Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Procissão - repete o programa publicado no «O Povoense».Publica o programa das festas.

069 1900.
08.12

«O Liberal», Nº
267, 
1900.08.12, p.
2.

Festa - N.ª S.ª
das Neves

Capela - 
N.ª S.ª das

Neves

A banda povoense é insultada e impedida de tocar na festa de Azurara. Descreve que a Banda povoense ao tocar 
na festa foi insultada e maltratada devido à rivalidade por parte dos vila condenses.

071 1900.
08.12

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 243, 
1900.08.12, p.
1 e 2. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Programa das festas

"Domingo próximo, celebra-se, em Aver-o-Mar, um solemne função em honra de Nossa Senhora das Neves,
que consta de solemnidade de egreja e procisssão, com arraial no fim"

067 1900.
08.15

«O Povoense»,
Nº 2, 
1900.08.12, p.
1 - 2.

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Procissão com andores e “figurado” organizado. 1.ª vez: carro triunfante puxado por 3 parelhas de cavalos com a 
figura da Igreja rodeada de anjos e querubins.A procissão realiza-se devido à subscrição pública. Anuncia o 
programa das festas. E refere que, pela 1.ª vez se apresenta um carro triunfante. As festas desenrolam-se no dia 14
(iluminação, fogo e música pelas bandas) e 15

086 1900.
08.16

«A Praia», Nº 
3, 1900.08.16,
p. 3.

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Procissão - barcos engalanados

070 1900.
08.19

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 243, 
1900.08.19, p.
1. Procissão - S.

Bento

Igreja - 
Matriz, PV

Procissão.
Celebração Litúrgica – Missa cantada, exposição do Santíssimo Sermão de Manhã de tarde. Refere a Procissão de
S. Bento que "percorrerá o itinerário do costume"

088 1900.
08.19

«O Povoense»,
Nº 3, 
1900.08.19, p.
2 - 3

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Procissão com andores e “figurado” organizado. Carro triunfante com a figura da Igreja rodeada de anjos e 
querubins.

089 1900.
08.19

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 243, 
1900.08.19, p.
1. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Matriz, PV

"Festival dos pescadores - Procissão saiu com todo o esplendou, houve muitos barcos engalanados e 
muitos foguetes
Refere a Procissão de S. Bento que "percorrerá o itinerário do costume"
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090 1900.

08.23
«A Praia», Nº 
4, 1900.08.23,
p. 3.

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

"Imponente festividade de Nossa Senhora das Dôres

"Imponente festividade de Nossa Senhora das Dôres... uma das melhores festas desta terra... Estão 
contratadas as bandas desta terra e a [banda] da Guarda Municipal do Porto"

091 1900.
08.26

«O Povoense»,
Nº 4, 
1900.08.26, p.
2.

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV Anuncia a procissão para este dia, precedida por um piquete de cavalaria. A procissão realiza-se devido à 

subscrição pública. Anuncia o programa das festas. E refere que, pela 1.ª vez se apresenta um carro triunfante. As 
festas desenrolam-se no dia 14 (iluminação, fogo e música pelas bandas) e 15

"Grande festividades à Nossa Senhora das Dores.
Com a maior imponência e brilhantismo realiza-se hoje..." (texto igual ao do «O Liberal»)

092 1900.
08.26

«O Liberal», Nº
269, 
1900.08.26, p.
3.

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

Iníco das festividades de Nossa Senhora das Dores

"Grande festividades à Nossa Senhora das Dores. / Com a maior imponência e brilhantismo realiza-se 
hoje..."

093 1900.
08.26

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 245, 
1900.08.26, p.
1. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Matriz, PV

Chronica religiosa. A grande festividade..."

094 1900.
08.26

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 245, 
1900.08.26, p.
2. Propaganda 

protestante

"Propaganda Protestante
(...)
No domingo ultimo, de tarde, vieram a esta villa alguns caixeiros a sociedade bíblica distribuir nojentos panfletos de
propaganda protestante. Essas brochuras reles são o que há de mais disparatado e mais ridículo.
Os corvos que tão de improviso cahiram sobre esta praia, foram imediatamente enxotados, como era bem de 
prever. Pena foi que não levassem o devido correctivo, para terem que contar aos inglezes patrões.

095 1900.
08.26

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 245, 
1900.08.26, p.
2 - 3.

Festa do 
Santíssimo 
Coração de 

Maria

Igreja - 
Matriz, PV

Ínico da Festa do Santíssimo Coração de Maria

"Grandes festividades. / No próximo domingo 2 de Setembro, realiza-se na real igreja da Lapa a festividade 
ao Santíssimo Coração de Maria..."

096 1900.
08.30

«A Praia», Nº 
5, 1900.08.30,
p. 1.

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Fotografia de "Praia do Pescado na festa d' Assunção"

097 1900.
08.30

«A Praia», Nº 
5, 1900.08.30,
p. 3.

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

"Festa das Dôres / A manhã apresentou-se carrancuda..."
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098 1900.

08.30
«A Praia», Nº 
5, 1900.08.30,
p. 3.

Procissão - 
Santíssimo 
Coração de 

Maria

Igreja - 
Lapa, PV

"Festividade / No proximo domingo, 3 de setembro, haverá nesta vila a importante festividade do 
Santísssimo Coração de Maria..."

099 1900.
09.02

«O Povoense»,
Nº 5, 
1900.09.02, p.
1. Procissão - 

Santíssimo 
Coração de 

Maria

Igreja - 
Lapa, PV

"Coração de Maria da Lapa / ..."

100 1900.
09.02

«O Povoense»,
Nº 5, 
1900.09.02, p.
1.

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

"Festa das Dôres / Como o anunciado, realizou-se no passado domingo ... 5 horas da tarde ...115 anjinhos 
com disticos alegoricos ás prerrogativas da  exelsa rainha."

101 1900.
09.02

«O Povoense»,
Nº 5, 
1900.09.02, p.
3

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

" Por motivo da festa das Dôres, foi enorme a afluencia de povo nas aldeias e do Porto..."

102 1900.
09.02

«O Liberal», Nº
270, 
1900.09.02, p.
1

" A festa da Povoa
Em Lisboa seveiam-se muitos prepartivos para uma festival, a que dão o nome de festa da cidade/ (...) 
importantes festejos que foram realisados na Praça do Almada."

103 1900.
09.02

«O Povoense»,
Nº 246, 
1900.09.02, p.
3 Procissão - 

Santíssimo 
Coração 
deMaria

Igreja - 
Lapa, PV

"Chronica religiosa /
Conforme noticiamos, realisa-se hoje, na real capella da Lapa a bella e a luzida da festividade em honra do 
Sagrado Coração de Maria."

104 1900.
09.06

«A Praia», Nº 
6, 1900.09.06,
p. 3

Procissão - 
Santíssimo 

Coração 
deMaria

S. José, PV

" Festividade
Realisa-se no proximo Domingo na Capella de S. José, ao Passeio Alegre, a festivdade do mesmo santo, 
com missa a grande instrumental, sermão pelo erudito, orador sagrado padre Annibal de Vasconcellos 
Mourão Passos, da redacção da Aliança, e á tarde procissão que percorrerá todo o bairro balnear./ Na 
vespera à noite haverá arraial e iliuminação, onde tocarão duas bandas de música."

085 1900.
09.09

«A Praia», Nº 
2, 1900.08.09,
p. 3.

Festa - N.ª S.ª
das Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

Contratada a Banda da Guarda Municipal do Porto
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105 1900.

09.12
«A Praia», Nº 
7, 1900.09.12,
p. 3

Procissão - S.
José

S. José, PV
Festa de S. José. Arraial

"Festa de S. José
Mais uma vez a nossa formaosa praia se encheu por completo de forastreiros que atrtrahidos pelos 
encantos e attractivos d'esta terra, aqui vieram, aproveitando assim aquelle dia de folga e descanço./ 
Comboyos completamente repletos, carros, americanos, enfim um despejar constante de viajantes na nossa
villa. Nas ruas, com especialidade na Junqueira, Passeio Alegre e Banhos o transito tornava-se difficil. / Á 
noite os cafés completamente cheios, e a maior d'essa gente lá debandou alegre e bem impressionada para
as suas terras."

106 1900.
09.23

«O Liberal», Nº
273 
1900.09.23, p.
1

Incidente numa procissão em França

"Queimada viva/ (...) Acabava de passar a procissão e o clero entrava na igreja, seguidas de numerosas 
meninas vestidas de branco, sustentando estandartes e cestos de flores. /  Uma delas de 12 annos, quis 
collocar o seus sestinho sobre um altar onde ardiam alguns cirios. De repente, o seu veu, incendiou-se e 
dentro em pouco a infeliz estava envolvidas em chamas..."

107 1900.
09.23

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 249, 
1900.09.23, p.
2 - 3.

Festa da 
Nossa 

Senhora de la
Sallete

Igreja - 
Matriz, PV

Festa da Nossa Senhora de la Sallete - missa e sermão.

"Chronica religiosa
Hoje na egreja da Misericodia, festeja-se brilhantemente Nossa Senhora de La Salette.
De manhã pelas 10 horas, ha exposição do Santissimo Sacramento, missa solemne e sermão pelo digno 
capelão d'aquela igreja (...)

108 1900.
09.23

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 249, 
1900.09.23, p.
2 - 3. Festa do 

Senhor dos 
Aflictos

Igreja - 
Lapa, PV

Festa do Senhor dos Aflictos. missa instrumental e exposição do Santissimo.

"chronica religiosa/ (...) No proximo Domingo, festeja-se na real egreja da Lapa, Nosso Senhor dos Aflictos,
com missa solemne, exposição do Santissimo Sacramento  e sermão. A musica é desta villa."

109 1900.
09.30

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 249, 
1900.09.30, p.
2 - 3. Festa do 

Senhor dos 
Aflictos

Igreja - 
Lapa, PV

Festa do Senhor dos Aflictos. missa instrumental e exposição do Santissimo.

"chronica religiosa/ Hoje na real igreja da Lapa, festividades do Senhor dos Aflictos./ Haverá de manhã 
missa solemne por grande instrumental, Exposição do santissimo sacramento...."

110 1900.
10.03

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 251, 
1900.10.03 
p.1.

Sagrado 
Coração de
Jesus,  PV

"chronica religiosa
No Domingo ultimo, na capela do Sagrado Coração de Jesus, recebeu a primeira comunhão o menino José
da Nova, filho primogenito do nosso presado amigo o sr. Francisco josé da Nova Juinior, considerado 
capitalista...."

116 1900.
10.03

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 251, 
1900.10.03 
p.2. Procissão - 

N.ª S.ª 
Rosário

Igreja - 
Matriz, PV

Festividade de Nossa Senhora do Rosário

"chronica religiosa/
Hoje celebra-se na capella do Sagrado Coração de Jesus, uma pequena festividade, em comprimento de um
voto....."

111 1900.
10.10

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 252, 
1900.10.10  p.
1.

Sagrado 
Coração de
Jesus,  PV

pequena festividade.
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112 1900.

10.18
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 252, 
1900.10.18  p.
1.

Igreja - 
Matriz, PV

"chronica religiosa
esteve brilhante a festividade que no domingo se realisou, na matriz em honra de Nossa Senhora do 
Rosario....

113 1900.
10.18

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 252, 
1900.10.18  p.
1.

Sagrado 
Coração de
Jesus,  PV

"chronica religiosa/ ...Hoje na capela das Dôres, ás 3 horas da tarde, haverá pratica sobre a Pia União."

114 1900.
10.21

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 253, 
1900.10.21  p.
2 - .

Igreja - 
Matriz, PV

Apresentação do Santissimo Sacramento

"chronica religiosa
Amanhã, ás 11 horas, realisa-se a festividade, na Matriz da terceira Domingo. Expõem-se então o Santissimo
Sacramento, que se encerrará 'as 4 horas."

115 1900.
10.28

«O Povoense»,
Nº 12, 
1900.10.28, p.
2

Procissão - 
Aniversario 
das Almas

Igreja - 
Matriz, PV

Aniversario funebre das Almas

117 1900.
11.04

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 255, 
1900.11.04 
p.2. Procissão - 

Aniversario 
das Almas

Igreja - 
Matriz, PV

Aniversario funebre das Almas. Romaria e procissão no cemitério.

"chronica religiosa/ Começam hoje, com toda a solmnidade, na egreja matriz, os suffragios pelas almas do 
purgatorio..../ Procissão ao cemiterio - no final da missa, organiza-se a procissão, com todas as confrarias 
da vila, clero e no counce, musica poveira....
Ao contrario do que nas outras localidades se faz, n'esta villa é amanha que os fieis vao em piedosa 
romagem á mansão dos mortos."

118 1900.
11.11

«O 
Povoense»,
Nº 15, 
1900.11.11  p.
2 - .

Procissão - 
Aniversario 
das Almas

Igreja - 
Matriz, PV

Aniversario funebre das Almas

"chronica religiosa/ .. no passado Domingo e segunda feira, o aniversario funebre das Almas do Purgatorio
na egreja Matriz, désta villa, que revestiu toda a solemnidade e pompa dos annos anterioes./ ... Por causa do
mau tempo não se realisou a costumada procissão."

119 1900.
11.25

«O 
Povoense»,
Nº 17, 
1900.11.25  p.
2. Procissão - S.

Andre

Capela – S.
André, 

Aver-o-Mar,
PV festividade de Santo André em Aver-o-Mar.

"chronica religiosa/  ... - No proximo Domingo, 2 de Dezembro, tem logqar na sua capellinha, limites d' 
Aver-o-Mar, a festividade do Apostolo Santo Andre..."

121 1900.
12.02

«O 
Povoense»,
Nº 18, 
1900.12.02  p.
3.

Procissão - 
N.ª Sr.ª da 
Conceição

"Festividade de Nossa Senhora da Conceição. Missa e arraial.

"chronica religiosa/  ... - No proximo Domingo do corrente, realisa-se ... do castello, d'esta villa, a festividade
a Nossa Senhora da Conceição, a espensas..."
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120 1900.

12.09
«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 259, 
1900.12.09 
p.2. Procissão - 

N.ª Sr.ª da 
Conceição

Igreja - 
Matriz, PV

Festividade de Nossa Senhora da Conceição. Missa e arraial. Não haverá procissão por falta de Dinheiro.

"chronica religiosa/
Festividade da Conceição. - Dizem-nos que não se realisa este anno a festividade de Nossa Senhora da 
Conceição. o motivo segundo nos affirmam, é não haver a indispensavel receita, em razão de contributos, 
certamente á espera do relaze que os castigará durante, não haverem pago, até hoje, á junta de Parochia as
respectivas contribuições em divida...."

122 1900.
12.09

«O Liberal», Nº
284, 
1900.12.09, p.
1.

Procissão - 
N.ª Sr.ª da 
Conceição

Festividade de Nossa Senhora da Conceição. Missa e arraial.

"Festividade/ ... Hoje de manhã, exposição do S. S. Sacramento e sermão.../De tarde grande arraial que deve
chamar ali grande concorrencia do povo."

019 1900.
15.04.

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 226, 
15.04.1900, p.
1.

Procissão - 
Ecce Homo 

antes 
denominda 

"Procissão das
Endoenças"

Igreja - 
Matriz, PV

Refere as decorações e as cerimónias religiosas

030 1900.
20.05

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 231, 
1900.05.20, p.
1. Celebração 

Litúrgica – 
Mês de Maria

Igreja - 
Matriz, etc.

Igreja -  
Lapa, Igreja
– Sagrado
Coração de

Jesus, 
Capela - 

N.ª S.ª das
Dores, 

Capela - S.

Cerimónias litúrgicas  - Mês de Maria. Igreja - Matriz, PV,
Igreja -  Lapa, Igreja – Sagrado Coração de Jesus, Capela - N.ª S.ª das Dores, Capela - S. José

024 1900.
22.04.

«O Liberal», Nº
251, 
22.04.1900, p.
2.

Visita Pascal Critica um incidente acontecido durante a Visita Pascal, em que o Prior bateu na cabeça de uma criança com o 
hissope, o qual foi tratado na Farmácia Vieira "sendo-lhe aplicados QUATRO PONTOS".

072 1900.
22.04.

«O Liberal», Nº
251, 
22.04.1900, p.
1.

Noticia a "Fome" que se tornou um flagelo da "laboriosa classe piscatória"

073 1900.
22.04.

«O Liberal», Nº
251, 
1900.04.22, p.
2.

Tradição - 
Jogo da Péla

Critica a prática do Jogo da Péla "nas ruas da Villa" e refere que "Todos os annos tem havido protestos contra o 
consentimento d'este jogo" no dia de Páscoa.

026 1900.
29.04.

«ESTRELLA 
POVOENSE»,
Nº 228, 
29.04.1900, p.
2.

Visita Pascal Apresenta uma diferente versão do incidente com o Prior da Matriz - como o menino teria sido ferido acidentalmente
quando o prior, como de "costume"  benzia umas redes de pesca na Rua da Assunção.
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005 1911.

11.30
A "Povoa de 
Varzim"», 1.º,
Nº 4, 
1911.10.15 - 
30, p. 5. Romagem - S.

André

Capela - S.
André, 

Aver-o-Mar

Partida para a romagem: c. 19 H.A romagem é realizada no dia da festa ao fim da tarde, tendo que levar candeias 
para iluminar o caminho. Vestem-se de negro. Oferecem ex-votos de cera, azeite e esmolas. São de destacar os 
cânticos tradicionais.

004 1912.
08.15

«A Povoa de 
Varzim», 1.º, 
Nº 21, PV, 
1912, s/p. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção não

se realizou

Igreja - 
Lapa, PV

No ano de 1912 não se realizou a festa e a procissão de N.ª S.ª da Assunção por falta de verbas da Irmandade de 
Nossa Senhora da Assunção.
Ver: LANDOLT, J. A. - Uma Procissão que não sae. A Senhora d' Assumpção, in «A Povoa de Varzim», 1.º, Nº 21, 
PV, 1912, s/p.

153 1925.
01.04

"O Liberal", Nº
1518, 
1925.01.04, 
p.3.

Festividade ao
Santissmo 

Sacramento

Igreja - 
Matriz, PV

"Festividade ao Santissimo Sacramento na igreja da Lapa, Povoa de Varzim, nos dias 8, 9, 10 e 11 de 
janeiro."

154 1925.
01.18

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 3,
1925.01.18, 
p.2. Procissão S. 

Sebastião

Capela - S.
Roque / S.
Tiago, PV

"Noticias Religiosas
S. Sebastião/ Com imensa concorrência de fieis que, apinhados, encheu literalmente a pequena capela de S:
Tiago, começaram ali anteontem as novenas em honra de S: Sebastião, advogado contra flagelos da peste 
da fome e da guerra."

155 1925.
01.18

"O Liberal", Nº
1520, 
1925.01.18, 
p.3.

Festividade S.
Sebastião

Igreja - 
Matriz, PV

Festividade de S. Sebastião.

"S. Sebastião/ principiaram na sexta-feira as novenas, para a festa que em honra de S. Sebastião, se realisa
no proximo DOmingo, com missa, a grande instrumental, serm~ão e musica do sr. Antonio José Gomes 
com a procissão costumada."

156 1925.
01.18

"O Liberal", Nº
1520, 
1925.01.18, 
p.3.

Festa 
eucaristica da

Lapa

Capela - S.
Roque / S.
Tiago, PV

Festa eucaristica da Lapa

Com alguma solenidade e com actos de piedade conforme "Noticias Religiosas / S. Sebastião / Com imensa 
concorrência de fieis que, apinhados, encheu literalmente a pequena capela de S: Tiago, começaram ali 
anteontem as novenas em honra de S: Sebastião, advogado contra flagelos da peste da fome e da guerra."

157 1925.
02.22

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 8,
1925.02.22, 
p.2. Cerimonia das

40 horas

Igreja - 
Matriz, PV

"Noticias religiosas/ com alguma solenidade e com actos de piedade conforme as prescrições liturgicas, 
realisam-se, na igreja matriz, hoje, amanhã e terça-feira as cerimonia das 40 horas.(...)"

158 1925.
03.08

"O Liberal", Nº
1527, 
1925.03.08, 
p.2.

Quaresma - 
Procissão

Igreja - 
Matriz, PV

Festa eucaristica da Lapa

"realisam-se este ano com a imponencia e brilhantismo dos ultimos anos as solenidades da Semana Santa,
na nossa igreja Matriz (...)
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159 1925.

03.08
"O Liberal", Nº
1527, 
1925.03.08, 
p.2. procissão do 

Senhor Morto
- Anjos da 
procissão - 
Procissão

Igreja - 
Matriz PV

procissão do Senhor Morto - Anjos da procissão

Anjos da procissão
 O mezario e nosso amigo sr Celestino  da Costa Pacheco residente na rua 1º de Maio, tem a seu cargo a 
organização do programa dos anjos e das figuras alegoricas queem de tomar parte da procissão do Senhor
Morto devendo por isso procurá lo para as inscrições de creanças na respectiva relação."

160 1925.
03.08

"O Liberal", Nº
1527, 
1925.03.08, 
p.2.

Procissão dos
entrevados

Igreja - 
Matriz PV

Procissão dos entrevados

"Procissão dos entrevados - se o tempo permitir sairá da igreja Matriz, no dia 22, do corrente pelas 9 horas
precisas, a procissão do Sagrado Viatico aos entrevados, a qual percorrerá o itenerario do costume./ 
Espera-se que por essa ocasião seja administradotambém aos presos da cadeia desta comarca acto este 
sempre muito concorrido e altamente edilicante"

161 1925.
03.22

"O Liberal", Nº
1527, 
1925.03.22, 
p.2.

Festividade a
S. José

Igrja .
- Sagrado 

Coração de
Jesus, PV

Festividade a S. José

162 1925.
03.22

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 12,
1925.03.22, 
p.2. Procissão aos

entrevados - 
Procissão

Igreja - 
Matriz, PV

"Noticias religiosas
 Procissão aos entrevados/sai hoje com explendor costumado a procissão aos entrevados, para receberem
a sagrada comunhão os que o não podem fazer na igreja."

163 1925.
03.22

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 12,
1925.03.22, 
p.2. Procissão - 

Passos, 
Amorim

Igreja - 
Amorim

Procissão dos Passos em Amorim.

"Noticias religiosas
 Na freguesia de Amorim sai hoje a procissão de Passos:/No proximo Domingo com a suntuosidade 
costumada, realisa-se igual solenidade nesta vila.(...)"

164 1925.
03.29

"O Liberal", Nº
1530, 
1925.03.29, 
p.2.

Procissão dos
entrevados

Igreja - 
Matriz, PV Procissão dos entrevados

"Procissão dos entrevados -Pelas 9 e meia da manhã, saiu no ultimo Domingo do templo da Matriz, a 
magestosa procissãp  aos entrevados vendo-se largamente representadas todas as confraririas desta villa,
muitos anjinhos, os pagens do Santissimo Sacramento e os escoteiros./(...) Pelas 14 horas algumas das 
piedosas senhoras que formam nesta vila a Liga Cristã Social, ofereceram uma lauta refeição a que assistiu
o reverendo paroco e algumas pessoas, sendo essa refeição servida por essas senhoras, chocando 
fundamente em todos os assistentes tão cativante e amoravel gesto."

165 1925.
04.05

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 14,
1925.04.05, 
p.3 Quaresma - 

Procissão

Igreja - 
Matriz, PV

Procissão do Enterro, com anjinhos e missa.

"Noticias religiosas
(...) De tarde sairá uma imponente procissão do enterro, percorrendo as ruas do costume, havendo ao 
recolher, sermão pelo rev.  Antonio Ferreira de Magalhães, ilustre abade de Baião(...)"

166 1925.
04.05

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 14,
1925.04.05, 
p.3 Quaresma - 

Procissão

Igreja - 
Matriz, PV

Misericórdia
Procissão da Ressureição com missa solene.

"Noticias religiosas/(...) sairá no Domingo a procissão da Ressureição seguindo-se-lhe a missa solene, com
sermão(...)"
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167 1925.

04.26
«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 17,
1925.04.26, p.
3

Procissão - 
Nossa 

Senhora do 
Desterro

Capela – 
Desterro, 

PV
Procissão da Nossa Senhora do Desterro. procissão com anjinhos

"Noticias religiosas/(Em Honra de Nossa Senhora do Desterro, tem hoje lugar, na capela desta 
denominação, á rua Serpa Pinto, uma brilhante festividade.(...)/De tarde uma rica procissão á qual os 
devotos procuram imprimir o maior luzimento, percorrerã as principais ruas do bairro norte."

168 1925.
07.19

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 28,
1925.07.19, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Distribuição de propesctos que anunciam a futura procissão de Nossa Senhora da Assunção.

"Festas da Assunção/No ultimo domingo foram ja largamente distribuidos pelos forasteiros os prospectos 
annunciadores das grandiosas festas da Assunção a realisar em 15 e 16 de Agosto.  Para imprimir o maior 
brilhantismo a essa festividade trabalha já uma comissão sobre a presidencia honraria do nosso ilustr 
conterraneo, poveiro d'alma, bairrista fervoroso, o nosso querido amigo Dr. Antonio Silveira.(...)"

169 1925.
07.19

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 28,
1925.07.19, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª das 
Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV Anuncio dos preparativos para a festa de N.ª S.ª das Dores.

"Festas das Dôres/Será grandiosa a festa deste ano em honra de N.ª S.ª das Dores. Ha alguns anos ja que 
ela tem sido revestida do maximo brilhantismo, (...)./ Somos informados de que o habilissimo artista nosso 
conterraneo sr. Serafim está a fazer o desenhos para os belissimos cartazes-reclame que se destinam a 
uma intensa propaganda pelo pais."

170 1925.
07.26

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 20,
1925.07.26, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

"Programa das Festas d' Assunção, nos dias 14, 15 e 16 de 1925/ Honradas no presente ano com a 
assistencia do Exmo e Revmo Snr D. Manuel Vieira de Matos, Arcebispo de Braga, na inauguração do novo
e lindissimo andor da Coroação da Virgem d' Assunção (...)"

171 1925.
08.09

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 31,
1925.08.09, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Anuncio das Festas de N.ª S.ª da Assunção.

172 1925.
08.09

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 31,
1925.08.09, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV Anúncio das Festas de N.ª S.ª da Assunção.

"As festas da Assunção/ Inicia,-se na proxima sexta-feira as imponentissimas festasá Virgem da Assunção./
Por Parte da Meza e da Exma Comissão que a ela se agregou trabalhar-se activamente para emprestar á 
festividade o maximo de brilhantismo./ Apesar das inumeras contraridades que a cada passo surgem a 
enntravar os trabalhos, não tem habido desfalecimendos, antes ais e mais animação cresce e o entusiasmo
aumenta./Uma vez mais se verificou ser necessario iniciar o movimento pro-festas da Assunção com 
bastante antecendecia, para que tudo esteja a postos no momento determinado. Falamos já na 
possibilidade do programa sofrer alterações, de facto assim vai acontecer.(...)."

173 1925.
08.15

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 31,
1925.08.15, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Festas de N.ª S.ª da Assunção.
"(...) Magestosa e triunal Procissão presidida pelo exmo Snr. Arcebispo Prismaz - Mais de 100 figuras 
alegoricas - 8 andores- Alfaias riquissimas-Tradicional embandeiramento da praia do Pescado./ (...) NO 
Largo Cego do Maio e em artistico pavilhão será feita a comovedora cerimonia da coroação da Virgem pelo
Exmo Prelado, com alocução pelo Rev.º Prior da Póvoa./Deslumbrantge apoteose mariana. Centenares de 
Salvas de fogo do ar. Soberbo espectaculo de Fé, unico em Portugal. Ás 9 horas e meia- Brilhante festival 
nocturno na Praça do Almada."

174 1925.
08.23

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 32,
1925.08.23, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV Festas de N.ª S.ª da Assunção.

"As ultimas festas/ Deixaram a mais agradavel impressão as grandiosas festas d' Assunção realisadas na 
sexta-feira, sabado e Domingo./(...) A procissão magestosa e triunfal, correspondeu á fama de que gosa em 
todo o pais. Este ano mais rica pelo novo andor da Virgem e pelo acto grandioso e impressionante da 
coroação presidido pelo revmo. Arcebispo Prismaz e levado efeito no Paredão, junto á estatua do Cego do
Maio, perante uma imensa multidão de povo que se espalhava por toda a praia e que frenética e 
comovidamente se associou á empolgante cerimonia, antecipada por uma alocução do revmo Prior da 
Póvoa./ Foi o desfecho brilhante das Festas d'Assunão. Pode dizer-se afoitamente que fecharam com chave
d'oiro e deixaram fundas saudades."
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175 1925.

08.23
«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 34,
1925.08.23, 
p.2 Procissão - 

N.ª S.ª das 
Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

Programa das festas de N.ª S.ª das Dores no dia 12 e 13 de Setembro

139 1950.
01.07

«Idea Nova, Nº
580, 
1950.07.01, 
p.2.

 Procissão - 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Fests d' Assunção/ dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto, procissão, arraial.

"Festa da Assunção/ A mesa da Irmandade da Lapa, auxiliada pela Câmara, resolveu promover, nos dias 12,
13 e 15 de Agosto a festa da Nossa Senhora da Assunção, com o tradicional tiroteiro á passagem da 
procissão pelo areal.(...)"

123 1950.
01.14

«Idea Nova, Nº
656, 
1950.01.14, p.
1.

Procissão - 
N.ª Sr.ª da 
Conceição

Igreja - 
Matriz, PV Procissão de velas. Imagem de Nossa Senhora da conceição.

"Missão religiosa/ .... A procissão de velas, realizada na quinta-feira à noite, com a belissima, insinuante e 
encantdora imagem de Nossa Senhora da Conceição - Padroeira de Portugal e da Póvoa assombrou 
quantos mesmos tomaram parte ou presenciaram. interminavel, plena de luzes, e mais do que isso, de 
almas, em canticos ardentes de louvor à Virgem./ Bem iniciou a Povoa o celebrasdo Ano santo, que para 
muitos, será o ultimo ou o unico a que lhe é dado assitir. Contirbua a Povoa, com as suas preces, para que
sdeus se amercele do Mundo e lhe dê a ansiada Paz."

124 1950.
01.21

«Idea Nova, Nº
657, 
1950.01.21, 
p.2.

Igreja - 
Matriz, PV

Festa da Sagrada Família. Devoção que continua por causa da visita domiciliaria da imagem da Trindade Terrena

"Noticiario Religioso/ Sagrada Familia/ ... No Domingo passado nas igrejas da Nossa Senhora da Lapa e de S. José
é a festa da Sagrada Familia. esta devoção vai-se intensificando-se na nossa vila com a visita domiciliaria da 
Trindade terrena. Mas que esta visita não seja uma simples cerimonia porém um fervoroso acto da vida cristã, de 
que os visitantes são modelo."

125 1950.
02.25

«Idea Nova, Nº
662, 
1950.02.25, 
p.2.

Procissão - 
Quaresma

Igreja - 
Matriz, PV

"Noticiario Religioso/ É chegado o tempo quaresmal - tempo da oração, de penitencia, da reforma da vida, A
Quaresma deste Ano santo vai ser um triunfo para Cristo. ..."

126 1950.
03.04

«Idea Nova, Nº
663, 
1950.03.04, 
p.2.

Procissão - 
Quaresma

Igreja - 
Matriz, PV

"Noticiario Religioso/ As três especies de obras de penitencia que a Sagrada Escritura, os Santos Padres e
os teólogos recomendam sempre durante a quaresma, são oração, o jejum e a esmola...."

127 1950.
03.18

«Idea Nova, Nº
665, 
1950.03.18, 
p.1.

Procissão - 
Quaresma

Igreja - 
Matriz, PV

"Procissão dos Passos em Rates / No dia 2 de Abril, Domingo de Ramos, tem lugaar na freguesia de Rates,
deste concelho a já tradicional Procissão dos Passos...."

128 1950.
03.26

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 12,
1950.03.26, 
p.1. Procissão - 

Quaresma

Igreja - 
Matriz, PV

"Procissão dos Passos e Semana santa/A Mesa da Santa Casa da Misericordia de acordo com a Confraria da Misericordia de 
acordo com a Confraria do Santissimo sacramento, resolveram fazer, neste ano, em conjunto com a maior imponencia, a 
Procissão do Senhor dos Passos e as cerimonias da Semana Santa e para isso foi elaborado e profusamente distribuido um 
programa que consta do seguinte:/ Hoje sábado - ás 21 horas, procissão nocturna com a imagem do Senhor dos Passos que sairá
da Misericórida, recolhendo na Matriz, onde no final será cantado no Misere./ Amanhã Dómingo - Pelas 16 horas sairá da 
Misericordia para a Matriz a procissão do Santo Lenho..../ Domingo de Ramos - Pelas 9 horas efectuar se há a procissão dos 
Ramos- que sarirá da Matriz para Misericordia na capela das Dores, na Matris e no coração de Jesus, onde serão apresentando 
vários motivos religiosos./ / Domingo de Páscoa - Depois do canto da Ressureição pelas 9.30 horas sairá da Matriz a procissão 
Eucaristica da ressureição, na qual se encorporam todas as confrarias da vila. Por volta das 13,30o realizar-se-há a visita pascal 
de todas as freguesias da Póvoa./ Eis em resumo o programa das tocantes cerimonias da Semana Santa que este ano devem 
resultar imponentes.
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129 1950.

04.08
«Idea Nova, Nº
668, 
1950.04.08, 
p.2.

Procissão - 
Quaresma Descrição de momentos da Biblia que teriam acontecido no Domingo da Ressureição.

130 1950.
04.15

«Idea Nova, Nº
669, 
1950.04.15, 
p.2.

Procissão - 
Quaresma

Igreja - 
Matriz, PV

Festividades da Semana Santa.

131 1950.
04.15

«Idea Nova, Nº
669, 
1950.04.15, 
p.2.

Procissão - 
Senhor do 
Desterro

Capela – 
Desterro, 

PV
"O figurado, tanto desta procissão [do Enterro] como da Ressurreição, vestido pelas nossas armadeiras, agradou a 
todos quantos viram estas procissões."

Festa do Senhora do Desterro, missa e procissão.1950.04.23

132 1950.
04.18

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 15,
1950.04.18, 
p.1. Procissão - 

Quaresma

Igreja - 
Matriz, PV

Festividades da Semana Santa e do Anjo.

133 1950.
04.22

«Idea Nova, Nº
669, 
1950.04.22, 
p.2.

Procissão - 
Senhor do 
Desterro

Capela – 
Desterro, 

PV

Festa do Senhor do Desterro, missa e procissão.

134 1950.
05.20

«Idea Nova, Nº
674, 
1950.05.20, 
p.2.

festa S. 
Isidoro

Igreja - 
Matriz, PV

Festa a Santo Isidoro

135 1950.
06.03

«Idea Nova, Nº
676, 
1950.06.03, 
p.2.

Procissão - 
Senhor do 
Desterro

Igreja - 
Lapa, PV

Festa do senhor da Agonia - missa e arraial (sem referencia a procissão)

"Verfica-se amanhã a festa do Senhor da Agonia, da igreja da Lapa. Ás 10 horas, haverá missa cantada e 
sermão pelo rev. dr. Antonio Xavier Monteiro, professor do Seminario de Braga. Ás 15 horas; terço, sermão
pelo mesmo orador e benção./ Seguir-se-á o arraial  abrilhantada pela banda desta villa."

136 1950.
06.24

«Idea Nova, Nº
579, 
1950.06.24, 
p.2.

Festa - S. 
João e Santo

António

Igreja - 
Matriz, PV

Missa por S. Pedro e S. António

"S. João Baptista/ ... Amanhã verifica-se na Igreja Matriz a festa de S. João Baptista, com missa solenne ás 
11 horas, pregando ao Lavabo, o revº Benjamim Salgado./ Ás 17.30 sairá a procissçao de S. João e Santo 
António, abrilhantada pela Banda desta villa."
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137 1950.

06.24
«Idea Nova, Nº
579, 
1950.06.24, 
p.2.

Festa - S. 
Pedro

Igreja - 
Lapa, PV

Missa em honra de S. Pedro.

"S. Pedro/ Na próxima quinta-feira, dia 29, é Dia Santo de Guarda. nesse dia às 10,30 horas, haverá na igreja
da Lapa missa cantada e sermão pelo rev.º Leopoldino Mateus, pároco de Balazar. No fim da issa será dada
a beijar a reliquia do Santo.(...)"

138 1950.
07.01

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 26,
1950.07.01, 
p.1.

"Pela Ultima vez...
Tinhamos prometido a nós mesmos não mais voltar a tratar de festas nem a falar do turismo. Entendemos 
que tanto um assunto como o outro têm sido por amis debatidos nestas colunas e entemos igualmente que
não devemos continuar a bradar no deserto. há o proposito bem firme de não nos quererem ouvir.(...)"

140 1950.
07.08

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 27,
1950.07.08, 
p.1. Procissão -  

N.ª S.ª do  
Carmo

Capela – 
Senhor do
Bonfim, PV festa a Noossa Senhora do Carmo,  na igreja Matriz, a com missa solene, sermão e procissão.

"Festividade a N.ª S.ª do  Carmo
 conforme já noticiamos é no proximo dia 16 do corrente mês que a Irmandade de N.ª S.ª do Carmo, realiza a
festa da sua padroeira../ Dia 16 -(...) Ás 18 horas sairá uma imponente procissão, na qual tomam parte todas
as Confrarias e numerosos grupos alegóricos, além dos andores de Santa Terezinha, Senhor do Bonfim e 
Nossa Senhora do Carmo."

141 1950.
07.15

«Idea Nova, Nº
582, 
1950.07.15, 
p.2.

 Procissão - 
N.ª S.ª do  

Carmo

Capela – 
Senhor do
Bonfim, PV

festa a Nossa Senhora do Carmo,  na igreja Matriz, a com missa solene, sermão e procissão.

"Senhora do Carmo/ Realisa-se amanhã, na igreja Matriz, a festa a Noossa Senhora do Carmo, com missa 
solene, sermão e procissão tomando parte neste o andor do Senhor do Bonfim da capela do coelheiro, que
há 25 anos não sai.(...)"

142 1950.
07.22

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 29,
1950.07.22, 
p.1.  Procissão - 

N.ª S.ª do  
Carmo

Capela – 
Senhor do
Bonfim, PV

Festa de Nossa Senhora do Carmo - Procissão e missa.

Festa de Nossa Senhora do Carmo/ Conforme nos referimos, realisou-se no passado sábado e domingo a 
festa de N. S. do Carmo.(...) Foi uma alegria para a gente de Nova Cintra porque segundo dizem os velhos 
daquele Bairro há já 40 anos que não saía  em procissão o Senhor do Bonfim.(...)"

143 1950.
08.12

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 32,
1950.08.12, 
p.1. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Fests d' Assunção/ dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto, procissão, arraial.

Fests d' Assunção/ (...) realizam-se hoje, amanhã, segunda e terça-feira, dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto, as 
tradicionais e caracteristicas Festas d' Assunção que como costume, devem chamar enorme concorrência 
de forasteiros á nossa ridente Praia.(...)"

144 1950.
08.12

«Idea Nova, Nº
586, 
1950.08.12, 
p.2.

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

"Assunção de Nossa Senhora (...)"Descrição da historia da festa de nossa Senhora da Assunção

145 1950.
08.19

«Idea Nova, Nº
587, 
1950.08.19, 
p.2.

Procissão - 
N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

Festa de Nossa senhora da Assunção

"FESTA  da Assunção/ (...) Não há que duvidar - a nossa festa de Agosto é a principal da Póvoa(...)/ A 
iluminação da igreja e do arraial estava deslumbrante, feita pela casa Serra.(...)"
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146 1950.

09.02
«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 36,
1950.09.02, 
p.1. Procissão - 

N.ª S.ª da 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

O jornal publica no numero seguinte a resposta a um banhista que reclamou por causa da mudança de itnerario da 
procissão

"As festas d' Assunção continuam na brecha/ (...) O senhor Paroco da Lapa mandou-nos nova carta que 
publicaremos na próxima semana. Como s. revmo, também nos temós todo o desejo que a verdade se 
esclareça convenientemente,/ e há-de esclarecer-se, estamos certos disso."

147 1950.
09.02

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 36,
1950.09.02, 
p.2. Procissão - 

N.ª S.ª das 
Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

Festas de Nossa Senhora das Dores - procissão e arraiall que atraem milhares de forasteiros

"festas das Dores/ Estão marcadas para os dias 16 e 17 do corrente, as tradicionais festas de N.ª S.ª das 
Dores, que à nossa praia costumam atrair muitos milhares de pessoas./(...)No dia 16 (...) sairá a Magestosa 
Procissão de N.ª S.ª das Dores.(...)"

148 1950.
09.16

«Idea Nova, Nº
591, 
1950.09.16, 
p.2.

Procissão - 
N.ª S.ª das 

Dores

Capela - 
N.ª S.ª das
Dores; PV

"Senhora das Dores/ Hoje e amanhã, verificar se na sua capela do monte, a festa principal da Confraria de 
Nossa Senhora das Dores./O programa, que já publicámos na semana passada, é atraente, o que far´á com
que a Póvoa  regorgite de forasteiros./É dedicado à virgem das dores o nosso editorial de hoje."

149 1950.
09.30

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 39,
1950.09.30, 
p.2. Procissão - 

N.ª S.ª do 
Rosário

Igreja - 
Matriz, PV

festa de N.ª S.ª do Rosário - procissão, missa e sermão.

"Festividade a N.ª S.ª do Rosário
Realizam se no próximo dia 8 de Outubro as tradicionais festividades em honra da Nossa Senhora do 
Rosário. A Sua confraria, a mais antiga desta vila, não se tem poupado a esforços para tornar a sua festa 
grandiosa, minorando com o seu trabalho, pleno de dedicação, a falta daquele carinho que é principal 
incentivo das festividades religiosas que se efectuam durante a época balnear./Do programa fazem parte 
arruamentos musicais e missa solene às 11 horas com sermão pelo consagrado orador Pª Luciano dos 
Santos, de Braga; à tarde, pelas 15 horas, sairá a procissão em que se estreará, um magestoso Guião e um
novo Páleo."

150. 1950.
09.30

«Idea Nova, Nº
693, 
1950.09.30, 
p.2.

Santa 
Teresinha

Igreja - 
Matriz, PV

Festa de Santa Teresinha na igreja de S. josé. Comunhão e sermão

"Festa de Santa Teresinha
Principiou ontem na igreja de S. José a novena preparatoria para a festa de Santa Teresinha, que se vai 
realizare ali no dia 8 de Outubro./Constará de missa, comunhão geral e sermão pelo pregado pelo reverendo
Cónego Dr. Molho de Faria./No fim da festa da tarde será distribuida uma lembrança em pétalas de rosa, 
com inscrição dum pensamento de Santa Teresinha."

151 1950.
09.30

«Idea Nova, Nº
693, 
1950.09.30, 
p.2.

Procissão - 
Assunção

Igreja - 
Lapa, PV

continuação da polémica das festas de Nossa Senhora da Assunção, ao mesmo tempo que como se poderá ver nos
jornais seguintes, o assunto apenas é uma "desculpa" para que o jornal "idea Nova" possa atacar "O comércio da 
Póvoa"

152 1950.
12.02

«O Comércio 
da Póvoa de 
Varzim", Nº 
702,, 
1950.12.02, 
p.2.

Procissão - 
N.ª S.ª da 

COnceição

Igreja - 
Matriz, PV

"8 de Dezembro
É dia santo de guarda, em que os cristãps são obrigados a ouvir missa e a abster-se de trabalhos servis. 
Nesse dia há dispensa de abstinencia das Sextas-feira do advento, por ser santificado."
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3.2.2. TRANSCRIÇÃO DE NOTÍCIAS DA IMPRENSA PERIÓDICA LOCAL ALUSIVAS ÀS 

FESTIVIDADES NO CONCELHO DA PÓVOA DE VARZIM E À CONJUNTURA POLÍTICO-
ECONÓMICA5 

 
 
 

Transcrição de notícias recolhidas em Periódicos locais. Só se reproduzem neste sector do 

Apêndice os artigos mais extensos e/ou mais significativos, atendendo que a maior parte deles 

(que se caracterizam por serem simples apontamentos noticiosos) se podem consultar mais fácil e 

rapidamente na Base do “Quadro de notícias da imprensa local”, onde se encontram reproduzidas 

sumariamente ou na totalidade. 

O número entre parêntesis rectos refere-se ao número da Ficha da Base de Dados das 

Notícias recolhidas em Periódicos. Ou seja, [P-001] refere-se à Ficha e ao respectivo número de 

ordem do “Quadro de Notícias recolhidas em Periódicos da Imprensa local”. 

 
Nesta secção de transcrições incluímos algumas notícias de 1877 «1.º ano de publicação do 

Estrella Povoense» (do partido regenerador), apenas para demonstrar que as festividades são 

muito semelhantes às de 1900 - ano em que se realiza uma pesquisa mais cuidada, nos vários 

jornais disponíveis na Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim.  

 
Também incluímos alguns artigos da revista «A Póvoa de Varzim», de João Agostinho 

Landolt (1911 – 1917) que diferem em muito dos restantes textos por visarem, assumida e 

tendencialmente, fazer propaganda da Póvoa de Varzim, particularmente entre os turistas e 

pessoas cultas. Os artigos são curiosos na medida em que demonstram a existência de um 

profundo “bairrismo” e um orgulho quase cego na terra que pretendem divulgar. Por se tratarem 

sobretudo de artigos de opinião não foram incluídas na Base de Dados do “Quadro de notícias da 

imprensa” periódica local, através da qual se pretendem analisar factos objectivos em relação às 

festividades e da conjuntura politico-religiosa. 

 

                                                        
5 Transcrições ordenadas cronologicamente. BMPV.  



 

 104 



 

 105 

 

1877 
«ESTRELLA POVOENSE», Póvoa de Varzim, Redactor principal - J. Baptista Moreira, Publica-se aos 
Domingos,  1º Anno, N.º 1, Domingo, 18 de Fevereiro de 1877. 
 
1877.02.25 - domingo, «Estrella Povoense»,  n.º 2, p. 2, col.4: 
“Lausperene das 40 horas / Foi esplendido o Lausperenne que se fez na egreja da Misericordia. 
Esteve brilhantemente adornada. Sabemos que a armação era do sr. Manuel Rodrigues Vieira 
[“armador”], d’esta villa, a quem endereçamos os nossos parabens.” 
 
1877.02.25 - domingo, «Estrella Povoense», n.º 2, P. 2, col.5:    
“Escândalo / Vimos na quarta-feira passada, que alguns individuos, parte da nossa aristocracia, iam no 
couce da procissão de chapéu na cabeça e charuto na bocca. 
Notamos que esses individuos, que assim seguiam a procisão, desafiando a indignação de quantos os 
olhavam, se descobriam para comprimentar as senhoras ao passar por debaixo d’algumas janellas. / (Da 
Atalaya )” 
 
1877.03.11 «Estrella Povoense», p. 2 - col.2. [P-001]  
“Passos em Amorim / É hoje, o dia da grande romaria, a que de immemoriaes tempos costumaes ir gastar  
umas poucas d’horas. (...)” 
 
1877.03.25, «Estrella Povoense», p. 2 - col. 1. [P-002] 

“Passos 
No passado domingo, verificou-se n’esta villa como annunciamos, a procissão de passos com o esplendor 
e brilho acostumados.  
A tarde, porém, annuviada e fria, não estava muito de harmonia com a festa e os anjinhos, tremebundos e 
roxos, passavam tristes e desconsolados, sem mostrarem nunca nos labios o surriso da innocencia. 
Apesar do tempo, houve muita concorrencia.” 
 
1877.03.25,«Estrella Povoense»,  p. 2 - col.4: 
“O nosso presado amigo José Vieira de Sousa Coutinho, dignissimo e illustrado abbade de Requião, fez no 
domingo passado os dous sermões de Passos - Pretorio e Calvario [(...)" 
 
1877.04.01, «Estrella Povoense», p. 2 - col.4. [P-003] 

“Endoenças / Celebrou-se com a pompa costumada, na egreja matriz d’esta villa, a festa das endoenças. 
Na quinta feira esteve o SS. exposto á veneração dos fieis. As egrejas - matriz, das Dôres , de S. José e 
da Lapa - estavam ricamente adornadas.  
A procissão de quinta feira recolheu pela volta da meia hora depois da meia noite. Compunha-se d’um 
estandarte e quatro andores, - do Senhor da Prisão, da Canna-verde [Senhor da Cana Verde], dos Passos 
e Senhor Crucificado. 
Na sexta feira de manhã houve as costumadas cerimónias na matriz , saindo de tarde a procissão do 
enterro, na melhor ordem e decencia. Era subido o numero de anjinhos que iam todos muito bem vestidos. 
Ao recolher a procissão o reverendo Reis Serqueira recitou a oração do enterro.” 
Á noite, depois do officio das trevas houve o sermão da lagrimas, de que foi pregador o reverendo reitor 
de S. Simão.”       
 
1877.04.22«Estrella Povoense», p. 3 - col. 1:    
"Festa / No domingo proximo passado festejou-se na egreja matriz d'esta villa a imagem da S.ª do Loreto. 
Houve missa cantada a grande instrumental. De tarde sahiu a procissão da Senhora, apesar do tempo estar 
carrancudo e ventoso." 
 
1877.04.29, «Estrella Povoense», p.2-col.3:     
"Chegada. / Já se acha na sua casa em Villa do Conde o nosso amigo excm. dr. José Joaquim Figueiredo 
de Faria, deputado às cortês por este circulo S. exc. e illustre familia foram passar a Semana Santa a 
Sevilha.” 
 
1877.04.29, «Estrella Povoense», p. 2 - col.3:  
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“Tambem se acha em Villa do Conde o nosso sympathico amigo o excm. Luiz Antonio de Castro Maia, 
que também foi a Sevilha assistir às pomposas festas da Semana Santa, na companhia de sua bondosa 
mãe, esposa do exm. dr. Figueiredo de Faria." 
 
1877.05.13, «Estrella Povoense», p. 2 – col. 3-4:   
"Romaria do Senhor dos Milagres / A manhã do dia 10 do corrente apresentou-se tempestuosissima (...). A 
tarde apresentou-se bella e aprasivel, convidando ainda o mais acerrimo mysantropo a concorrer à romaria 
do Senhor dos Milagres, que fica a dous Kilometros de esta villa, e que costuma ser uma festa aldeã, onde 
a concorrencia é numerosissima, não só de povoenses e villacondenses, como dos povos das freguezias 
circumvisinhas. Embora a chuva da manhã enchesse os caminhos d'agua, ainda assim vimos alli a elite 
povoense ostentar as louçanias que a primavera da vida lhe prodigalisa em superabundancia, não 
perdendo um momento das horas de recreio para se juibriar (sic) em fraternar convivencia.  
Os villacondenses, como nós, consideram aquella romaria como o rendez-vous, para as expansões 
innocentes. 
A festa e procissão não desmereceu dos annos anteriores. 
A nossa sociedade elegante escolhida era ali um grande numero, o que sobre modo nos apraz registrar 
(sic)." 
 
1877.05.13, «Estrella Povoense», p. 2 - col. 4 - 7:   
"Hora  / Quinta feira passada fez-se com a maior pompa na igreja matriz d'esta villa a solemnidade da Hora 
que foi precedida de sermão e missa cantada a grande instrumental. 
É digna do maior encomio a illustre meza da confraria do Santissimo Sacramento, pelo grande empenho 
que tomou no brilhantismo d'esta solemnídade, uma d' aquelas a que consagramos o maior enthusiasmo 
pela grandeza do acontecimento que a nossa Egreja Catholica n'esse dia commemora, como pelo 
emsomble  de gallas com que ela se reveste em dia tão glorioso para nós, os verdadeiros catholicos. 
A profusão de flôres que cahia em turbilhões sobre os milhares de fieis que enchiam o templo, a cadencia e 
sonosidade das harmonias coadas do orgão a encher o vacuo, os longos espiraes de incenso a elevarem-
se do altar para impugnar o ambiente de um odor suave, tudo isto tinha um não sei que de sublime, de 
divino, que extasia a alma e que a penna não sabe sabe (sic) nem pode descrever. O templo regorgitava de 
fieis, não obstante a chuva que cahia a torrentes." 
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1900 

1900.01.21 
[Quadro de Notícias / Periódicos: P-006] 
«Estrella Povoense», 1900.01.21, p. 1. 
“Chronica religiosa 
como noticiamos, realisa-se hoje, na capela de S. Tiago, com grande imponência e brilho, a festividade de 
S. Sebastião, constando, de missa cantada a grande instrumental, exposição do santíssimo e sermão ao 
Evangelho, pelo nosso presado colega de redacção, rev. Padre Affonso Soares, terminando a solene festa 
de igreja, com reposição e bênção do santíssimo sacramento. 
Pelas 3 horas da tarde, sahirá uma vistosa e imponente procissão, com numerosos grupos de anjinhos e 
figuras alegóricas, caprichosamente vestidos, que será assim organizada: 

Confraria das Almas 
A figura da fé levando uma cruz 
Confraria de S. José 
A figura da pureza, com uma açucena. 
Confraria de Nossa Senhora de Belém 
Com grupo de anjos levando settas 
Confraria do Santíssimo coração de Jesus 

O andor do glorioso martyr, ricamente adornando e ladeado de anjos com instrumentos do 
martyrio. 
Confraria da Nossa Senhora das Dores 

A figura de S. Sebastião, com espada e lança. 
A figura da esperança, com uma aorora.  

Irmandade de Nossa Senhora d’ Assumpção 
As figuras da egreja, com livro e calix. 
A figura de S. Sebastião, com uma lança. 

Confraria da Nossa Senhora do Rosario 
A figura de Irene, com os bálsamos. 

Confraria do Santíssimo Sacramento  
A figura da rainha dos martyres, com uma coroa, levando uma palma. 

Confraria de S. Tiago 
A figura da Religião catholica, com uma cruz papal,  
fechando  o religioso préstito, o palio com a sagrana relíquia do santo lenho. 

O itinerário da procissão é o seguinte: 
Pelourinho, Praça e rua do Almada, Santos do Minho, Passeio Alegre, Paredão, Castello e Bandeira. 
A comissão promotora d’ esta festividade pede aos habitantes das ruas por onde passar a procissão o 
obsequio de adornarem com bandeiras e com colgaduras as fachadas dos seus prédios, contribuindo assim 
para o maior explendor d’ esta festividade.” 
 
 
1900.01.21 
[P-007] 
«O Liberal», 1900.01.21, p. 2. 
“Festividade  
“Teve logar hontem e continua hoje, na capella de S. Tiago a importante festividade do glorioso martyr S. 
Sebastião, que na forma dos annos anteriores, reveste grande explendor e luzimento. 
Hontem ao romper da aorora, numerosas girandolas de foguetes anunciarão a sumptosa festividade, 
percorrendo as principais ruas da villa, a banda povoense. 
Ás 9 horas da manhã, houve missa resada por alma do extinto membro da comissão promotora d’esta 
festividade sr. Ricardo Alves Viera, tocando a banda durante o incruente sacrifício, alguns escolhidos 
trechos de musica sacra. 
Ao meio dia repetiram se as demonstrações festivas, tocando de tarde, até á noite em coreto no largo 
fronteiro, a banda musical as melhores peças do seu selecto reportório. 
Hoje, grande alvorada com salvas de foguetes e musica que percorrerá de novos as ruas. [[Arraial]]  
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Ás 11 horas, expor-se-ha o Santíssimo Sacramento, começando em seguida a missa solene, cantada a 
grande instrumental subindo ao púlpito, ao Evangelho, o rev, padre Affonso Soares, terminando a festa de 
egreja com Tantum,ergo Genitori, também a instrumental, encerração e bênção. 
De tarde, pelas 3 horas, sahirá uma imponente e bem organisada procissão, com todos as confrarias d’esta 
villa e adornada com numerosos e bellos grupos de anjos e figuras allegoricas, que percorrerá o seguinte 
itnerario Pelourinho, Praça e rua do Almada, Santos do Minho, Passeio Alegre, Paredão, Castello e 
Bandeira, recolhendo á capella.  
O andor do santo, que é completamente novo, ostentará uma rica cercadura de velludo, guarnecida de 
galões  e franjas d’ oiro fino, sobressahindo nas jarras de prata lavrada os magníficos ramos de flores 
artificiaes que confeccionados no acreditado Collegio Sagrado Coração de Jesus, e que são de um 
aprimorado gosto artístico. 

* 
A zelosa commisão de devotos, pede a todos os habitantes  das ruas por onde tem de passar a procissão, 
adornem de bandeiras e colgadouras as fachadas dos seus prédios bem como cobrirem de verde e flores o 
pavimento das ruas assim para o maior explendor d’esta festividade.” 
 
 
1900.01.28 
[P-008] 
«O Liberal», 1900.01.28, p. 1. 
Canonicato 
Na quinta feira passada, recebeu esta villa um grande alegrão com a noticia que o jornal catholico «A 
Palavra» nos deu nas seguintes linhas, que fielmente transcrevemos: 
Póvoa de Varzim, 22 de Janeiro 
“conforme anunciamos, celebrou-se hontem na capella de S.Tiago uma pumposa festividade em honra do 
martyr S. Sebastião, que revestiu grande imponência e brilhantismo. 
De manha, constou de missa solene cantada por musica vocal e instrumental, exposição do santíssimo 
Sacramento o sermão pelo nosso conterrâneo o distincto orador sagrado, reverendo Cónego Affonso dos 
Santos Soares  que como sempre, fallou muito bem das virtudes e martyrio do elito martyr, mantendo 
suspensos de seus lábios durante três quartos de hora, o numeroso e selecto auditório que me religioso 
silencio o escutava, terminando com uma fervorosa prece ao glorioso santo para que afunguente d’esta villa 
os terríveis flagelos da peste, fome e guerra”. 
 
Nós apezar d’aversarios políticos do rev. Cónego Affonso dos Santos Soares não podemos resitir  de aqui 
significar o nosso contentamento por tamanha honraria, concedida a um patrício nosso, e ao mesmo tempo, 
cumpre-nos o dever de relatar os episódios que precederam o apparecimento  de tão grata noticia, até hoje 
envolta no mais impenetrável sigillo, propositadamente guardado pelo rev agraciado para assim se furtar ás 
calorosas saudações dos seus numerosos amigos. 
Era do domínio publico a existência de vagas de cónegos em varias dioceses do paiz. 
Ora o rev padre Affonso uzava já nas grandes solenidades o berrante cabeção vermelho a que lhe dá 
incontestável direito a sua qualidade de capellão da real irmandade da Lapa. Muito bem! 
N’essas condições, o rev padre Affonso que é homem de largas vistas e amante de honrarias que o elevem 
na altura e no conceito dos seus patrícios, sendo allem disso um destes jornalistas a poigne que causariam 
sustos ao próprio Rochefort, acalentou desde logo a ideia de se guindar por influencia própria e dos seus 
amigos à alta dignidade de cónego. Para isso contava elle com os próprios merecimentos, não só de 
jornalista vigoroso, como dissemos, mas de orador consumado. Cabe aqui consignar para gloria desta terra 
e do seu autor que os sermões do rev padre Affonso constituem verdadeiras  jóias literárias, apreciáveis 
monumentos d’ oratória sagrada que não encontram rival na península ibérica.” (...) 
 
 
1900.01.28 
[P-068] 
«O Liberal», 1900.01.28, p. 2. 
S. Sebastião 
Conforme annunciamos em o ultimo numero do nosso jornal realizou-se no Domingo passado a imponente 
festividade a S. Sebastião. 
Asruas por ondepassou a magestosa procissão  achavam se embandeiradas e o granito das mesmas ruas 
coberto de verdes. 
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Mereceu especial menção a rua da Bandeira, que todos os annos prima pelo bom gosto, mas este anno 
achava-se realmente uma belleza. So quem possue verdadeiras crenças religiosas, é que pôde dispor de 
tempo e paciência para cobrir de flores toda a rua da bandeira. 
O embadeiramento era também de um bonito effeito. 
Foi uma festividade que revestiu grande brilhantismo, e que deve ter deixado bem impressionados os 
cavaheiros que fazem parte da devoção. 
 
 
1900.02.25 
[P-010] 
«Estrella Povoense», 1900.02.25, p. 1 
Chronica religiosa 
Conforme annunciamos, realisa-se hoje, amanhã e terça-feira na egreja da Misericórdia o jubileu das 40 
horas, constando a exposição do sagrado Lausperenne todo o dia, missa cantada, ás 9 horas da manhã, e 
sermão, de tarde , com encerração e bênção do Santíssimo Sacramento. 
Hoje prega o rev Alexandrino Rainha; amanha o rev José Cascão e terça-feira, o rev José Ferreira, de 
Torroso. 
Quarta-feira tem lugar na egreja mariz, pelas 10 horas da manha, a solemnidade da cinza, com missa 
cantada e sermão ao evangelho, pelo nosso presado collega de redacção, padre Affonso dos Santos 
Soares. 
Sexta-feira, cellebra-se na capella, o septario das Dores de Nossa senhora com missão cantado por órgão 
e vozes de manha, com exposição do Santissimo sacramento todo o dia e sermão de tarde pelo rev. José 
Cascão de Araújo, e no fim encerração, benção e cânticos .(...) 
 
 
1900.03.18 
[P-011] 
«Estrella Povoense», 1900.03.18, p. 1 
Chronica religiosa 
“Realiza-se hoje, na egreja matriz, ás 11 horas, missa cantanda a expensas da confraria de Nossa Senhora 
do Rosário e sermão pelo senhor padre Joaquim Martins, e de tarde, terço, com o Santíssimo Sacramento 
exposto no baldaquino, cânticos e bênção no fim. 

- De tarde, sermões quaresmaes, na Misericórdia ás 3 horas pelo rev. Juaquim Martins e na Lapa, ás 4 
horas, pelo nosso companheiro de redacção, Padre Affonso dos Santos Soares. 

- Amanhã, tem logar na sua capella, uma solenne festividade em honra de S. José, constando de missa 
solenne e exposição do Santíssimo, todo o dia e sermão de manha e de tarde, pelos rev. Padres Alexadrino  
Leituga e Alexandrino Rainha 

Na matriz também se celebra missa cantada em honra do glorioso santo. 
-Continua na sexta feira, na capella das Dores, a devoção do Septnario, com missa solenne de manhã, 

exposição todo  dia e sermão de tarde. 
- No próximo domingo, sahirá com toda a pompa, a procissão do Sagrado Viático aos enfermos.” 

 
 

1900.03.25 
[P-013] 
«O Liberal», 1900.03.25, p. 2. 
Procissão dos Passos 
“Realiza-se no próximo Domingo a magestosa procissão dos Passos, que este ano será revestida de maior 
brilhantismo. 
Para esse fim, a zelosa meza administrativa, não se poupa aos maiores sacrifícios. 
Assim procedessem aquelles que levam a vida unicamente a desprestigiar quem mais não faz do que 
comprir os seus deveres. 
Nada, porem, nos admira. Está-lhes na massa do sangue. 
Do que elle sofrem sabemos nós, mas que tenham paciência. 
Tempo virá....” 
Solemnidades 
“ Hoje, pelas 10 horas da manha, sahe da Egreja Matriz com todo o luzimento, o Sagrado Viático aos 
enfermos e encarcerados sendo administrado a estes na vinda da procissão para baixo. 
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Durante o acto religioso a «Tuna Povoense» de que é hábil regente o nosso amigo sr. Domingos Cunha, 
executará primorosos trechos de musica do seu excelente reportório. 
O salão do tribunal achar-se-ha vistosamente ornamentado como de costume. 
A rua do Almada, estará brilhantemente embandeirada e ornamentada de arbusto a expensas dos 
moradores da mesma rua, mas devido á iniciativa do nosso amigo narci o Baptista Carneiro. 

- A expensas da confraria das Almas, tem de haver na egreja, hoje de manha, missa cantada e sermão, 
sendo pregador o rev. Padre Affonso dos Santos Soares. 
De tarde há sermões quaresmaes nas egrejas da Misercordia e Lapa, sendo n’esta pregador o revº padre 
José Gonçalves Cascão d’ Araújo, e n’ aquella o revº padre Joaquim António Martins. 

- também na visinha freguesia de Amorim, deste concelho, sahe hoje a procissão dos Passos, que costuma 
ser muito concorrida por gente d’esta villa e de Vila do Conde. 
Por esse motivo ha comboios de preços reduzidos.” 
 
 
 
1900.05.01 
[P-016] 
«Estrella Povoense», 1900.05.01, p. 1. 
Chronica religiosa 
Sagrado viático 
No domingo ultimo sahiu n’esta villa o sagrado viático aos presos e entravados. 
A procissão, imponente como sempre, percorreu um largo itinerário, recolhendo á egreja matriz as 2 horas 
da tarde. 
Nas ruas por onde passou o sumptoso préstito, viam-se os prédios enbadeirados, ostentando colchas de 
damasco.(...) 
No salão do tribunal judicial d’esta comarca, elegantemente decorado, foi ministrada a Sagrada Eucharistia 
a cinco presos, assitindo áquele acto a Câmara Municipal com todos os seus empregados e o pessoal 
judiciário. 
O reverendo Prior d’esta villa proferiu as presos uma allouação. 
No salão, uma orchestra executou magníficos números de musica. 
 
 
1900.04.01 
[P-018] 
«O Liberal», 1900.04.01, p. 2. 
Procissão dos Passos 
Como havíamos noticiado, realisa-se hoje esta imponente festividade. 
Damos em seguida o programa da procissão. 
I– Bandeira da Misericordia 
II- Bandeira dos martyrios 
III- Dama do Paraizo 
IV- A figura da contricção 
V- a figura do perdão  
VI- O Senatus 
VII- Anjos conduzindo: 

1º, bandeira; 2º, o calix, 3º, bolsa; 4º, cordas; 5º, Gallo, 6º Capa vemelha; 7º, canna verde. 8º- um grupo 
de 3 anjinhos conduzindo: I- columna; II-Açoutes; III- coroa de espinhos 

 
IX- A Verónica acompanhada de três anjos com os dísticos 

I - «Mostrai-nos, Senhor, a vossa divina face para que sejamos salvos» (cantic. Da Egreja) 
II - «O Sangue de Jesus Christo, Filho de Deus, purifica-nos de todo o pecado» (cantic. Da Egreja) 

X – Andor do Senhor. 
XI – três Marias 
XII – um grupo de anjinhos conduzindo: 

1º, a cruz; 2º, os Cravos; 3º, a Esponja; 4º, a lança; 5º, o turibulo; 6ª, os dados; 7º, as escadas; 8º, a 
toalha; 9º, o coração em chamas 

XIII – Andor de Nossa Senhora 
XIV – S. João e Magdalena  
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XV – um grupo de três elegantes meninas symbolizando a Redempção 
 
 
1900.04.01 
[P-017] 
«O Liberal», 1900.04.01, p. 2. 
Sagrado Viático 
Sahiu com grande imponência, no domingo ultimo, percorrendo bastantes ruas. 
Na sala do tribunal, que se encontrava elegantemente decorada foi ministrado o Santíssimo a 6 
encarcerados. 
(...) 
a rua do Almada apresentava um aspecto deslumbrante devido á iniciativa do sr. Narciso baptista Carneiro 
e á cooperação de todos os moradores da mesma rua. 
Pena foi, que suscitassem algumas questões durante o trajecto da procissão, que podiam ter funestas 
consequências sendo provocadas, o que é mais deplorável, por quem tinha dever de as evitar. 
Pela nossa parte, abstemo-nos de fazer comentários para que scenas se nao repitam. 
Nada mais. 
 
 
1900.05.22 
[P-016] 
«Estrella Povoense», 1900.04.22, p. 1. 
Chronica religiosa 
Festeja-se hoje com muito luzimento,na sua capellinha, Nossa Senhora do Desterro, com missa cantada a 
grande instrumental e sermao de manha pelo sr. Padre Alexandrino Leituga digno parocho de Santa Maria 
de Abbade do Neiva, Barcellos. 
De tarde, haverá grande arraial no terreiro onde se está construindo a nova capella, que se acha 
vistosamente enbandeirada, tocando em côreto a philarmonica povoense, queimando-se nos intervalos 
muito fogo preso e do ar. 
No proximo domingo, tem logar, na visinha freguezia de Argivae, a festa em honra da Virgem do Bom 
Sucesso, constando de sollenne festa de egreja, procissão e arraial, com fogo e música, que costuma ter 
grande concorrencia.  
A musica é a d’esta villa. 
 
 
1900.03.25 
[P-072] 
«O Liberal», 1900.04.22, p. 1. 
“Fome  
É este um dos grandes flagellos que, com mais intensidade, costuma assoberbar esta villa, sempre 
acosada pelo infortunio, ferindo, crudelissimamente, a mais das vezes, a laboriosa classe piscatoria. 
Na quadra presente, a situação d’essa infeliz e desprotegida gente é tão precária, que nos constrange o 
coração ao vermos bandos e bandos de pescadores percorrerem ruas e freguezias deste concelho e 
limitrophes e – quantas vezes! – terras bem distantes da nossa, implorando por um bocado de pão que vae 
dulcifar imensas amarguras, minorar inumeros sofrimentos e mitigar tanta fome. 
 
 
1900.03.25 
[P-021] 
«O Liberal», 1900.04.22, p. 2. 
“As proezas do prior d’esta villa 
Não era nosso intento fallarmos de sua rev relativamente ao seu incorreto procedimento de domingo ultimo 
mas como o caso é conhecido por toda a parte, não nos podemos esquivar a transcrever o seguinte do 
nosso collega «A Provincia»; 
 «No dia 15 (dia de Paschoa) andava o sr. prior na rua a dar as boas festas, e em certa altura da rua, o 
menor Manoel Gomes da Cruz, de 13 anos, filho de Custodio Gomes da Cruz e Maria Gomes, moradores 
na referida rua d’ Asumpção, dirigiu-se apressadamente ao individuo, que conduzia a cruz, implorando-lhe 
que lhe deixasse beijar o Senhor, porque na ocasião em que este foi a sua casa elle estava fora. 
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Da melhor vontade ia ser satisfeito o pedido da pobre creança, mas quando, uando se preparava para beijar 
a cruz o rev. Prior, olhando para elle, vibra-lhe uma violenta pancada na cabeça, com o Hysoppe, fazendo-
lhe um grave ferimento. 
O infeliz rapaz foi pensado na pharmacia Vieira, sendo-lhe aplicado Quatro Pontos. 
D’ este procedimento foi dado conhecimentona esquadra policial, que também por sua vez apresentou 
participação na admnistração do concelho, e estamos convencidos de que o ilustre admnistrador não 
deixará de enviar ao tribunal o auctor de tal attentado. 
Para ele chamamos tambem a attenção do dignissimo areypreste, que com toda a certeza está ao par 
d’este facto.» 
Do jornal «O Norte» transcrevemos também os seguintes comentarios depois  de relatar o extraordinario 
caso: 
« Continua sendo assumpto forçado de todaqs as conversações a agressão brutal praticada pelo prior desta 
villa no menor Manoel Gomes da Cruz, de 13 anos, filho de Custodio Gomes da Cruz e Maria Gomes, 
pescadores, d’esta villa. Só é certa que a imprensa tem commentado asperamente o caso que conhecem, 
nem por isso a indgniação diminui de intensidade. Sendo a villa unanime em verberar o procedimento do 
malvado agressor, que se esqueceu d’aquellas palavras do Mestre- deixar vir a mim as creanças... 
Dir-se-ia que, ao que todos os dias vemos narrado na imprensa, que os padres, esses pastores d’almas, 
cuja missão na terra é toda de paz e amor, se constituiram em quadrilhas de arruaceiros,de brigas, de 
malfeitores. 
Toda a villa reconhece a necessidade de ser expulso do cargo que exerce como prior, Manuel Gonçalves 
Martins da Silva, que se transformou de pastor em lobo de ovelhas do seu rebanho. 
Foi dada participação para juiso, esperando-se que seja feita justiça se é certo que ainda ha d’isso em 
terras portuguezas. 
O caso vae tambem ser participado ao prelado de Braga. 
Cá estamos de sentinella vigilante para ver se a quadrilha jesuitica se mette de permeio para estrovar a 
acção da justiça, e o padre brigão continuar a a escarnecer-nos com a sua presença.» 
Da «Voz Pública» transcrevemos também os seguintes comentarios sobre o mesmo assumto: 
“diziamos hontem que hoje pincipiarmos a desenrolar o sudario de cetos padres d’esta villa, visto ja ser 
dominio publico muitos factos que reclamam a immediata intervenção do sr. arcebispo de Braga. A 
comprovar a nossa attitude veio hontem no jornal  A Provincia uma noticia ácerca do ultimo feito do sr. prior 
desta vila que, no dia 15 deu com o hysopppe da agua benta na cabeça do menor Manoel Gomes da Cruz, 
de 13 anos, filho de Custodio Gomes da Cruz e Maria Gomes, da rua d’ Asumpção, causando lhe um grave 
ferimento, sendo pensado na pharmacia Vieira com 4 pontos! 
Ora eu sobre este assunto pouco ou nada desejo hoje dizer desde que foi entregue á administração uma 
queixa energica contra o auctor do atentado. Esperamos, pois, pela justiça que, pela intervençao do seu 
dignissimo delegado, n’esta comarca, deve ser inoxeravel, visto o crime ser publico e d’elle dever-se 
importar quem tem obrigação de intervir, mormente quando ha alguem que pretende, pelo dinheiro, 
assambarcar o negocio de molde a ficar impune ao attentado. Não, não nos ocuparemos hoje d’ esta 
frioleira. Espero pelo resultado da satisfação á justiça, porque, a crença é brutalmente aggredida, e está 
bastante enferma. 
Por hoje, quedamo-nos aqui.»” 
 
 
1900.04.15 
[P-19] 
«Estrela Povoense», 1900.04.15, p. 1 
“Chronica religiosa 
Decorreram grandiosas e luzidas as festividade da Semana Santa, que, na forma dos annos pretéritos se 
realisaram na egreja matriz, d’esta villa, com muita concorrência de fieis, que ali affluiramm attrahidos pelo 
brilho e imponência das cerimonias dos respectivos dias. 
Pelas 4 horas da tarde de quarta-feira, foi recitado a cantochão o Officio de Trevas. 
Na quinta houve, pela manã, missa solemne, comunhão geral dos Santos Óleos. 
De tarde foi aberto o lausperenne nos seguintes templos: Egreja Matriz e capellas das Dores, S. Thiago, S. 
José e Lapa. Todos os templos apresentaram-se com bellas armações e grandes profusão de flores, 
plantas decorativas e luzes. 
Na Lapa era explendido o efeito da grande quantidade de lumes que eneviam a capellamor de intensa 
claridade. 
Em S. José a decoração, elegantemente disposta, produzia um effetio supreendente. 
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Em S. Thiago, como sempre a ornamentação estava muito bem collocada, sendo para notar os massiços 
de delicadas plantas que guarneciam o chão da capella-mór. 
Nas Dores despertou a attenção um quadro da ceia do Senhor, representado por figuras de tamanho 
natural. 
A Matriz destacava-se pela imponência da sua vasta cappela mor e ampla nave armadas singela mas 
elegantemente. 
A  noite sahiu da real capella da Misericórdia a procissão do «Ecce Homo» que visitou todos os templos 
em que hava lauseperene e recoleu depois da meia noite, regando, nesta occasião, o rev. Cascão d’ Araújo 
o sermão do Calvário. 
Hoje terminam estas solemnidades, com a cerimonia da Ressurreição, ás 9 horas, e procissão, 
seguindo-se a exposição e missa solemne; cantada por musica vocal e instrumental, sermão pelo rev. 
Padre José Ferreia de Torroso,e terminada a missa «Tantum ergo» e «Genitori» encerração e bênção do 
Santíssimo Sacramento. 
De tarde, boas-festas do paracho, aos domicílios.” 
 
 
1900.04.22 
[P-074] 
«O Liberal», 1900.04.22, p. 3. 
Noticias de Beiriz 
Dizem-nos d’ali em data de hontem: 
Realisa-se no proximo dia 6 de Maio, n’esta freguezia, uma impontente festividade em honra de S. 
Sebastião e Senhor dos Aflictos. 
Esta festividade revestirá grande imponencia tocando 2 bandas de musica na vespera e dia, lançando-se 
tambem ao mar um variado fogo de artificio manipulado por afamados pyrotechicos. 
A procissão, consta-nos que passará á porta de nosso amigo sr António Pereira Marques de Castro, 
principal promotor d’esta festa. 
É juiz da Devoção doe S. Sebastião o dito sr Antonio castro, juiza, sua gentil filha, e thesoureiro, o nosso 
tambem amigo sr. José Gonçalves Gomes. 
No proximo numero diremos do programma da festa. 
 
 
1900.04.22 
[não tem ficha] 
«O Liberal», 1900.04.22, p. 3. 
“Senhor de Fão 
Hoje e amanhã, realisa-se na freguezia de Fão, concelho de Espozende, uma magestosa festividade em 
honra do Senhor Bom Jesus de Fão. 
Pelo programma que temos á vista, promete ser imponente.” 
 
 
1900.04.22 
[P-022] 
«O Liberal», 1900.04.22, p. 3. 
“Nova imagem de S. S. Coração de Maria 
Deve chegar, segundo nos imformam, no proximo sabbado, 28 do corrente, a nova imagem do Santissimo 
Coração de Maria, que, a expenses da respectiva devoção, vae ser collocada no templo da Lapa, d’esa 
Villa. 
É de tamanho natural e foi esculppida e delineada pelo distincto e conceituado esculptor, o senhor. João 
Fonseca Lapa, com estabelecimento em Vila Nova de Gaya. 
Dizem-nos estar uma imagem de primor tendo os encantos e as belezas são proprias da Virgem 
Santissima. 
Assenta sobra uma bem disposta esphera, pendendo-lhe das mão uns raios de prata simbolos, das graças 
que  com que a Virgem costuma enriquecer os seus dedicados e predilectos devotos. 
O altar onde tem de ser recolhida a imagem, está já devidamente preparado, esforçando-se os devotos 
para que ella tenha todo o culto e veneração condignas. 
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No domingo immediato estará a imagem em exposição e na segunda feira depois de recolhida no altar, será 
resada uma missa, a que assitirão todos os devotos, como preludo de mez de Maria, havendo   por essa 
ocasião, comunhão a todas as pessoas para esse effeito concorrerem com as devidas preparações. 
Consta nos que os exercicios do mez de Maria serão ahi feitos com todo o explendor e decencia. 
Honra, pois, aos promotores da imagem que n’um lançe tão alevantado pesaram quanto são extremosas 
em propagar o culto da Virgem. 
Têm luctado com muitas difficuldades para a realisação do seu pensamento e isso é de provar, pois que as 
despezas devem orçar na quantia aproximada de 400$000 reis. 
Assim os imitam as outras devoções mas não para haver o mesmo ardor religioso. 
A igreja da Lapa é pois, nesta villa a que possui as amis belas imagens e os mais ricos ornamentos.” 
 
 
1900.05.13 
[P-028] 
«Estrella Povoense», 1900.05.13, p. 1. 
“Chronica religiosa 
Mez de Maria 
Solennisa-se o exercicio do mez Marianno, com muita decencia e brilho, na egreja matriz,ás 5 horas e meia 
da manhã; na capella de Nossa Senhora das Dôres, ás 7 horas; na capella de S.josé, ás 2 da tarde; na real 
egreja da Lapa, ás 3 horas; e na capella do sagrado Coração de Jesus ás 5 horas da tarde, com bastante 
concurso de fieis. 
Em todos os templos há canticos apropriados e acompanhamento de orgão, termainando com a benção do 
santissimo Sacramento. 
-Hoje, pelas 4 horas da tade, ha sermao na matriz em honra do Immaculado Coração de Maria, a expensas 
de uma devota, reailando-se n’essa ocasião os exercicios. 
É o orador o snr. Padre Alexandrino Rainha.” 
 
 
1900.05.20 
[P-030] 
«Estrella Povoense», 1900.05.20, p. 1. 
 “Chronica religiosa 
Mez de Maria 
Com regular assistencia de fieis, realisam-se nos templos da matriz, Dôres, S. José, Lapa e Coração de 
Jesus, os exercicios d’este mez, em honra do Santissimo Coração de Maria.” 
 
 
1900.05.20 
[P-035] 
«Estrella Povoense», 1900.05.29, p. 1. 
 “Chronica religiosa 
Mez de Maria 
Quinta feira proxima tem logar na egreja matriz, a solemnidade da Ascenção do Senhor, a expensas da 
confraria do Sacramento, com missa cantanda ás 11 horas, sermão pelo rev. Padre José Cascão, e 
exposição do Santissimo sacramento até ao fim da solemne Hora de Nôa.” 
 
 
1900.05.20 
[P-029] 
«Estrella Povoense», 1900.05.20, p. 1. 
“Chronica religiosa 
Mez de Maria 
No mesmo dia, realisa-se na visinha, freguezia de Argivae, a festividade e popular romaria do Senhor dos 
Milagres, havendo de manhã solemne festa de egreja e, de tarde, procissão e arraial, com fogo e musica, 
que costuma ter larga concorrecia.” 
 
 
1900.05.20 
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[P-036] 
«Estrella Povoense», 1900.05.20, p. 1. 
 “Chronica religiosa 
Mez de Maria 
Celebra-se no proximo domingo, na egreja matriz, com a maior imponencia e brilhantismo, uma festividade 
em honra do Immaculado Coração de Maria, para a qual se preparam lindas decorações ornamentaes e 
grande profusão de flôres, para embelezar o throno em que será exposta a imagem da Santissima Virgem. 
Fará os sermões o rev. Padre Costa, da companhia de Jesus.” 
 
 
1900.05.27 
[P-031] 
«Estrella Povoense», 1900.05.27, p. 3 
“Festividade 
Senhor da prisão 
Tem logar no proximo domingo, na egreja da Misericordia, d’esta villa, a festvidade ao Senhor da Prisão, 
que constará de arraial, missa e grande instrumental e sermão. 
A banda é a do sr. Luiz Loureiro, d’esta villa.” 
 
 
1900.05.27 
[P-078] 
«Estrella Povoense», 1900.05.27, p. 1. 
“Festividades 
Senhor do Bom Sucesso 
Realisou-se na quinta feira ultima, na freguezia do anjo, proximo a esta villa, esta popular romaria, que, 
como nos outros annos, foi muito concorrida de gente d’esta villa. 
As musicas que tocaram n’esta festividade foram a d’esta villa e ado sr. saraiva, de Vila do Conde.” 
 
 
1900.05.27 
[P-078] 
«Estrella Povoense», 1900.05.27, p. 1. 
“Festividades 
Santa Rita 
Hoje, na freguezia de Amorim, também tem logar a custumada romagem da milagrosa Santa Rita, onde 
costuma affluir bastante povo d’esta villa e das freguezias proximas. 
N’este dia, o nosso amigo sr Manoel Gonçalves de Amorim honrado negociante, costumpor à disposição 
dos forasteiros o bello vendasco e diversas iguarias, pagando-lhe adiantado...  
Isto por causa das moscas...” 
 
 
1900.06.03 
[P-033] 
«Estrella Povoense», 1900.06.03, p. 1. 
“Chronica religiosa 
Mez de Jesus 
Tem logar hoje, a egreja da Misericordia, a festividade do senhor da Prisão. 
Ás 6 horas da manhã,será ministrada solemnente a sagrada communhão aos enfermos em tratamento no 
hospital. 
Pelas 11 horas, será exposto o santissimo, seguindo se missa cantada a grande instrumental, subindo ao 
pulpito, ao Evangelho, o rev. Celestino Ramalho, abbade de Custoias, terminando a festa de egreja com 
exposição e benção no fim da missa.” 
 
 
1900.06.03 
[P-038] 
«Estrella Povoense», 1900.06.03, p. 1. 
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“Chronica religiosa 
Mez de Jesus 
Amanhã, realisa-se na freguezia de Beiriz, d’este concelho, aimportante festividade e romaria de S. 
Gonçalo, que constará de luzida festa de egreja, procissão e grande arraial de tarde, que costuma ser 
concorridissimo.” 
 
 
1900.06.10 
[P-039] 
«Estrella Povoense», 1900.06.10, p. 2. 
“Festa a Santo Antonio 
Os nossos amigos snrs. Manoel Joaquim da Cunha e Thomaz Ferreira Areias, resolveram fazer este anno 
uma imponente festividade em honra do thaumaturgo portuguez em frente ás suas casas, na rua do 
Principe. 
Trabalha-se com toda a actividade na confecção d’um elegante presepio onde vai ser colocado o milagroso 
santo. 
Em frente ao presepio vae fazer-se um lindissimo jardim que no dia 12 á noite será iluminado a tijelinhas, o 
que deve produzir um effeito deslumbrante. 
A festa será annunciada no dia 12, ao romper da aurora, por uma giandola de foguetes que se repetirá ao 
meio dia e á noite. 
A iluminação é de Santo Thyrso e tres afamados pyrothecnicos lançarão ao ar innumeras duzias de 
lindissimo fogo de artificio. 
A banda povoense executará em um elegante corêto primorosos trechos de musica do seu variado 
reportorio. 
Pelas informações que temos, podemos desde já garantir aos nossos leitores que vae ser uma festa 
attrahente, o que muito honra os seus promotores e e d’esta forma manifestam as suas crenças religiosas, 
não se poupando, por isso, a trabalhos e dispendiosas despezas.” 
 
 
1900.06.10 
[P-040] 
«Estrella Povoense», 1900.06.10, p. 1. 
“Chronica religiosa  
Mez de Jesus 
Como noticiamos effectuou-se hoje, na real egreja da Lapa, a brilhante festividade do Senhor da Agonia. 
Haverá missa sollennne, cantado por musica a grande instrumental, exposição do Santissimo Sacramento 
todo o dia, sermão de manhã, pelo reverendo Abbade de Custoias, e de tarde, pelo senhor padre 
Alexandrino Rainha, terminando com ladainha, exposição e benção. 
Festeja-se luzidamente na proxima quinta feira, na matriz e lapa o milagroso Santo Antonio. 
A festa da lapa, constará do seguinte: 
Missa cantada, exposição do santissimo, sermão de manhã e de tarde, pelo reverendo Alexandirino Rainha, 
encerração e benção, lasainha e canticos. 
No fim da festa da egreja haverá arraial com fogo de bonecos, tocando em corêto a banda dos Bombeiros 
Voluntarios de Famalicão. 
A festa da matriz será abrilhantada pela commovente cerimonia de primeira comunhão das creanças da 
catchese, que tem para isso foram convenientemente preparadas na cappela do sagrado Coração de Jesus 
d’onde virão proccissionalmente acompanhadas da philarmonica povoense, pelas 8 horas da manhã. 
Ás 11 horas, expôr-se-ha o Santissimo seguindo-se missa solenne acommpanhada a grande instrumental e 
sermão pelo reverendo dr. Accacio Barbosa, abbade de Touguinhó. Pelas 4 horas da tarde haverá sermão 
pelo reverendo abbade de Modivas, encerração e benção, sahindo depois uma bonita procissão, 
incorporando-se os meninos da primeira comunhão e alguns grupos de anjinhos, caprichosamente vestidos, 
recolhida a procissão. Tocará no adro a banda musical d’esta villa.(...)” 
 
 
1900.06.17 
[P-042] 
«Estrella Povoense», 1900.06.17, p. 1. 
“Santo Antonio 



 

 117 

Núma ruidosa expansão, abriu-se ás alegrias e folguedos da festa do popularissimo santo alma boa e 
ingenua d’este bom povo da beira-mar. Que nunca é certo, elle pôde esquecer o milagroso Thaumaturgo, 
cuja vida nimbada da mais dôce poesia, exhaltada pelos milagres mais sugestivos, anda de bocca em 
bocca, sempre contada por entre as mais effusivas demonstrações de um candido affecto, de uma 
sympathia ao mesmo tempo ingenua e sincera. 
Porisso, este anno, porfiu a nossa população em espaventosos tributos de consideração a Santo Antonio, 
que, em altares sem conta, armados nos vãos das portas, o nos recantos de modestos jardins, aqui e ali, 
por toda a parte, refulgia n’uma apothese de luzes e sedas de côres garridas, flôres perfumadas e frescas, a 
embalsamarem o ambiente mõrno d’estas sonhadoras noites de junho. E era um nunca acabar de 
descantes ruidosos, em torno das figuras crepitantes pela noite dentro, muito branca de luar, muito mansa, 
a desafiar-nos para uma communhão de alegrias que estuam do peito dos rapazes e das cachopas, na 
plenitude da sua mocidade irrequieta... E descansar.... nem um só minuto, um só instante não perder, que 
os labios não podem quedar-se inertes deixar de desferir as coplas: 
Se milagres desejares 
Recorrei a Santo Antonio, 
Vereis fugir o demonio 
E  as tentações infernaes. 
 
Pela sua intercessão 
Foge a peste, o erro, a morte, 
O fraco torna-o forte, 
E torna-se o enfermo são 
 
Decorreram animadissimos os festejos populares em honra do glorioso santo. 
Na rua do Principe, na terça feira ultima, á noite em frente ao predio do capitalista sr. Thomaz Areias, tocou 
a banda povoense e queimou-se vistoso fogo de artificio, achando-se a rua iluminada á veneziana, bem 
como o jardim do predio, que era de bonito effeito. 
Na quarta-feira á noite, houve arraial com fogo, illuminação e musica em frente ás egrejas Matriz e Lapa. 
N’aquella tocou a banda povoense e n’esta a dos bombeiros de Famalicão. 
Na quinta-feira á tarde sahiu da matriz a procissão composta de muitas confrarias indo n’ella incorporadaas 
crianças que n’esse dia  receberam a primeira comunhão, entoando durante o trajecto canticos religiosos.  
A procissão recolheu á matriz pelas 7 e meia hora da tarde.” 
 
 
1900.06.17 
[P-046] 
«Estrella Povoense», 1900.06.03, p. 1. 
“Benção da bandeira 
Realizou-se na quinta feira ultima, na capella de S. José, a benção de uma nova bandeirra para a 
Alssociação dos Bombeiros voluntarios d’esta villa devido aos sentimentos altruistas do nosso presado 
amigo snr. José Alves Vieira, que em Manaus abriu uma subscripçãp entre os nossos conterraneos para 
esse fim. 
A confecção da bandeira foi confiada á distincta dama povoense srª D. Anna Monteiro.” 
 
 
1900.06.24 
[P-047] 
“Estrella Povoense», 1900.06.24, p. 2. 
“Festividades 
Realisou-se com todo o brilhantismo no domingo ultimo, a festividade do S. S. Sacramento, sendo orador o 
reverendo Abbade de Custoias, que fez um discurso admiravel. 
Pelas 5 horas da tarde sahiu uma imponente procissão na qual se encorporaram todas as confrarias d’esta 
villa- 
Os moradores da rua da Conceição, S. Sebastião, Visconde e Egreja, a despique, enfeitaram as ruas com 
arbustos e flores e tapetaram-nas do verdes. 
N’esta festividade foi estrada uma riquissima banqueta dourada a primeira pelo nosso amigo snr. Matthias 
Alves da Costa.(...)” 
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1900.06.24 
[P-048] 
«Estrella Povoense», 1900.06.24, p. 2. 
“Festividades 
(...) Tambem ante-hontem se realisou a festividade do S. S. Coração de Jeusus. 
Foi orador o nosso amigo sr. padre Alexandrino d’ Almeida ainha, distincto orador sagrado. 
Apesar dos minguados ecursos de que dispõe a confrairia, os dignos mezarios empregatam todos os meios 
para revsitirem de impponencia esta festividade.” 
 
 
1900.06.24 
[P-047] (continuação) 
«Estrella Povoense», 1900.06.24, p. 3. 
“Porque será? 
Na festividade do S.S. Sacramento que as realizou no domingo ultimo que todas as confrarias se fizeram 
representar, em grande numero, excepto a do Rosário, que se limitou a mandar a Cruz! 
O juiz d’esta confraria é o Snr padre José Silva; escrivão, o snr. Francisco da Silva Arnaud; e thesoureiro, o 
sr. José Luiz Postiga. 
E está tudo dito. 
Que triste exemplo nos dá um eclesiástico!” 
 
 
1900.07.01 
[P-051] 
«Estrella Povoense», 1900.07.01, p. 1. 
“Chronica religiosa 
Como annunciamos, realisa-se hoje no pittoresco logar da giesteira, a festividade de Nossa Senhora de 
Bethlem. 
Consta de missa solenne acompanhada a grande instrumental, exposição eucarística e sermão de tarde, 
sahindo uma linda procissão, adornada de anjinhos, na qual se incorporam todas as confrarias d’esta villa 
que hoje tomam posse da sua administração.(...)” 
 
 
1900.07.01 
[P-082] 
«Estrella Povoense», 1900.07.01, p. 1. 
“Chronica religiosa 
(...) Na egreja da misericordia, festeja-se amanhã, a visitação de nossa Senhora a Santa Izabel, com missa 
cantada por vozes e orgão, Santissimo exposto, e sermão pelo rev Cascão d’ Araujo.(...)” 
 
 
1900.07.01 
[P-083] 
«Estrella Povoense», 1900.07.01, p. 1. 
“Chronica religiosa 
(...) Principiam hoje ás 6 horas da tarde e continuam até sabbado, ás 10 horas da manhã e 4 da tarde, na 
matriz, as conferencias de exercicios espirituaes por 2 rev. Padres da Companhia de Jesus, como 
preparação para a importante festividade do sagrado Coração Agonisante de Jesus, que hade ter logar ali 
no proximo domingo, com deslumbrante sulemnidade. 
Desde quarta-feira, haverá confessores para satisfazerem a pia devoção de todas as pessoas que se 
queiram preparar para a comunhão geral de domingo, em honra e desagravo ao Sacratissimo Comração do 
Homem- Deus. (...)” 
 
 
1900.07.01 
[P-052] 
«Est0rella Povoense», 1900.07.01, p. 2. 
Chronica religiosa 
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“como haviamos annunciado foi muito festejado n’esta villa especialmente nas ruas do Visconde, Cidral, 
d.Sebastião, o poupular S. João Baptista, festejos que se prolongaram até ao romper do dia. 
Especialisaremos, porem, a rua do Visconde, que apresentava uma lindissima cascata que era de um 
effeito deslumbrantissimo. 
Este trabalho era feito, pelo senhor Antonio Ferreira, que mais uma vez soube mostrar, a sua pericia em 
travalhos d’aquele genero.” 
 
 
1900.07.08 
[P-053] 
«Estrella Povoense», 1900.07.08, p. 1. 
Chronica religiosa 
Festividade do Sagrado Coração  de Jesus 
Durante a semana que findou realisaram se praticas na matriz de manhã e de tarde, como preparação para 
a importante festividade em honra do Sagrado Coração Agnosiante de Jesus, que hoje se celebra com 
magnificiente solemmindade, na egreja matriz. 
Houve grande concorrencia de povo ás praticas, 
As confissões e communhões foram numerosas. 
Hoje, pelas 8 horas da manhã, haverá communhão geral em honra e desaggravo do Sagrado Coração, 
precedida da fervorosa allocução, pelo rev snr padre Rocha, e no fim, acção de graças. 
Ás 10 horas e meia, exposição da Eucharitia e missa solenne acompanhada a grande instrumental pela 
orchestra povoense, e sermão ao evangelho pelo snr padre Asummpção. 
A solemnidade da tarde começará ás 5 horas, subindo ao pulpito o rev. Padre Rocha, que, no fim do 
sermão lançará a benção papal, que tem annexa indulgencia pienaria para todas as pessoas que assistiram 
dirante a semana ás piedosas conferencias. 
Após a benção haverá solenne «te Deum» por vozes e instrumental e encerração do santissimo 
sacramento, terminando esta brilhante festividade pela consagração soenne ao santissimo coração de 
gesus, junto ao hrono em que está exposta a vella imagem com profusa e bem disposta ornamentação de 
lluzes e flôres. 
 
1900.07.15  
[P-084] 
“Estrela poveira”, 1900.07.15, p. 1 
“A Questão da Pesca  
Providencias Urgentes 
Sem tibeazas nem contemplações, façam-se desaparecer, se uma vez, todos os sistemas de pesca, que 
destroem a creação e que são a causa da extrema miséria em que se encontram muitos milhares de 
infelizes pescadores. 
Desde  que os prejudicialíssimos processos de pesca têm devastado a nossa costa, o peixe tem rareado 
consideravelmente, acarretado angustiosas dificuldades ao viver d laboriosa população marítima de esta 
praia, que hoje luta com uma crise gravíssimas de fome. 
E os nefastos sistemas de destruição do peixe multiplicam-se, sem embargo do geral e vibrante protesto. 
Não pode continuar esta lamentavel  situação. Merecem ao menos, um movimento de compaixão os pobres 
e tão sofredores pescadores, que para ai se arrastam na maior penúria. 
Ainda na ultima terça-feira oito mil pessoas da classe piscatória se alvoreavam indignamente, ao terem 
noticia de que estava em frente da nossa enseada um barco espanhol, que pescava por um sistema que 
destruía a creação da sardinha. 
Soube-se por um tripulante de esse barco, que desembarcou ne esta praia, que os seus camaradas 
lançaram ao mar grande quantidade de sardinha pequeníssima, com medo da fiscalização. E o facto é que 
à praia n essa ocasiã, subiram inúmeras sardinhas de diminuitissimas dimensões. 
Os pescadores d esta vila levantaram, em grande grita. 
Sentiam-se a braços com a fome e viam, ainda aquela devastação de sardinha. 
A atitude d eles era ameaçadora e o conflicto tomaria graves proporções, se não fora a maneira 
conciliadora da autoridade administrativa e da guarda fiscal.”     
 
 
1900.07.15 
[P-054] 
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«O Liberal», 1900.07.15, p. 2 e p 3. 
“Tumulto na egreja 
No domingo passado, ao concluir a festividade em honra do Sagrado Coração de Jesus, houve na egreja 
matriz, um motim, que nos imformam, haver sido originado por uma das palavras proferidas pelo revº prior , 
a proposito da benzudura d’ uns escapularios da Sanhora do Carmo, por uns missioarios que aqui 
estiveram na semana passada. 
O sr. prior, não se podendo conter á vista do que via e presenceava, emittiu francamente a sua opinião a 
esse respeito, o que desagradou sbremaneira a alguns dignatarios da «fita vermelha» que estavam 
presentes e que regougaram ameaças contra o parocho a que agora querem d’aqui expulsar! 
Para este effeito, andam os snrs. Antonio Ribeiro Pontes, Francisco Antonio Alves de Vasconcellos, 
Joaquim Antonio do Monte, Antonio Lazaaro da Silva, Antonio Gonçalves Duque, Francisco Luiz Trocado 
junior, etc, em peregrinação por estas ruas a sollicitar assignaturas contra o parocho, afim de apresentarem 
queixa contra elle ao rev Prelado d’esta diocese. 
Ora melhor fariam estas «fitas vermelhas» se tratassem as coisas lá da sua devoção, e deixassem  o sr. 
Prior deleitar-nos com as suas surpresas.....” 
 
 
1900.07.15 
[P-055] 
«Estrella Povoense», 1900.07.15, p. 2. 
Chornica religiosa 
Decorreu brilhante e majestosas e dignificante a festividade realisada no domingo ultimo em hora do 
Sagrado Coração de Jesus, na egreja matriz. 
A concorrencia de fieis á comunhão geral, foi espantosam recebendo o Pão dos Anjos mais de 220 
pessoas, com muito fervor e devoção. 
Pelas 10 horas celebrou-se missa cantada a grande orchestra e pregou com muita  profienciia do snr padre 
Assumpção, da Companhia de Jesus. 
Ás 6 e 12 da tarde, o rev, director da Assumpção, recitou a formula da consagração das novas zeladores, e 
em seguida o snr padre Rocha fallou da origem da  devoção ao Divino Coração e lançou no fim a benção 
papal, afim de os assitantes lucrarem  a indulgencia plenaria que lhe está annexa. 
Depois da encerração e benção eucharistica, um grupo de amadores, cantou a ladainha de Nossa Senhora 
de Carmo, que na fórma dos annos preteritos revestirá deslumbrante brilhantismo, 
Tem missa solenne e sermão de manhã, pelo snr padre Joãotrocado e de tarde, pelo snr padre  rainha e 
procissão, com lindos grupos de anjinhos e um côro de meninas entoando canticos apropriados.” 
 
 
1900.07.22 
[P-055] 
«Estrella Povoense», 1900.07.22, p. 1 
“Chornica religiosa 
Com grande pompa e deslumbrante brilho, celebra-se hoje na egreja matriz, a festividade em honra da 
Nossa Senhora do Carmo, promovida pela zelossima comissão qure preside o nosso presado amigo e 
distincto conterraneo snr Francisco José da Nova Junior. 
A solenne função religiosa consta de missa solenne por musica vocal e instrumental, exposição 
Eucharistica, sermão ao Evangelho pelo snr padre João Trocado, e de tarde, pelo snr padre Alexandrino 
Rainha, encerração e benção do Santissimo Sacramento e procissão, adornada de anjos, precedendo o 
andor da Virgem, um grupo de freiras carmelitas, entoando canticos com acompanhameno de musica.” 
 
 
1900.07.29 
[P-057] 
«Estrella Povoense», 1900.07.29, p. 1 
“Chronica religiosa 
festeja-se hoje, na sua capella de coelheiro, a venerada imagem do Senhor do Bonfim, com missa cantada, 
exposição do Santissimo Sacramento e sermão de tarde pelo rev. Snr. Padre Alexandrino Rainha e no dim 
encerração e Benção Eucharistica. 
Na egreja matriz e misericordia, ha terço, Ladainha, benção do Santissimo Sacramento e canticos, de 
tarde.” 
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1900.07.29 
[P-058] 
«O Liberal», 1900.01.29, p. 1. 
“Annuncio 
a meza da Real Irmandade de Nossa Senhora dda assumpção, d’esta villa da Povoa de Varim. Annuncia 
que em sua sessão de 22 do corrente , depois de ouvir o definiterio e alguns irmãos da irmandade resolveu, 
por falta de rendimento occasionado pela grande crise de miseria que flagella os seus irmão pescadores, 
não fazer sair este anno a procissão de Nossa Senhora da Assumpçãp no dia 15 do proximo mez de 
Agosto, limitando essa festividade a missa solonne com exposição do S.S. Sacramento todo o dia e sermão 
de manhã e de tarde.  
Povoa de Varizm, secretaria da irmandade 26 de julho de 1900. 
O juiz da irmandade. 
Manoel Rodrigues Maio Junior.” 
 
1900.07.29 
[P-059] 
«Estrella Povoense», 1900.07.29, p. 2 
“A questão da Pesca  
representação  
como já fizeram a câmara Municipal e a Real Irmandade de Nossa Senhora da Assumpção, a Associação 
Commercial d’esta villa acaba de enviar ao governo de sua magestade uma representação contra o 
pernicioso systema de pesca por meio dos arrastões e traina, solicitando também da sua congénere, do 
Porto, a valiosa cooperação em tão importante assumpto.” 
 
 
1900.07.29 
[P-060] 
«Estrella Povoense», 1900.07.29, p. 2 
“A festa d’ Assumpção 
na secção respectiva, o digno juiz da irmandade de nossa Senhora d’ Assumpção annuncia que não se 
realisa este anno a procissão da sua Padroeira, por motivo da miséria em que se encontra a classe 
poscatoria. 
Tem sido, é verdade, escasissima a pescaria, e a «estrella povoense» tem ventilado larga e 
patriotricamente a importante questão da pesca. 
No entanto, é mister que todos reconheceam que a falta da tradicional procissão dos pescadores importa 
para a Povoa o prejuixo de muito contos de reis. 
Que pensem bem n’isto, e enquanto é tempo, as nossas collectividades e todas as pessoas que mais se 
prejudicam com não se realisar de Nossa Senhora d’a Assumpção, que tantos milhares de pessoa sempre 
chama a esta praia..” 
 
 
1900.08.02 
[P-061] 
«A Praia», 1900.08.02, p. 2 
“A festa d’ Assumpção e a Povoa 
estava resolvido não sahir este anno a procissão da Assumpção. 
Este facto que á primeira vista parece ser isento de importancia, tem-a realmente e grande. 
É a primeira procissão d’esta praia uma das que, sem contestação se pôde pôr a par das melhores do 
Minho, e que attrahe a esta terra milhares de forasteiros, ávidos de presenciarem o magestoso quadro que 
apresenta a praia n’este dia, quand a procissão, fimbriando a curva da nossa enseada, dá ao forasteiro a 
ideia nitida da crença dos nossos pescadores, traduzindo-se no estrallejar dos foguetes e no drapejar alegre 
das bandeiras. 
Todavia de anno para anno notava-se como que o resfriamento d’esse enthusiamo. 
Não que a fé se abalasse no animo d’esses bons homens do mar; não. 
Mas o mar, o eterno icaro do pescador, não lhe tem prodigalisado o que elle precisa, não lhe tem pago com 
amor os cuidads e as despezas que por elle dispensa. 



 

 122 

Mas em fôra... esperança no coração... Mas a volta é triste e o lar não tem lume. Uma, duas... muitas vezes.  
(...) 
E a Povoa ainda dormia. 
Esta misera reflectiu-se, como não podia deixar de acontecer, nos rendimentos da irmandade da 
Assumpção que tinha deliberado, e muito bem, nãp ºder este anno arcar com as grandes despezas da 
organização da procissão. E então foi um acordar. 
A Povoa sentiu-se ferida, porque os muitos interesses que por essa occasião auferia não vinham. 
Tudo perdia. 
Perdia o comercio, perdia a Povoa. 
E então reconheceu-se que o selvagem, o pescador, servia para alguma coisa... 
Estes factos suggerem-nos differentes considerações. 
Lá fóra, quando se realisam festas d’este quilate que deixam bastantes lucros, é o commercio o primeirao a 
angariar donativos, a nomear commissões para, á sua custa, promover diversões nas suas ruas e largos, 
concisos de que arriscando 10 ganham 30. 
É o que se pratica em Braga nas festas do S. João, o que se faz em Vianna nas festas da Agonia, o que se 
fez ultimamente em Coimba nas festas da Rainha Santa, que tantos milhares de visitantes chamou á policia 
e cujos festejos quasi exclusivamente foram feitos pelo commercio local. 
Aqui nada d’isto acontece. Que se façam festas, que venham muita gente, mas que ninguem se 
incommode, porém. 
As companhias do caminho de ferro, por estas occasiões, costumam baratear os preços das passagens, 
contribuindo até para a realisação d’essas solemnidades. 
A nossa faz realmente o contrario. 
Tendo estabelecido comboyos mais baratos para os mezes d’agosto e setembro, encarece-os precisamente 
no dia da Asumpção! 
De maneira que sendo um melhoramento que devia contribuir para a prosperidade da noss terra, obsta a 
que venha muita e muita gente. 
Quando contribue para festas d’outras terras com quantia relativamente avultadas, para a nossa, para a 
festa da Povoa, tem contribuido apenas com 10$000 reis simplesmente ridiculo. 
E os hoteis? E a companhia de americanos cujo S. Miguel é para ella n’esse dia? 
Apenas palavras e muito pouco dinheiro. 
A camara mesmo não lhe ficava mal que distrahisse algum dinheiro de alguma verba orçamental para 
auxiliar a comissão de festejos, que por ventura se constituisse para a realisação da procissão e alguma 
coisa mais se projectasse. É o que se faz lá fora, mas o que não se faz aqui. 
A meza da irmandade da Assumpção não póde de forma alguma fazer por si só a procissão. 
Que valor poderão ter as representações dirigidas por ella, pela Câmara e pela Associação Comercial, em 
que pintam, e não exageram, a situação da classe piscatoria como excessivamente precaria, se essa 
mesma classe vae fazer festas explendorosas? 
Não é de indole d’este jornal o tractar d’esta ou d’aquella questão comesinha, d’aquellas que se dirimem 
ordinariamente entre comadres, mas está no seu programa pugnar pela prosperidade d’esta terra em geral 
especialmente d’esta terra em geral e especialmente d’esta praia. Ora entre interesses ávolta o do seu bom 
nome e este não se póde firmar sem que nós- povoenses apresentemos nos nossos actos um cunho de 
sinceridade e auctoridade que nos façamos respeitados. 
Ora fazer festas uma irmandade quando dois dias antes representou que a classe d’onde tira rendimentos 
está exausta de recursos, é tolice e tolice que mais tarde redunda em desproveito da Povoa. 
Que a procissão da Assumpção se realise, sim, estimamol-o; mas contribuindo poderosamente para isso os 
que mais directamente são interessados. 
D’outra fôrma mais tarde sentiremos as consequencias.” 
 
 
1900.08.05 
«Estrella Povoense », 1900.08.05, p. 2 
“Chronica religiosa 
Hoje, pelas 4 horas da tarde, tem lugar na egreja matriz, os exercicios mensaes do Santíssimo Coração de 
Jesus, promovidos pelo Centro do Apostolado da oracção, constando de Terço e Ladainha de Nossa 
Senhora, meditação e exposição do Santissimo no baldaquino e benção no fim.” 
 
 
1900.08.05 
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[P-062] 
«Estrella Povoense », 1900.08.05, p. 2 
“Chronica religiosa 
Na freguezia de Laundos, d´este concelho, realisa-se hoje a grande festividade e popular romaria de Nossa 
Senhora da Saude, que costuma ter larga concorrencia das circumvisinhas aldeias e d´esta villa.” 
 
 
1900.08.05 
[P-063] 
«Estrella Povoense », 1900.08.05, p. 2 
“Chronica religiosa 
Domingo proximo, celebra-se, em aver-o-mar, uma solemne funcção em honra de Nossa Senhora das 
Neves, que consta de solemnidade de egreja e procissão, com grande arraial no fim.” 
 
 
1900.08.05 
«Estrella Povoense », 1900.08.05, p. 2 
“Desastre 
Hontem, por volta das 4 horas da tarde, foi apanhada por um carro americano na rua do Príncipe, d´esta 
villa, uma criança de tenra idade, filha do sr. João Pereira, pyrotechnico*, morador n´aquela rua. A criança 
ficou gravemente ferida, sendo o seu estado muito melindroso. 
*[Pyrotechnico: fabricante de fogo de artifício.” 
 
 
1900.08.05 
[P-062] 
«Estrella Povoense », 1900.08.05, p. 2 
“A festa d`Assumpção 
A mesa e definitório da real irmandade de Nossa Senhora da Assumpção annunciaram, no Domingo 
passado, n´este jornal, que não podiam realizar, no dia 15 de Agosto, a procissão da sua padoeira, por 
causa de, para isso, lhes escassearem por completo os meios.  
E era verdade. Aquella irmandade não tem outros proventos que não sejam os que lhe adveem da industria 
da pesca. E a pesca, como se sabe, tem sido diminutissima, tem escasseado extraordinariamente.  
D´aqui o poder a mesa da Lapa dispôr apenas e dificilmente das quantias que visam ás necessidades 
impreteriveis da classe piscatória. 
E por que isso é uma verdade evidentíssima, alguns cavalheiros, patrioticamente, tomaram a peito abrir 
subsicripções, afim de angariarem donativos para a realisação da festividade de Nossa Senhora de 
Assumpção. 
O sr. Ezequiel da Silva Guimarães, com um empenho digno do maior louvor, dirigiu-se a muitos dos seus 
amigos e obteve uma quantia avultada. 
E os srs. Dr. David Alves e Francisco Damazio de Sousa Oliveira, também concorreram proveitosamente 
para egual fim. 
O que é para lastimar é que, quando uma pessoa extranha a esta villa, como o sr. Ezequiel Guimarães, 
tanto se empenha para um festival de que tantos lucros proveem, os proprietários dos hoteis, de casas de 
pasto, de lojas de grande commercio, se recusem a subscrever para o que tanto, directamente lhes 
interessa. Que afinal, são estes os que mais lucram, como é evidente.  
E não se diga que a irmandade da Lapa é muito rica e não precisa de donativos. Esta irmandade não tem 
rendimentos próprios. Se for bom o anno de pesca, tem o bastante para custear as suas festividades e 
demais obrigações, como salva-vidas, pharol, esmolas a irmãos, suffragios, empregados, etc: se não, tem 
de prescindir de maneira acidental.  
A mesa da Lapa, se não fôra a situação precaria dos pescadores, nada pediria, nem é esse o seu costume. 
Mas este anno, porque lhe faltam os rendimentos indispensáveis, não podia realisar a sua costumada 
festividade sem o concurso de extranhos.  
Louvores, pois áquelles que não sendo directamente interessados na realisação da festa da Assumpção, 
tanto concorreram para que ella se faça; o que os de fóra d´esta villa foram os que muito se interessaram 
para que o grandioso festival se levasse a effeito. 
E os verdadeiros patriotas saberão commentar devidamente o proceder d´aquellas pessoas que, auferindo 
bons proventos do alludido festival, para elle se recusam concorrer com qualquer quantia.  
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Por causa d´ellas era até de justiça que a procissão dos pescadores se não realisasse... 
Dizem-nos que a companhia do caminho de ferro concorre com 50$000 reis. Também é esta quem mais 
lucra. Precedendo assim, faz um acto de justiça. 
 
Publicamos em seguida os nomes das pessoas que subscreveram para se realisar a festa da Assumpção. 
Subscrição aberta no Porto pelo sr. Ezequiel da Silva Guimarães: 
Ezequiel da Silva Guimarães, 25$000; 
José da Silva Ferreira Bahia, 10$000; 
Antonio Joaquim de Moraes, 10$000; 
José Alves d´Oliveira Bastos, 10$000; 
´Paulino de Mello, 5$000; 
Augusto Joaquim da Silva Guimarães Junior, 3$000; 
José Duque, 1$000; 
D. Isabel Monteiro, 1$000; 
 
Subscripção dos negociantes de pescado d´esta villa, promovida pelo sr. F. Damazio: 
Fracisco Damazio De Sousa Oliveira e esposa, 13$000; 
Ignacia Daniella Monteiro, 5$000; 
Sant´Ana Milhazes, 2$500; 
Antonio José Da Silva, 2$000; 
Macario Caballero, 2$000; 
Anna Pereira, 1$000; 
Albertina da Silva Novaes, 1$000; 
Manoel José Da Silva, 1$000; 
Maria Arteira, 1$000; 
Antonio Da Costa Novo, 1$000; 
Marcellino Fernandes Cadilhe, 1$000; 
Antonio Gomes Vieira, 1$000; 
Florencio Antonio Do Monte, 1$000; 
Antonio De Castro Cantinha, 0$500; 
 
Outros subscriptores d´esta villa: 
Dr. David Alves, 20$000; 
Adelaide Soares D´ Amorim, 20$000; 
José Gallisa, 10$000; 
D. Felisbina Alves, 5$000; 
José Gonçalves De Castro Lopes, 2$000; 
Hortencio Rios, 1$000;” 
 
 
1900.08.05 
[P-065] 
«O Povense », 1900.08.05, p. 2 
“Senhora Da Saúde 
Realisa-se hoje esta popular romaria na freguezia de Laundos d´este concelho. 
Costuma ser sempre muito concorrida pelo povo d´esta villa e das freguezias limitrophes. Para a romaria 
ser completa ferve por vezes grossa pancadaria provocada por aquelles a quem o sumo da uva, que lá se 
encontra em abundancia, lhes vae esquentando a cabeça.” 
 
 
1900.08.09 
[P-066] 
«A Praia», 1900.08.05, p. 2 
“Musicas 
Estão contractadas: para a festa d´Assunpção a banda dos bombeiros voluntarios do Porto e para a festa 
das Dôres a da guarda municipal da mesma cidade. 
Prega na primeira festividade o intelligente orador sagrado, rev. Padre Alexandrino Leituga e na segunda, o 
distinto orador dr. Motta Macedo, da cidade do Porto.” 
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1900.08.09 
[P-067] 
«O Povoense», 1900.08.12, p. 1 
“Festa D´Assumpção 
Contra o preannunciado pela meza da Real Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, sempre se affectua a 
pomposa festividade de Nossa Senhora D´Assumpção, que nos demais annos anteriores reveste um 
imponente luzimento e desusado brilhantismo, sendo considerado e justamente como a melhor d´esta terra 
e uma das principaes do Minho. 
Devido aos esforços enviados por um grupo de cavalheiros entre os que tem logar poeminente o 
bemquisto e honrado industrial, o coração aberto para minorar todas as amarguras, sr. Ezequiel Guimarães, 
do Porto, que generosamente e com uma magnanimidade só propria das grandes almas, conseguiu abrir 
uma subscripção para custear as muitas despezas da grande festividade, visto a meza da confraria se 
achar exhusto de recursos. 
É do dominio público que essa festividade é feita a expensas da nossa laboriosa classe piscatoria, que 
vê na sua Senhora D´Assumpção, o seu idolo, o seu soccoro nas horas de perigo, o baixel que os recolhe, 
e, quando no alto mar a fragil embarcação boiando á mercê de vagalhões que se alteram ameaçadores, 
sempre de fances escancaradas a sumi-los no labyrinto insondavel, o intrepido pescador vêndo a morte a 
seus pés invoca a sua virgem, exhorta-a e pede-lhe unicamente que ampare seus filhos e esposa que ficam 
orphãos e viuva, sem ninguém que os proteja.  
Pois bem, essa classe piscatoria, chega a occasião da sua festa - como elles com ufania lhes chamam - e 
não tem recursos para fazer sahir a sua procissão, porque, o mar, o seu ganha-pão e o seu sarcophago, 
não lhes deu peixe na rede destinada á sua virgem. 
A crise angustissima porque a nossa classe piscatoria vem atravessando, a fome desesperadora e a 
miseria cortejada com todos os horrores, que tão impiedadamente assaltou o tugúrio do pobre pescador, 
foram os unicos motivos a que a festa d´Assumpção não sahisse, o que acaretava para esta villa 
grandes prejuizos, pois todos sabem o movimento extraordinário de forasteiros que n´esses dias inflluem á 
nossa praia, avidos de vêrem o deslumbrante espectaculo que, a quando a procissão fimbra a orla do 
oceano se apresenta á vista ao desfilar da procissão entre o estralejar dos foguetes, o tremular das 
bandeiras que se agitam febrilmente açoutadas pelo vento.  
E esses forasteiros, que são aos milhares, deixam na estada praia por essa occasião proventos fabulosos, 
auferidos pelo consummo feito em todos os ramos de negocio. 
Adviriam prejuizos incalculáveis se essa festividade se não realisasse, porque ella é como que um chamariz 
dos forasteiros que veem admirar as bellezas da nossa praia, a situação topographica que é excelente, 
emfim, todo este confructo com que a natureza sempre prodiga a dotou. 
Felizmente, que um punhado de corações diamantinos, que passam por este valle de lagrimas só fazendo o 
bem praticando nobres acções, verdadeiros e estremos amigos d´esta terra, não nos quizeram privar da 
melhor festividade que possuimos. 
Antes assim.” 
 
 
1900.09.19 
[P-088] 
«O Povoense», 1900.09.19. 

“Festa D`Assumpção 
Imponente, majestosa a realisada n´esta villa nos dias 14 e 15 preteritos. Da  uma resenha 

minuciosa da grande festividade é tarefa assaz árdua e que não cabe nos limites do nosso pequeno 
seminário. Pormenorizaremos todavia, os principais pontos.  

Dia 14 á noite arraial com fogo e illuminação tocando em um coreto a excellente banda dos 
bombeiros voluntários do Porto, que executou peças dos seu selecto reportório com um muno inexcedível. 

A afluência que a principio era grande, debandou em virtude da péssima impressão que recebeu ao 
ver o largo recinto da Lapa illuminado escassamente. Os comboyos expressos vinham pejados de povo que 
se dispersavam por essas ruas fora, imprimindo á Póvoa o aspecto d´uma Babylonia, a divertir-se, no meio 
de um «brouhaha» ensurdecedor, n´um enthusiasmo irrequieto e traquinas. 

Essa multidão que se agglomerava, dirigia-se para a praia a visitar o mar, que n´essa ocasião se 
espreguiçava indolente (...) 
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A procissão sahiu da egreja da Lapa por volta das 5 horas da tarde. Destacava-se á frente um luzido 
carro triunfal, puxado a três magníficas parelhas de cavallos bellamente ajaezados. Este carro, ricamente 
decorado, era encimado por uma esbelta e majestatica  figura de anjo, representando a Egreja catholica; no 
sopé um outro anjo com as rédeas e mais acima três Cherubins dedilhando as harpas, ladeados por seis 
virgens entoando cânticos alusivos á Virgem d´Assumpção. 

Seguia-se o riquíssimo estandarte da Real Irmandade da Lapa, empunhado por pulsos herculeos. 
Durante o trajecto da procissão, que foi longo, foram lançadas pétalas de flores sobre os andores, 
principalmente sobre o da Virgem d´Assumpção, que envolvida em nuvens, rodeada de seraphins e de 
braços distendidos parece querer abraçar em seu amplexo a desprotegida classe piscatória a «sua 
protectora, o seu auxilio». 

Entremeava a procissão grupos de anjinhos bellos e formosos, a coadunarem-se com os seus 
irmãos célicos, d´um resplandecedor vivaze d´uma sublimidade mificativa e inenarrável. O povo apinhava 
se no Paredão para gosar o deslumbrante espectáculo que se offerecia á vista ao desfilar a procissão pela 
areia, por entre as embarcações que se achavam engalanadas com bandeiras, os typicos lenços e com 
arbustos. 

Surpreendente, bello, o effeito produzido pelo drapejar de myriades de bandeiras multicores, pelo 
contínuo estrallejar de foguetes. No couce do préstito seguiam as bandas da guarda municipal que havia 
chegado ás 11 horas da manhã e a dos bombeiros do Porto.  

A guarda d´honra era feita por seis cavallarias. O que podemos sem embargo dizer, é que em anno 
algum sahiu procissão com tanta imponência nem com tanta concorrência dos forasteiros foi em maior 
número. 
 
 
1900.08.26 
[P-094] 
“Estrella Povoense” 
Propaganda Protestante 
No domingo ultimo, de tarde, vieram a esta villa alguns caixeiros a sociedade bíblica distribuir nojentos 
panfletos de propaganda protestante. Essas brochuras reles são o que há de mais disparatado e mais 
ridículo. 
Os corvos que tão de improviso cahiram sobre esta praia, foram imediatamente enxotados, como era bem 
de prever. Pena foi que não levassem o devido correctivo, para terem que contar aos inglezes patrões. 
A este propósito referiu-se, como segue, o rev.padre Roberto Maciel, em artigo publicado no nosso collega 
“O grito do Povo”: 
“ Ainda há dias, na praia da Póvoa de Varzim, onde me encontrava, lá vi um grupo de protestantes do 
Porto, eram da «União Chirstã da Mocidade Portuguesa», da praça do Coronel Pacheco, lá os vi 
distribuindo Brochuras protestantes, pelas ruas e casas, com o maior descaramento, sem que as 
autoridades lhes prohibisse a sua manifesta propaganda contra a religião oficial do Estado. Foi preciso que 
alguém sahisse para a rua, nas pegadas dos sujeitos, a declarar ao povinho ingénuo que taes inscriptos 
eram offensivos na nossa religião, que os rasgassem ou queimassem, e que essas pessoas fasiam 
immediatamente, em signal de protesto contra quem os enganava e mesmo contra quem consentia n´um 
desaforo a toda a prova”. 
Permitimo-nos fazer um reparo ao que escreveu o sr. Padre Maciel. 
“É injusto quando diz que a autoridade não lhes prohibiu não lhes a manifesta propaganda contra a religião 
official do estado e ainda quando escreve, em clara alusão á mesma autoridade, que ella consentia n´um 
desaforo a toda a prova”. 
Fomos á esquadra policial e á administração do concelho e obtivemos n´essas repartições a declaração 
formal de que nada souberam do caso e de que pessoa alguma lhes apresentou queixa ou requisitou 
auxilio. 
E o sr. Padre Maciel deverá acreditar que as autoridades policiaes da nossa terra seriam as primeiras 
pessoas a arrancarem das mãos os caixeiros ambulantes da propaganda  as folhas protestantes, se d´isso 
tivessem conhecimento. 
Felizmente, na Povoa há quem assim proceda, sem carecer do auxilio de estranhos. 
De resto, louvamos a conduta do sr. Padre Roberto Maciel e o seu bom desejo que -é também o nosso- de 
se reprimir a valer a nefasta propaganda protestante. 
 
 
1900.09.02 
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[P-100] 
“O Povoense”. 2 de Setembro de 1900 
“Festa das Dôres” 
Como o anunciado, realisou-se no passado domingo a deslumbrante festividade á virgem das Dôres, erecta 
na capella do mesmo nome. No sabbado á noite fizeram-se ouvir alternadamente as excellentes bandas da 
Guarda Municipal do Porto e a d´esta villa que executaram magistralmente varias peças do seu escolhido  
reportório.  
Apesar do vento desabrido que soprava então, a concorrência foi bastante.  
No domingo, por volta das 11 horas da manhã cantou-se a missa a grande instrumental, subindo no 
Evangelho ao pulpíto o distinto orador sagrado, dr. Moita Macedo, que em linguagem fulgurante, em estilo 
alevantado e fluente proferiu um eloquente discurso, tracejando o panegyrico da Virgem das Dôres com 
uma verbosidade inexcedível. 
Por volta das 5 horas da tarde, sahiu uma sumptuosa e imponente procissão, composta de 115 anjinhos 
com dísticos alegóricos ás prerogativas da excelsa Rainha.  
Não sabemos pelo que, travou-se no largo das Dôres um conflito desnecessário que só mostrou a falta de 
educação por parte d´aquelles que deviam ser os primeiros a dar o exemplo de um profundo respeito 
attendendo ás funções que exerciam n´aquelle acto. 
Um mezario do qual eliminamos o nome foi alvo de acerbas recriminações por parte do público que 
presenceou pois offendeu um benemérito d´essa confraria, um honrado ancião. 
 
Coração de Maria da Lapa 
Realisa-se hoje na capella da Lapa a festividade do Coração de Maria que todos os annos attinge um brilho 
desusado. 
Sahirá pelas 4 horas uma bem organisada procissão que percorrerá um longo itinerário. 
 
1900.09.02 
[P-103] 
“Estrella Povoense”. 2 de Setembro de 1900 
“Chronica religiosa” 
Conforme noticiamos, realisamos hoje, na real capella da Lapa, a bella e luzida festividade em honra do 
Sagrado Coração de Maria, que , devido aos esforços dos zelosíssimos devotos, revestirá o maior 
brilhantismo. 
A solenne funcção consta de missa cantada a grande instrumental, exposição eucarística e sermão do rev. 
Padre Alexandrino Rainha, digno director espiritual da devoção. 
Por volta das 4 horas sahirá uma bonita e bem organisada procissão, com lindos anjos e figuras alusivas ás 
prerogativas que enaltessem o Santíssimo Coração da Virgem, precorrendo as principais ruas do bairro 
balnear, vendo lançadas, durante o trajecto, muitas girândolas de foguetes. A musica é a desta villa.  
 
1900-09-12 
“A Praia”  
[P-104] 
“Festividade” 
Realisa-se no próximo domingo na capella de S. José, ao passeio Alegre, a festividade do mesmo santo, 
com missa a grande instrumental, sermão pelo erudito orador Sagrado padre Annibal de Vasconcelos 
Mourão Passos, da redacção da Alliança, e á tarde procissão que percorrerá todo o bairro balnear. 
Na véspera á noite haverá arraial e illuminação, onde tocarão duas bandas de musica. 
 
 
1911.10.1-30 
«A Povoa de Varzim», 1.º ano, 1911.10.1-30, p. 5-6 
“ A Povoa de Varzim como estação balnear Marítima  
esta importante praia de banhos, que occupa na hora actual entre as suas congéneres do nosso norte um 
logar de primeira orde, demora a 33 km ao norte do Porto sendo terminus da linha férrea P. P. F., de via 
reduzida. 
A sua situação geográfica é de 41º22’ de latitude e 13’ de longitude ocidental. 
Assenta, pois, na extensa planície de Cavado e Ave, servindo-lhe de vasta alcatifa a verdura dos campos 
cultivados, que a circundam, e limitando-lhes o horisonte, do lado de terra uma extensa corda de 
verdejantes collinas e do lado opposto a vastidão incomensurável do mar. 
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Devemos notar que d’entre estas colinas, S. Félix de Laundos coroada de moinhos, a copada Terroso e a 
espessa serra de Rates são ricas em tradições do passado, povoando com documentos arqueológicos de 
alto valor o museu do Porto. 
Na sua configuração geral a Povoa affecta a forma d’um grande triangulo isósceles, cuja a base coincide 
com a orla do oceano, a qual, por sua vez, se póde dizer bipartida pelo imcompleto molhe do paredão. 
A parede sul, sempre coalhada de barcos de pesca, theatro de immenso bulício, compreende a praia do 
pescado, recortada em semi-circulo ou enseada. A parte do norte, é essencialmente a praia de banhos, de 
fundo de areia fina, d’um suave e quasi imperceptível declive offerencendo a máxima segurança ao 
banhista. 
A povoa, pela sua situação plana, é fortemente varrida pelos ventos, sendo até em demasia pelo norte, 
devido em grande paete, á completa auzencia de pinhaes d’esse lado e á desarborização criminosa da 
costa marítima. 
É atravessada por varios regatos, que teem diferentes nomes consoante os logares por onde passam. 
Geologicamente  terreno da villa é aquartenario e granítico. O seu subsolo é, portanto de aluvião, e a 
camada superficial de lofo e sílica, assente sofre camadas argilosas. 
O ponto mais elevado da vila é o largo das Dores, onde se ostenta o magnifico Hospital da Misericórdia, 
com uma posição topográfica de primeira ordem. (...)” 
 
1911.10.15 
«A Povoa de Varzim», 1.º ano, 1911.10.15, p. 4-5 
“ A Povoa de Varzim como estação balnear Marítima  
“(...) Estudos antropológicos, effectuados com a maior proficiência e precisão sobre o typo do poveiro actual, 
revelaram que elle, resulta da fusão de dois typos principaes, o semita e o nórdico com a raça aborígene, 
mescla de duas raças neolithicas, a dolicephala, morena, de pequena estatura e a brachyeephala 
mongolóide. 
Das mestiçagens sucessivas deriva o typo do poveiro actual, onde parece predominar o typo nortico, pois 
que este entra n’uma percentagem de 30%. 
(...) D’estas, por cruzamentos sucessivos, resultara o poveiro actual, que por atavismo nasce, vive e morre 
pescador.” 
 
 
1912.01.15 
«A Povoa de Varzim», 1.º ano, 1912.01.21, p. 7- 8. 
“S. Sebastião (cópia da esculptura de João d´Affonseca Lapa) 
Eis um dos celicolas mais amorosamente vencrados pela alma singela e devota do bom povo d´esta nossa 
terra portugueza. Não há núcleo maior ou menor de povoação que não tenha erecto em altar de sumptuosa 
basilica ou de humilde ermida a imagem aureolada do soldado martyrisado pela fé catholica e collocando 
triumphalmente no seu agiologio. 
A tradição christã fizera-o advogado estrenuo da <<fóme, peste e guerra>>, os tres maiores flagellos que 
em todos os tempos têm torturado a humanidade sofredora. Desde a alta edade media, desde o anno mil, 
quando no silencio das cathedraes romanicas, frias e soturnas, escassamente illuminadas por uma dubia 
luz coada por entre vitraes phantasticos, se apinhavam os fieis, tomados d´um indiscriptivel terror panico, 
atravessara incólume ostempos esta suave lenda até nós. 
Recorria assim ao santo o vulgo n´esses momentos criticos, invocava-o em grandes clamores, atroando as 
abobadas dos mosteiros, quando ahi se acolhia, buscando attonito um arrimo sobrenatural contra o tredo 
inimigo invisivel. Então, todos oravam e choravam, confessavam as suas miserias, penitenciavam.se 
ferozmente e faziam votos incriveis e bizzaros. Já sabiam de antemão que quando qualquer d´aquelles 
flagellos despontava, quando a peste ardia, a fome assolava e a guerra arrazava, o que bem a miude 
succedia, era para produzir razzias medonhas, hecatombes espantosas e chacinas horripilantes. Passado 
isso, nos fugazes intervallos de tempo que medieiavam de flagello a flagello, a simples recordação do 
pavoroso mote <<peste, fome e guerra>>, causava calafrios ao mais animoso. E assim, ficou sempre um 
fermento latente d´essa devoção intensa, cujas reminescências ainda se exteriorisam nas procissões de 
penitência, -os antigos cercos, nas preces e nas novenas. 
A nossa imagem de S. Sebastião está na cappela de S. Thiago. D´umas linhas esculpturaes impeccaveis 
de rigorosa esthetica hellenica, a pujança e vigor anatomico resalta do seu todo, na côr, no rithmo e na 
harmonia, verdadeiramente estudados e fielmente tratados. Esta esculptura é para nós duplamente valiosa, 
porque não só é uma obra prima d´arte, mas é também uma producção d´um illustre artista povoense, já 
fallecido, de merecida e gloriosa fama – João d´Afonsecca Lapa-, que tinha a sua officina em Gaya.  
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Fica já aqui a nossa homenagem so grande esculptor.” 
 
 
1912.01.15 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano, 1912.01.15, p. 6. 
“A Senhora da Lapa 
A egreja da Senhora da Lapa foi benzida em 15 de Agosto de 1772 e está isenta da jurisdição parochial por 
alvará de D. Maria I, datada de 21 de fevereiro de 1791.” 
 
 
1912.03.01-15 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano, 1912.03.01-15, p. 6. 
“A Capella de S. José 
- Data de 1844 a sua construcção, mas nem tem elegancia nem segurança. E, segundo o decreto de 
expropriação por utilidade publica requerido pela camara ao governo, está condemnada a mudar de sitio, 
para mais se aformosear o mais bello lindo e rico local da praia, o Passeio Alegre. Já que a confraria não 
quiz acceitar em troca o grandioso templo do Coração de Jesus em construcção á Villa Velha. 
Rege-se pelo Estatuto de 1855, e tem uma receita e despeza de 500$000 reis, aproximadamente. Á 
procissão de S. José effectua-se sempre no 2º domingo de Setembro. Na capella há uma devoção ao 
Coração de Maria, sendo a sua festa no mez de Maio.” 
 
 
1912.03.15-31 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano, 1912.03.15-31, p. 2 
“Os parachos da Povoa 
1º - Padre Antonio Francisco de Seixas, parocho dda freguezia de S. Miguel o Anjo d’ Argivay e da Povoa 
de Varzim, o qual, desistindo da freguezia d’ Argivae, ficou servindo a freguezia da Povoa de Varzim, como 
parocho desta, pela desistencia e desannexação que fez com o anno de 1625, como consta do documento 
datado de 21 de Março do referido anno de 1625. (...) 
Os parchos supras, eram collados e de nomeação do cabido de Braga até ao anno de 1834, e as vacaturas 
foram suppridas por encommendados. O parcho d’ Antas da Gama já foi de nomeação do governo.” 
 
 
1912.03.15-31 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano, 1912.03.15-31, p. 8. 
“Procissões da Quaresma 

Tinham uma certa nomeada as procissões quaresmaes, que antigamente se realisavam com todo o 
espavento n´esta nossa terra. N´outros tempos, aqui como em toda a parte, nas procissões religiosas havia 
sempre um lado pittoresco, que o espirito moderno foi banindo a pouco e pouco dos seus costumes. E 
d´este modo vão-se diluindo estas costumeiras e usanças, como que nas nebulosidades d´uma lenda 
longiqua e inverossímil. Retrocedamos, pois, por um pouco ao passado, e evoquemos aqui uma d´essas 
visões antigas.  

A procissão de Passos, por exemplo, era sempre precedida por outra, que na noite da vespera era 
posta na rua. Esta tinha por objectivo conduzir nocturamente a imagem do Senhor dos Passos, occulta 
n´um biombo sobreo respectivo andor, da Misericórdia para a matriz, d´onde no dia seguinte, em procissão 
solemne, seria novamente levada á sua egreja.  

O trajecto primitivo fazia-se invariavelmente pelo monte das Dôres, antiga Quinta do Calheiros, em 
cuja casa ainda existe um passo em azulejos polychromos, pela residência parochial, rua Nova ( depois) do 
Visconde, esquina da rua da Madro de Deus ( agora da Egreja), onde até há poucos annos existia outro 
passo, e por fim, entrava na Matriz. 

Não lhe faltava então uma longa theoria de penitentes encapuzados em exhibições varias, os 
fogachos de substâncias inflamavéis, representados actualmente ainda pelas lanternas multicolores do 
rapazio, os costumados misereres junto dos passos, que além dos dois já referidos, se ignora a situação 
dos outros restantes. Á frente do prestito ia o sacristão da Misericordia agitando a matraca, a cabarnela, 
seguindo-se o panel emoldurado da irmandade, e logo apóz a esguia bandeira dos martyrios e o 
pezadissimo Senatus, levado por um valentão. A fechar, a musica tocava sempre uma marcha funebre já 
tradiccional, em que não entrava o acompanhamento dos pratos. 
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Na procissão diurna, a parte mais interessante, que chamava mais a attenção, era a exhibição da 
Guarda Romana, que chegou a ser constituida por sessenta figuras, competentemente uniformisadas e 
adestradas, pois que se apresentavam militarmente, a marcar passo. 

O seu clarim, o gomita, (corrupção de “vomita”), que ia á frente da cohorte, era o apupado fortemente 
pela garotada com o seguinte estribilho: 

Vomita o polvo 
Feijão rajado 
A mulher do vomita 
E terminava por uma indecencia... 
 
A procissão nocturna das Endoenças e a do Senhor Morto, mettiam o mesmo cerimonial já descripto 

nas duas dos Passos, pois que lá também apparecia o inevitável gomita com ou sem acompanhemento de 
diabretes de pé descalço. 
B.P.” 
 
 
1912.07.01-15 
[P-005] 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano,1912.03.01-15, p. 5. 
“O adro da Egreja da Misericordia 
 Foi resolvido de novo circuitar com esquadria e capeado o adro d´esta egreja, em 10 de Agosto de 
1788- ( livro d´accordãos: fl.s 48).  
Provedor, Padre José Martins Pinheiro; 

--- 
Resolveu-se a plantação de oliveiras no adro da egreja, visto se achar fechado, á semelhança d´outros 
tempos, quando era a Egreja Matriz, para que no futuro houvesse algum rendimento de azeite para a 
lampada do Santissimo, em 1 de Março de 1789 – liv.ac: fl.s 49 v. 
Provedor, Padre José Martins Pinheiro 
--- 
O adro foi demarcado e sagrado, a parte que se enterra, e cercado por muros em 1831. 
Livro Costumeiro 
--- 
Pela Meza da Santa Casa foi auctorizado a Camara a rebaixar (demolir) o muro de vedação do adro, em 1 
de novembro de 1886 ( Livro d´actas) 
Provedor: José Fernandes da Silva Campos. 
B.F.” 
 
 
1912.07.15-30 
«A Povoa de Varzim», ano 2,1912.03.15-30, p. 5 
“A praia de banhos da Povoa de Varzim 
o maoir reclamo a Povoa está em dizer-se que ella tem casas para grandes e pequenas familias, e para 
todos os preços, muitas das quaes com agua potavel e gaz encanado, garage e outras comodidades; - 
toldes, bancadas e recreios confortaveis na praia, de areai grossa. Comboios a hora e meia do Porto e 3 de 
Braga; - hygiene cuidadosa; - concertos diarios nos casinos;- mercado diario e feiras quinzenaes 
estabelecimentos bancarios, etc. Etc, etc. 
Festas e diversões todos os domingos, durante a época dos banhos. A 15 de Agosto, é a grande festa 
annual d’ Assumpção; no ultmio domingo d’esse mez é a imponente procissão da Senhora das Dôres- Além 
disso, ha torneiro de tiro aos pombos, corridas de bicyclettas, concuro hippico no velodromo, etc, etc.” 
 
 
1912.08.01-15 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano, 1912.03.01-15, p. 1-2. 
“A senhora D´Assumpção (Uma procissão que não sae) 
 
Não tem a Povoa, no anno de 1912, a sua costumada festa annual de 15 d´Agosto, á senhora 
d´Assumpção, padroeira dos pescadores. Sentimo-nos tristes por não termos mais uma vez o orguulho de 
mostrar aos nossos forasteiros a magestosa procissão, que é d´uma sumptuosidade inegualável, onde a 
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principal apotheose á Virgem é a travessia do prestito religioso pela beira-mar, por entre os centenares de 
barcos embandeirados, onde os tripulantes expandem a sua fé n´um delirio indiscriptivel, n´um contínuo e 
inipterrupto estralejar de foguetes! 
Mas não passará no olvido este dia, e nas nossas paginas vamos deixar expressas as notas caracteristicas 
d´esta excellente e principal festa da Povoa, fazendo a reportagem graphica da Procissão D´Assumpção, no 
seu caracter póveiro e genuinamente bairrista. 

*  *  *   
A praia de banhos da Povoa de Varzim, tem um sentimento inteiramente religioso, e esta caracteristica dos 
povenses destaca-se em ricas e magestosas procissões que fazem as delicias dos seus forasteiros, todos 
os domingos. É por isso que, durante a época banear, se organisam commisões patrioticas para reforçar as 
mezas das irmandades e confrarias, que nem sempre podem ir além da sua dedicação e das forças dos 
seus rendimentos. 
Este anno, porém, chegou ao extremo da economia a Irmandade da Lapa, que nem sequer faz a festa de 
egreja, motivado pela constante emigração dos seus irmãos para o Brazil. A procissão mais rica e de mais 
apparato é, effectivamente, a da Senhora d´Assumpção, que no dia 15 d´Agosto sae da egreja da Lapa, 
atravessa a villa, percorre o bairro balnear, e recolhe, pelo areal, ao seu templo. 
É esta festividade que attrahe mais povo á praia de banhos da Povoa de Varzim, sendo digna de ser vista e 
admirada pela riqueza das suas imagens, pela compostura do seu figurado, luxuosamente vestido e 
artisticamente agrupado e distribuido. 
As imagens são soberbas e d´um raro gosto esculptural; as alfaias são d´uma riqueza sem par e d´um 
acabamento aprimorado e fino; os grupos d´anjos cherubins, ostentando trajes d´um rigor biblico 
impeccavel, -dão ao conjunto o realce que muito o sentimento de piedade dos pescadores, dando-lhes 
arroubos de fé e transportes de arrebentamentos christãos! 
No entanto, o que esta festividade tem de alevantado e nobre, o que ella tem de grandioso e extraordinário, 
é o momento de jubilo, senão a méta do delirio, que se apodera dos pescadores quando, ao chegar a 
procissão proximo ao mar, voltam a Virgem para a immensidade das aguas e expandem o seu enthusiasmo 
n´uma apotheose soberba! 
Ahi, de dentro de centenares de barcos, vistosamente engalanados, com verdes cânas e garridas 
bandeiras, sóbem ao ar centenas de foguetes n´um estralejar estonteanete, dando ao panorama um 
soberbo aspecto de combate naval pelos caprichos zig-zags, pelo estampido das bombas e pelos borrões 
de fumo que vão formando uma ténue gaze que, a pouco e pouco, forma uma engraçada nuvem de fumo! 
O povo que se alcandora, pelas janelas, pelos trens, pelos automoveis e pelos barcos, assim como aquella 
grande massa que coalha o Paredão e largos circumjacentes, -completam o desllumbramento d´aquelle 
mais bello momento da Povoa em festa! 
Vivas soltos com frenezi, braços que se erguem delirantes, ao lado do sorriso que brinca nos labios de tanta 
mulher bem dita, e de tanta creança graciosa, - fecham a festa mais concorrida, mais original, e mais 
appetecida da praia da praia de banhos da Povoa de Varzim: - a magestosa festividade á Senhora 
d´Assumpção, em 15 d´Agosto, todos os annos! 
Para quem moureja uma semana e tem o gosto de querer descançar um dia, apenas, - apontamos, de 
passagem, o dia 15 d´Agosto, todos os annos, para se encaminhar a esta praia, pelos comboios a preços 
reduzidos, e onde, e onde nada lhe faltará, por mais caprichoso que seja o seu gosto ou a sua vontade. 

*  *  *   
As provas das nossas gravuras pertencem, respectivamente:- a 1ª, é gravura do laureado artista Avelino 
Barros, onde nos mostra a praia embandeirada no dia da festa, há muitos annos, o que attesta que esse 
panorama já foi, é e será sempre o número mais em fóco da verdadeira Povoa bairrista; - a 2.ª e 3.ª, são de 
João Lopes Pereira, distincto photographo-amador, que quiz manisfestar pelos instantantenos a 
sumptuosidade do cortejo religioso e onde dá uma pallida ideia do que é a rica procissão; -a 4.ª, pertence 
ao distinguido alumno das Bellas-Artes, Seraphim Marques, que nos dá um ensejo de apreciarmos um 
trecho de pescadores no seu caprichoso delirio, o clow da festa que mais prende a attenção dos 
forasteiros.” 
 
 
1912.09.01-15 
«A Povoa de Varzim», 2.º ano,1912.09.01-15, p. 5 
“ Duas imagens religiosas (Nossa Senhora Das Dores) 
Conta-se que certo esculptor, estando a trabalhar n´uns modelos para a imagem da Virgem Dolorosa, 
descorçoado por nenhum deles exprimir o seu sonho de artista, ia renunciar ao trabalho d´aquelle dia, 
quando surgem na sua frente dois jovens desconhecidos, que tentam incutir-lhe alentos.  
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Mostrando-lhe estes uma admirável cabeça esculpida, sem lhe dar tempo a sahir do seu pasmo, soltam 
estas palavras: 
- O resto quem quer faz... 
E dito isto desappareceram ambos, como por encanto. Tal lenda, se bem que não de todo original, já que 
não de todo original, já a ouvimos applicar á nossa imagem. E, effectivamente, toda a belleza d´esta 
esculptura religiosa reside no rosto. O estatuário anonymo, n´uma feliz concepção de arte, concretizará 
poderosamente, com estranha anatomia, a maior dor suprema.  
N´aquelles fácies estampa-se pois, em uma rigorosa symptomatologia, a quintessência da amargura, o 
cúmulo da angústia que nesse lance a impávida Mulher tão estoicamente supportára. Tal é a imagem que 
naturaes e forasteiros bem conhecem... 
O S. José é uma poderosa esculptura, de fortes linhas geométricas, d´um classisismo meticuloso, como 
todas as cremações de João D´Affonseca Lapa, que os povoenses guardam com amôr. 
O esculptor conservára-lhe a postura tradiccional, que ostenta com nobre simplicidade, não lhe descurando 
a miudeza dos accessorios, em que foi d´uma meticulosidade extrema. 
É, pois, uma obra prima da esculptura religiosa, que aqui na Povoa tem bastos exemplares. Resta agora 
dizer, como pormenor interessante, que a festividade de S. José, em 1910, foi feita com grande luzimento, 
assistindo ás cerimonias religiosas dois ilustres representantes do episcopado portuguez: o arcebispo de 
Évora, D. Augusto Eduardo Nunes, e o Bispo do Porto, D. António Barroso. 
No género, foi a única festa religiosa que temos tido. 
 
 
1913.02.09 
«A Povoa de Varzim», 3.º ano,1913.02.09, p. 7 
“pescadores poveiros 
Os habitantes das aldeias que compõem o concelho da Povoa de Varzim, e vivem dos trabalhos agrícolas, 
contribuam muito menos do que o pescador para a prosperidade da povoação. 
E é ainda á classe piscatória que os pescadores vão pedir o mais eficaz factor da cultura e fecundidade das 
suas terras: - o mexoalho. 
A Povoa de Varzim tem sido berço de homens notáveis nas letras, . como Eça de Queiroz e Gomes de 
Amorim. 
É claro que a intelectualidade não é, nem póde, apanágio da classe piscatória, porque o mar, apenas exige 
robustez e saúde, força e denodo. 
Mas esta classe tem produzido celebridades da única espécie compatível com a sua cerebração 
rudimentar, com os seus hábitos e tradições, com ma sua vocação hereditária e com os seus seculares 
processos de vida. 
Assim, pois, a classe piscatória da Povoa honra-se com a memoria do famoso pescador Maio, heróico 
salvador de muitos náufragos, cujo nome é ainda hoje abençoado por toda a população marítima daquela 
linda villa costeira. 
São conhecidos geralmente os sentimentos religiosos dos pescadores portugueses e creio que dos 
pescadores de todo o mundo. 
A solidão do mar, a bonança ou a tempestade sobre as ondas, põem em imediata e fácil comunicação os 
espíritos mas crassos com a grandeza e poder de Deus. 
Em pleno oceano, as vagas, o trovão e o vendaval, falam mais alto que todos os racionalistas e ateus. (...) 
Aqueles foram os primeiros que observaram os fáctos sidereos, estes descobriram as leis reguladoras 
désses factos. 
Aqueles não duvidam da existencia de Deus, estes chegam a dizer pela voz de Newton, que se Deus não 
existisse seria preciso inventá-lo. 
Uns e outros se encontram fundamentalmente na intuição religiosa, que deriva da observação e estudo do 
céu. 
Com o auxilio da sciencia o pescador seria astronomo; desprovido da scencia, o astronomo teira sido pastor 
ou pescador. 
Os pescadores tem o seu tempo votivo- a Lapa; a sua padroeira venerada- a Nossa Senhora da 
Assumpção e a sua estrondosa festa annual – a 15 de Agosto. 
Em todos os actos de culto eles revelam uma devoção que póde dar ideia da fé intemeratamente sincera e 
inabalavelmente convicta dos primeiros cristãos. 
Nesse dia, mais que em nenhum outro, tanto na manhã na igreja, como de tarde na procissão, cada póveiro 
é uma lama que se abre como um livro – um poema de piedade em que se alternam paginas da historia 
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tragico marinha e trechos da Imitação de Cristo, recordações dos dramas do mar e versiculs de um hino de 
esperança na salvação eterna dos simples e dos humildes. 
Pois bem! A legião de seis mil pescadores da Povoa, bem merece da patria que so parece lembra-se dela 
apoz alguma tragedia maritima, como a de 1892. 
Mas a patria deve ser previdente, porque é mãe. 
Seja pois, e pense na possibilidade de futuros naufragos; procure garantir a vida dos poveiros, contra as 
hipoteses de novos temporais e tragedias. 
O inverno começou revlto e o mar esbravejado ameaçador. 
Eles precisam de um salva-vidas que ofereçam condições de segurança e celeridade. 
O sr ministro da marinha está numa tão desemvaraçada situação politica, que ela mesmo lhe permite 
modificar, ampliar, ou corrigir de um so golpe de pena o serviço de socorros a naufragos, no todo ou em 
parte” 
 
 
1913.02.23 
«A Povoa de Varzim»,3.º ano, 1913.02.23, p 3 
“ A festa de Nossa Senhora de Nazareh 
«... e aqui, na Povoa, o patriotismo já morreu! Já se não fazem comissões para as grandes festas d’ 
Assumpção, nem para as Dôres, nem S. José, nem Senhora do Carmo, nem S. Tiago, as melhores 
procissões da Povoa que estão a perder, a fazer perder a Povoa!...» 
Assim fechava o periodo duma carta, dum povoense, estremo propagandista da tradição regional e do 
progresso da sua terra, lamentando o ostracismo que avassala tudo quanto outr’ ora foi a vida e a riqueza 
da bela povoação póveira a quem já brilhantes pélas de ilustres escritores contemporâneos teceram o lindo 
florilégio que engrinalda a fama que a enobrece, e a quem já um concurso do periódico lisbonense – o 
Século – aclamara-a, delirante, em grossos caracteres: «A Povoa de Varzim – princesa das praias de 
Portugal...»! 
Hontem lamentava-se já a decandencia que ameaçava a linda praia pela decrescente afluencia de 
banhistas e das distitntas colonias que todos os anos faziam o rendez-vous do passeio alegre mas lindas 
noites de luar, onde a suave brisa maritima e o prateado lençol do mar, sereno, magestoso, embriagava em 
doce harmonia e estonteava com sonhadoras visões as esteticas cabeças das gentis madames  que, 
arquejavam, procuravam supersticiosas, sondar o tranquilo marulhat das vagas á cata de novas e 
insaciaveis ilusões, como um oraculo que lhes pofestisasse noites deleitosas nas ázas inebriantes do deus 
cupido. 
Dai, a friesa que de pouco a pouco vai extinguindo a chama atraente e fascinadora que dava o 
caracteristico cungo déssas noites alegres, descuidosas e doidas dos cafés, ante- camara dessas 
espeluncas, onde se esbanja com criminoso desleixo o pão que saciaria centenas de desgraçados que 
sucumbem á mingua (quantas vezes) do trabalho que gera a paz e robustece a vida! 
A par dos banhistas e dos excursionistas das cidades, acorriam tambem multidões de forasteiros, 
mórmente gente rude daquélas redondésas, que todos os anos ali iam em devota romaria nas 
grandes festividades, quasi imemoraveis e fortificando os pulmões á farta no vivificantes oxigénio 
do mar, por entre o acotovelar da mole do povo que se aperta, pela tarde ao longo da Junqueira, na 
ânsia de extase á passagem dos pequeninos anjos e das minusculas senhoras das Dôres, 
trespassadas (as pobrezinhas) das sete espadas, calcando-se e machucando-se só para terem o 
enlevo de contar, lá na aldeia, quantos anijinhos levava a procissão e a côr visionaria dos seus 
vestidos!.. 
Tudo isto dera fama á Povoa, tudo isto alimentava as receitas da Povoa, tudo isto era a vida da 
Povoa! 
Ao meditarmos nesse pequeno trecho contido entre os períodos duma carta de um povoense, tudo quanto a 
Povoa de grande no passado, deslisou como uma dita cinematográfica ante nossos pensamentos, num 
dêsses momentos d’ ócio emvalados no bambolear da rede, de pois de folhearmos alguns capítulos da 
relíquia onde Eça de Queiroz um dos grandes povoenses ilustres, nos dá as impressões da sua vida 
lisboeta e nos faz acompanhar na sua vernácula, mas simples linguagem, através duma excursão á terra 
Santa, com tal mestria, após a leitura, que julgáramos tambem ter percorrido, com ele, esses longínquos e 
históricos logares. 
E era assim, amigo leitor, que ambicionávamos ter sequér um ápices da fecunda mentalidade do grande 
literato, para esculpirmos na grafia duma singela carta, as impressões que, a grandiosa festa á Senhora de 
Nazaréth, em Belém do Pará, onde a par do constante progredir déste bom povo, que poucas semanas 
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antes dera provas duma ineria indómita, lutando e triunfando pela reivindicação da suas regalias populares, 
a quando do atentado iminente do grande propagandista da causa paraense- Lauro Sod´re. 
Esse povo que então se batêra nas ruas da cidade, encorporava-se agora na romagem do cirio, qua 
antecede a festividade, esse monumental cortejo, onde, numa apoteose delirante á mais querida festa dos 
paraenses, nós encontrams a confraternisação mais perfeita e unida de quasi todas as camadas sociais! 
È que na Republica Brazileira, desprestigiando a grande familia católica, a quando da separação da Igreja 
do Estado, dava-lhes ao mesmo tempo a mais ampla das liverdades religiosas a que te tinha jus a maioria 
dos crentes no Brasil. 
Nós assistimos e como nunca quiçá, miramos o desfile interminável duma onda imensa de povo d’ambos os 
sexos, idades e condições; dir-se-ia que a população da cidade e arredores do grandioso Estado do Pará, 
atraídos por grande facto acorria pressurizas. 
(...) 
Verifica se nésta festa (grandiosa fonte de receita, quer para a fábrica da egreja, quer para o comercio 
d’este florescente estado) tudo quanto as melhores feiras portuguèsas apresentam: os cinemas, os 
cavalinhos, os pim pam-pum, os quinquilheiros, as ourivesarias, os doceiros, etc., e, em vez do verdasco e 
peixe frito, que tanto caracterisa o nosso Portugal, abundam os botequins, com as suas cervejas geladas, 
os shopps. 
(...) 
Foi ao meditar na grande fonte de vida qu todos os anos estas festas, saudadas pelo povo, infiltram o seu 
S. Miguel- como se diz na nossa terra, que nós, na rêde, bamboleando, iendo e relendo, com Nostalgia que 
nos atassalha a carta do nosso poveiro amigo, lamento , como ele, que os próprios filhos déssa linda Praia 
deixem morrer, Talvez por mesquinhas politicas partidárias – uma das fontes de receita que outraora dava 
vida. Chamava forasteiros e engrandecia o seu bairro!” 
 
 
1913.03.16 
“A Povoa de Varzim” 3.º ano, 1913.03.16, p.7 
“Solenidades da Quaresma 
A antiga imagem do Senhor dos Passos, existente na Misericórdia, que ha três anos não tinha a sua 
celebre procissão, e que devido aos esforços duma comissão se efectuou em 9 de Março, com toda a 
cerimonia da praxe. 
 
 
1913.07.13 
“A Povoa de Varzim”, 3.º ano, 1913.07.13, p 9 
“ Arquivo do Reclame da Povoa 
IX- Uma noticia de recaem, publicada no nº 213 do «Liberal», em 1899 
A nossa praia 
A praia de banhos da Povoa de Varzim, é a única praia do paiz aonde o banhista pòde sossegadamente  
passar um ou dois mêses. 
Terra pacata, sem desacatos a pessoas ou a propriedade. Economia como em parte alguma, e, sobretudo, 
uma terra saudável. 
As casas são caiadas todos os anos por dentro e por fora desde o cume dos telhadoes á rua. A via publica 
é varrida todos os dias. A Agua é saborosíssima, das minas de Terroso.  
(....) 
Provisões riquíssimas, imponentes todos os domingos, e igrejas aceadas onde se pódem fazer as 
visitações com o mais profundo silêncio e  o maior dos respeitos e onde se celebram missas a todas as 
horas, desde as 4 da manhã ao meio dia.” 
 
 
1913.07.20 
“  A Povoa de Varzim”, 3.º ano, 1913.07.20, p7 
“ A Povoa em Hespana 
X – A nossa praia apreciada pelo ilustre redactor do ADELANTO, de Salamanca, D. Fernando Felipe, que 
nos visitou em 1910 
 
Salamanca en Portugal 
(de nuestro redactor) 
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Povoa de Varzim 
 
Povoa es um pueblo que tiene 17:000 habitantes nada más, pero seguramente esta, que es la cifra oficial 
de residente en invierno se duplica en lo verano cdom la llegada de los veraneanes, 
En el pueblo hay  grandes plazuelas con bien cuidado jardines, rectas calles con bonitas casas, y un barrio 
de pescadores muy gande, muy limpio y muy tipico. 
La playa supera á toda ponderacion e surprende como este pueblo, en el que se ve por todas partes anisa 
de progresso , deseo o bien estar, y hasta prurito de popularidad, no ha dedicado algum tiempo, á labrar-se 
una reputacion que le seriea facil conseguir dados los elementos coa que cuenta. El defecto da Povoa es no 
haber cultibado el reclamo. 
(...) 
terminada la visita al pueblo volvimos al hotel á cenar, y después, acompañados por muchas y distinguidas 
personas, que nos desatendian ni un momento recorrimos los caés y teatros de Povoa; que son muchos o 
muy bunos. 
Fué una noche la que pasamos em Povoa, de pleno hespañolismo, en la que los recuerdos de la Patria se 
renovaron, recibiendo á casa instante impresiones halagadoras como una caricia. 
Entramos en un cine á los acorde de la «Marcha Real»: los musicos son españoles y española una señorita 
que canta. 
(..) los duenos del hotel M;oderno donde nos hospedamos, son españoles, y no saben ustedes el carinho 
con que hablam de España y el deseo que mostraban de que vinieran á sia casa españles. Y á noche 
mismo, nos podieron reciber solicitando hospedaje: asi que no es que lo necessitem para comer. 
Por qué no vienem á esta playa los españoles? El viaje es comodo, pués está media hora de Porto, mar 
tranquila que ningun peligro ofrece. 
Por la mañana volvimos á la playa, que la lovizna no nos dejó ver mas que á medias.  
Dimos una vuelta por la ciudad admirando su urbanizacion, y al llegar á la plaza donde está el 
Ayuntamiento, nos detuviemos un instante ante una caza, en la que nasció el gran novelista, introductor del 
naturalismo en Portugal, Eça de Queiros. En la caza ay una peluqueria, y en la viven vecnos que tal vez no, 
piensam: que ali nació el renombrado literato. Una placa en que ligura el monumento eriguido en Lisboa, 
dice “ A Eça de Queiros. 1845. 1900. Homenagem de portugueses residentes do Brazil”. 
(...) 
drante el trayecto yo no me cansé de oirle, y cada vez arraigué más mi convicion de que Espana y Portugal 
ganariam mucho conociéndo-se y que, conociéndo-se, tendrian que querer-se. 
Portugal – Porto, 26 de Agosto de 1910. 
Sir Ve 
(tradução no proximo numero)  
 
 
1913.10.15 
Revista, «A Povoa de Varzim», 3.º ano, n.º 2, 1913.10.15, p. 6. 
“Peditorio dos Passos” 
 
Eis a fórma como antigamente se realisava o peditório no S. Miguel, pelos lavradores, para os Santos 
Pássos, escolhendo-se sempre uma 6.ª feira de Julho, ou d´Agosto: 
Adeante, o servente com a campainha manual, coberto; logo a seguir, dois irmãos, nobre e oficial, com 
varas; logo outros dous, nobre e oficial com alcofa; seguindo quatro irmãos, dous nobres, e dous oficiais, 
com varas; no fim déles dous irmãos, nobre e oficial, com alcofa, atraz de tudo, o provedor com vara e ao 
seu lado direito o escrivão da Caza, com tinteiro e papel, e ao esquerdo o recebedor, com a bolsa de 
veludo. 
B.F.  
 
 
1913.10.15 
Revista, «A Povoa de Varzim», 3.º ano, n.º 2, 1913.10.15, p. 6. 
“POVOA DE VARZIM 
 
A porta da habitação piscatória é sempre larga. Ele quer entrar com uma coroa de cordas em cada braço, 
um léme ou um remo ao hombro, e quer encontrar logar para aquela cambulhada toda e passar afoito, sem 
perigo de encalhar a bombordo ou a estibordo. 
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Para mais, a porta havia de ser ampla, por môr dêle lá do catre ou da lareira, cocar o seu barco, sondar o 
seu mar, interpelar a catadura dos elementos, sem ter que estar a inclinar a cabeça á direita, á esquerda, 
como quem enfia a azelha pelo buraco dúma agulha. Casas de pescadores se surpreende dessapossadas 
de janelas e em que a porta se ha assenhorado de toda a fachada. 
Tambem não éra preciso ter braços muito grandes para cercar até toda aquela casa, sempre terrea, como 
pousio de homens habituados á superfície aparentemente plana, das águas, para quem o declive da praia 
não convéem escadas núma moradia simultaneamente destinada a servir-lhe de této ao sôno e de 
armazem aos seus pezados e volumosos aprestos piscatórios. 
Hoje , já se vão topando casinhas dúm andar, em cantaria, seus frontaes de cimento, esquadrias e caixilhos 
fingidos a tinta preta, a modos de perspectiva cenografica, vidraças nas janélas e um programa de 
mobiliario. 
 E lá dentro dá-se com homens de jaquetão cinzento o chapelorio, corrente d´oiro, guarda-sol com cabo 
d´osso, o seu anel –tipo evidente do emigrante em passeio á terra. É o brazileiro da classe piscatória. 
Prolifero como todas as populações lacustres, o pescador póveiro assume os seus encargos de reprodutor 
com a nobrêsa dúm homem em toda a extensão da palavra. 
Não figura no gráfico criminológico, e se alguns sônos faz nas salas gradeadas do andar terreo dos prêsos, 
-são os sonos breves dúm litro de vinho que escorregou a mais e que, esquentando a maquina, fez mover 
os músculos dos membros superiores, mais perto do que é dado, junto das costas ou dos queixos de 
qualquer camarada. 
Jamais o roubo ou a desordem profissional. 
O pescador é ordeiro, como todo o homem forte, e só se afasta da sua indôle acatadora e pacifica de 
desencaminhado pelo pichel. Por isso a caserna abre para esses atletas submissos as suas fauces 
insaciáveis: póveiro que vá á Junta é homem apurado, sendo, segundo o depoimento dos proprios oficiais, 
um dos mais doceis recrutas que aparecem pelos quarteis. 
Tambem não é gente que dê contigente para a prostituição, e por sinal que a honestidade é caracteristica 
das mulheres de classe em toda a costa portuguêsa. 
 
 
1913.12.14 
«A Povoa de Varzim», 1913.12.14, p. 1- 2. 
“A Senhora da Conceição, padroeira da vila da Povoa de Varzim” 
 

As três padroeiras da Povoa – As três matrizes da vila – A coroação da Conceição  
 

A primitiva padroeira da Vila da Povoa de Varzim era Nossa Senhora de Varzim, na antiga Capela da Madre 
de Deus, que, até 1702 foi a Matriz desta vila. 
Naquele ano, transferindo-se o culto da Madre de Deus para a igreja da Misericórdia, então transformada 
em Matriz, por ter maior capacidade para os actos religiosos, passou a Senhora de Varzim a denominar-se 
Nossa Senhora do Rosário, com Estatutos e Confraria legalmente instituida, ficando sendo esta a Padroeira 
e permanecendo nesta Matriz até ao ano de 1757. 
Durante este período de anos, não estando esta segunda Matriz com a segurança precisa, pois estava 
arriscada a ser assaltada por malfeitores, entendeu o Senado povoense representar a El-Rei D. João V, 
implorando-lhe as sobras das sizas e contribuindo mais com 1 real na carne e no vinho para um templo 
maior, afim de servir a Paroquia. 
Então reconhecendo o piedoso monarca a necessidade de a Povoa possuir um nova Igreja Matriz de 
maiores dimensões, decretou a provisão datada de 1 de Junho de 1736, na qual stendeu a petição referida 
pelo espaço de 15 anos, decorridos os quais, pela morosidade das obras de construção, concedeu, por 
nova representação mais 8 anos para a sua conclusão, vindo, finalmente a realizar-se a bênção e 
transferência da Sagrada Eucaristia e Imagens da velha Matriz, no logar da Mata, no dia 6 de Janeiro de 
1757.  
Nésta altura, não obstante haver já na Fortalêsa désta vila uma veneração por uma pequena imagem de 
Nossa Senhora da Conceição,  os súbditos povoenses, querendo dar ao piedoso monarca um publico 
testemunho de homenagem pela doação recebida, mandaram esculpir uma imagem da virgem da 
Conceição, tomando-a como nova Padroeira da Vila da Povoa de Varzim, por então ser também da Nação 
Portuguésa, colocando-a na dita Igreja Matriz. Presume-se até, que a rasão de existir o Brazão da Povoa na 
porta d sacrário do altar da Sr.ª do Rosário, fosse a confraria que, quizesse chamar a autenticidade de 
padroeira á Senhora do Rosário, estando aqui uma prova, mesmo, de em todas as Armas da Povoa, que 
por aí se vêem, terem o rosário a especificar essa intenção. 
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Daí para cá, tendo-se festejando em todos os anos, a comissão de senhoras devotas que no ano de 1904 
geria a devoção deliberou solenisar, no dia 8 de Dezembro daquele, o 50.º aniversário da Definição 
Dogmática da Imaculada Conceição ( celebrada no Vaticano por Pio IX, em 8 de Dezembro de 1854), com 
a Coroação da Virgem, numa grande tribuna levantada e ricamente ornamentada, na frente do Hospital do 
hospital, depois de uma concorridíssima peregrinação, tendo-se adquirida, por meio de subscrição, uma 
coroa d´ouro bem cinzelada, para este acto que com toda a pompa, se realizou do Largo das Dôres, com a 
assistência de todas as autoridades locais, seguida depois de uma grandiosa procissão pelas principais 
ruas da vila, recolhendo, por fim á Matriz, acto único por onde se podia aquiliatar da fé que ia na alma dos 
povoenses.  
Dir-se-ha, mesmo, que esta manifestação de fé foi um caso raro entre nós; pois a quantidade de povo. No 
acto da Coroação, era tal, que, enchendo o vasto largo, ainda era difícil presencia-lo do meio daquela legião 
de crentes, vendo-se muitas mais pessoas alcandoradas pelo adro das Dôres e janelas do Hospital. 
A coroação, feita pelo falecido Arcipreste Martins de Faria, as salvas de fogo, repiques de sinos, pombas 
que eram lançadas a esvoaçar pelos ares, de mistura com os cânticos fervorosos das associações 
religiosas – tudo isto, no meio dum delírio indescritível – fez com que mais ainda a Virgem tivesse sinceros 
devotos, e fosse realmente considerada, como hoje o é, a Padroeira da Vila da Póvoa de Varzim.  

João A. Landolt 
 
 
 
1914 
LANDOLT, Candido Augusto - A Póvoa Linda (Lendas e Tradições Regionais), Póvoa de Varzim, 
«Propaganda», 1914, pp. 75 - 77:] 

“Apezar das cerimonias da Semana Santa, comemorativas da Paixão, Morte e Ressurreição de [p. 76:] 
Cristo, a cargo exclusivo da Confraria do Sacramento, pela força do legado do Capitão Cardía e Mónica 
Cardía, outras cerimónias se faziam e fazem, alusivas á Quaresma, como era a Procissão das Endoenças, 
a Procissão dos Passos, a Procissão do Senhor Morto pela Misericordia e piedade dos fieis, - pela Camara 
o Sermão do Mandato, e tambem pela citada confraria a cerimonia da Benção dos Ramos, & [sic]. 

Parece exquisito que a Camara tambem contribuisse para as solenidades da Semana Santa, e 
outra denominada Corpus Cristi; e tanto assim o julgaram algumas camaras dos ultimos tempos da 
monarquia, que nos respectivos orçamentos figurava essa verba como “despeza facultativa”; porém, um 
advogado distintissimo, sr. dr. Pinto de Mesquita, exercendo as funções de presidente da Junta Geral dêste 
distrito do Porto, ordenou que essa despeza fosse obrigatoria, e como tal descrita, esclarecendo o 
habalisado jurisconsulto que: «a festividade de Corpus Cristi é obrigatoria das Camaras Municipais, porque 
foi estabelecida por providencias antiquissimas da Igreja e decretada como permanente pelo Concilio 
tridentino, sessão 18, Capítulo 5.º, e posta no nosso paiz a cargo das Camaras Municipais, segundo a 
disposição da ordenação L. 1.º Tit. 66, § artigo 48; e considerada como oficial pelas cartas Regias de 18 de 
Maio de 1608, Alvará de 15 de Julho de 1621, Cartas Regias de 17 de Abril de 1625 e 25 de Junho de 
1630». 

Aí está a origem da Camara pagar obrigatoriamente essas festividades, do Mandato e Corpo de Deus, 
fazendo convites e reunindo na Matriz todo o funcionalismo e pessoas de distinção. 

As cerimonias da Semana Santa, na igreja Matriz, acarretam muita despeza e, sobre tudo, muito 
trabalho; - despeza, porque os padres não estão pela [p. 77:] tabela de 1687, recebendo seis tostões para 
cantarem 4.ª, 5.ª, 6.ª e sabado, com obrigação de acompanhar a Procissão da Ressurreição, assistir á 
missa e cantar o responso final por 50 reis! - trabalho, porque a igreja tem de estar de gala e de luto: com 
arte para a Exposição, em forma de monte para o Enterro, coberta de crepes e gala para a Aleluia, sendo 
necessario pagar e ter muito pessoal activo, efectivo e sabedor. 

Mas como para os grandes males de inventam os grandes remedios, a comida a rôdos, o vinho e os 
doces distribuidos a mãos largas, a tudo imprime movimento e acção, exercendo as funções do azeite no 
bancal duma maquina rotativa. 

Todas as mezas administrativas da Confraria do Sacramento se empenham por dar o maior brilho 
possivel ás festas da Semana Santa. 

Com efeito, essas festas são necessarias, o comercio e a industria não as dispensam; porquanto nesta 
quadra, ha em todos os estabelecimentos e oficinas um grande movimento que é o equilibrio financeiro da 
maior parte dos que vivem do trabalho. 

Acabar com as festas da Semana Santa, seria levar a desgraça a centenas de casas.  
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A Camara, no regimen republicano, não auxilia festas religiosas, visto que o Estado não tem religião 
oficial. A Confraria do Sacramento, de acção comum com a Irmandade da Misericordia, deve fazer todo o 
possivel para que continuamente sejam brilhantes as cerimonias da Paixão. 

Assim, terão cumprimento as disposições testamentarias de dois benemeritos e será satisfeita a vontade 
dum povo crente.”6  

Augusto Cândido LANDOLT 
 

 
1914.02.15 
«A Povoa de Varzim», 1914.02.15, p. 6. 
“A Confraria do Santíssimo”  
 
Investigação histórica desde 1622 
 
A cruz e haste de prata que atualmente possue a Confraria do Sacramento désta vila, foi adquirida por meio 
de subscripção iniciada pelo então juiz, sr. João Pereira Batista e comprada em casa de viúva Moreira & 
Filhos, da cidade do Porto, custando a quantia de 162$345 reis. A lista de subscriptores, seu rendimento e 
despêsa, foi publicada no << Ecco da beira-mar >>, e Vila do conde, nº 18, de 9 de Março de 1873.  
O ilustre cidadão João Pereira Batista serviu com distinção o cargo de juiz da confraria do Sacramento, de 
1871 a 1874; tendo servido também como provedor da Irmandade da Misericórdia em 1862; vereador, em 
1861, e Vice-Presidente da Câmara em 1862: = é ao presente o decano dos servidores daqueles cargos. 

Bernandino Faria 
 
 
1914.04.30 
«A Povoa de Varzim», 1914.04.30, p. 3- 4. 
“A Semana Santa” 
 
Vamos transportar-nos ao ano de 1678 e ver quais foram as causas determinantes das cerimonias da 
Semana Santa que todos os anos se fazem nesta vila da Póvoa de Varzim. 
 Havia, então, aqui, uma família pela sua honradês e distinta pelos seus impulsos de caridade; era o 
Capitão António Cardya e sua filha Mónica Cardya de Macedo, os quais viviam em companhia dúma creada 
Maria de Andrêsa.  
Aos 16 dias do mês de abril daquêle ano de 1678, fizeram os dois o seu testamento; e depois de ordenarem 
que fosse adiante do corpo dêle Capitão cardya, para a sepultura oito alqueires de trigo, dois carneiros e 
dois meios almudes de vinho maduro, e adiante do corpo déla, MónicaCardya, para a sepultura fossemoito 
alqueires de trigo, três carneiros e almude e meio d vinho maduro, - instituiram na Igreja Matriz da póvoa de 
Varzim, in perpetuam rei memoriam, os oficios da Semana Santa, pela fórma seguinte: 
«O oficio de trévas na quarta-feira de tarde que se começarão a hora e tempo que se acabem a hora da 
Trindade; - e na quinta-feira seguinte se exporá o Santíssimo com o acatamento devido, e de tarde se fará 
como é costume nas mais igrejas, e aqui com procissão do enterramento do Senhor; - e no sábado se fará 
o oficio das fontes, com declaração de que na quinta-feira da Semana Santa de todos os anos se fará um 
sermão de paixão do Senhor pelas 9 horas da noite.» 
 
 
1914.07.23 
“A Povoa de Varzim”, 3º ano, nº 17, 1914.07.23, p.4 
“Pela Póvoa 
A festa da Assunção 
como um beijo de sol num dealhar de manhã, que brilha e conforta, alegra e encanta, assim a boa noticia 
de que este ano sairia a magestosa procissão da Virgem dos pescadores, encheu de entusiasmo a Póvoa! 
É que paa esse cotejo religioso vai a mais enternecida comoção de ternura e beleza, de admiração e 
afecto. Naquelas imagens ha o culto da Belêza: mas na imagem da Assunção, ha a perspectiva do 
Assombro. Na atitude da Virgem, abraçado o firmamento com os seus olhos e pedindo clemencia no 

                                                        
6 LANDOLT, Candido Augusto - A Póvoa Linda (Lendas e Tradições Regionais), Póvoa de Varzim, «Propaganda», 1914, pp. 75 – 77. 
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rasgado gesto dos seus braços, ha o simbolismo da mais profunda admiração, da mais vivida homenagem 
de respeito pela sublime encarnação do artista pela superior concentração da fé. 
Aquele festival da praia, presenciado por dezenas de milhares, embeciecidas com esse espectaculo 
maravilhoso do estralejar dos foguetes á compita, do acenar festivo das bandeiras, enquanto a procissão 
fimbria a orla do oceano em direcção á velha igreja que domina  mar, - esse festival empolga e arrebata! 
Por isso quando ouvimos anunciar que uma briosissima commissão de conterraneos se ia colocar ao lado 
da Irmandade da Lapa para comumente trabalharem por esse desideratum, x quando tal soubémos, como 
toda a Póvoa encheu-se-nos o coração de alegria! 
Sabemos ainda que a mesma comissão procura organisar um programa vistossimo, para que as festas d’ 
Assunção tenham o seu nome consagrado e – o que é mais- façam atrair os milhares de forasteiros que por 
essa ocasião cstumam visitar-nos. 
É incontestavél que a saída da procissão contribui enormemente para que mais, muito mais, avultado seja o 
numero de hospedes. 
(...) 
se o temos dito tantissimas vezes que Braga com o S. João, Guimarães com as Gualterianas e Viana com a 
Agonia e muitas outras terras conservam preciosamente as suas festas civicas ou religiosas, procurando 
ano a ano, aumentar-lhes as diversões, variar o programa, torna-lo atraente e de largas  vistas, para melhor 
aguçar a curiosidade do forasteiro e faze-lo prender, por dois ou mais dias á terra festejada, porque a Povoa 
quer esquecer a sua melhor tradição de fama, a sua mais abundante fonte de eceita, nesee genero? 
É uma crise imperdoavel fazer olvidar essa grandiosa festa. Deve-se mesmo procurar a correação do 
passado, as suas caracterisitcas, todo esse acenar garrulo duma povoação em festa e amoldal-o ao 
presente nessas manifestações graciosas que se desenham na praia, nas ruas, no esvoaçar alegre da 
mocidade do mar que festejava a Virgem na carinhosa homenagem do seu sentimento, do seu fervor e do 
seu enthusiasmo, quando os lenços de merino e a chita, beijando a fita verde das canas, saudavam a 
Rainha dos Anjos e agradeciam ao povo que visitava a Povoa nêsse dia numa quasi obrigação. 
Fortaleça-se e anime-se a briosssima comissão. 
Seja a festa de 15 d’Agosto uma nova saudade e um grande triunfo. 
Saudade pela recordação; triunfo, por vermos, nésse fia, movimentado o nosso comercio, pejadas as 
nossas ruas e avenidas, admirados os nossos largos e alamedas e saudado o nosso progresso. 
Núm esforço comum, numa fé estoica, faça-se reviver essa magestosa procissão. E quando, no memoravel 
dia, a dôce Virgem dos pescadores, de braços abértos no suprêmo amôr de Mãe e de olhos cravados no 
firmamento como que a querer abrir a vastissima cupula, ela transforme as flechas dêsses olhares na 
murmurosa préce: 
Abençoada terra que consérva o amôr de seus filhos e o legado das suas tradições! 
Mais uma ver: Pela Póvoa! 
Leopoldino Loureiro.” 
 
 
1914.07.31 
“A Povoa de Varzim”, 3º ano, nº 18, 1914.07.31, p.5 
Falta de patriotismo 
Já não sai a procissão d’ Assunção! 
Núm dos dias da ultima semana, recebemos o programa das festas d’ Assunção. Como quant nos 
enchesse de alegria, pela sua boa nova, ainda duvidamos da sua realisação... 
O programa, no seu todo, era simples, para a magnificiencia que estas festas atingiram em anos idos. 
Excepto a procissão, que é sempre magestosa, tiroteio na praia e concurso hipico nos dias da festa,” 
 
 
1914.07.15-30 
“ A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 19, 1914.07.15-30, p 1 
“ Actualidades  
15 de Agosto 
A Fésta d’ Assunção 
Considerações justas e terminantes! 
Já escrevemos um artigo, sobre este assunto, que não foi publicado pela sua demasiada benevolência. 
Novamente vamos tentar traçar por outras palavras para esclarecer os nossos colegas, firmados no que 
ouvimos de um povoense prestimoso e activo. 
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Sim, para esclarecer, porque ainda não está desfeita a lenda de que a culpa é de quem não quer trabalhar 
por essa grande festa do dia 15 de Agosto. 
 - Tocou a rebate, A Propaganda. Lastimando-se  da falta de patriotismo que tem havido, para a festa da 
Lapa. 
O liberal, afirmou que havia um grande patriota que oferecia á comissão que se organizasse, uma 
importante quantia, não tendo essa noticia visos de verdade. 
- Veio em seguida o Instrumental, lembrando a distribuição dos festivais pelos diversos clubs de recreio, 
ficando a casa entidade o cumprimento dum dever patriótico. 
Ainda desconhece o essencial, que ao diante saberá. 
- Falou por ultimo O Comercio da Povoa de Varzim,  pela pêna dum dos mais interessados no assunto, e 
sendo do nosso pensar, achamos que oculta ainda as origens de não se realisar a festa d’ Assunção, em 15 
d’ Agosto, de ha uns 5 anos a esta parte em tão duvidosas situações. E diz ele « falemos claro para que 
compreendam bem as nossas intenções e mesmo porque queremos sustentar uma opinião orientada e 
calculada pelo que temos visto e conhecido suficientemente.» 
(...) 
já sabem portanto, que não passa daqui o patriotismo da mêza da Lapa, que sendo na sua maioria 
composta de gente do mar, julga-se sem força para se apresentar ao publico e abrir uma subscrição. 
No outro extremo, quando uma vez a comissão constituída e conseguidos os recursos monetários 
estabelece-se um conflito entre as duas entidades mêza e comissão- que origina a dissolução désta, pelas 
demasiadas exigências daquele! 
Por exemplo – a comissão deseja uma rigorosa fiscalização no programa que a Lapa não admite ....; - ter 
desejos de destinar promoções de festivais na praça do Almada ou Passeio Alégre, que a Lapa não 
consente, pois só deseja  o arraial realisando no seu adro; - rivalidades pessoais no direito do mando, que 
os marítimos do sul invejam, etc., etc., etc. 
Isto sempre se deu e hade darse, pela falta de coerência e boa vontade que na Irmandade d’ Assunção  
sempre se notou. 
Ora, dada esta hipotese de incompativilidades entre a Lapa e as comissões que se organisam é natural que 
nos digam oir que não nomeia ela uma comisssão puramente de pescadores, mas que tenham simpatia 
perante a Povoa? (...)” 
 
 
1914.08.1-15 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 20, 1914.08.1-15, p.10 
“ Notas Finais 
A Fésta d’ Assunção 
desde que a Imprensa se ocupou da Fésta de 15 d´Agosto, la se reflectiu no mal que adviria para a Povoa a 
não realisação déssa importante solenidade e se organisou uma comissão para se trabalhar nêsse sentido. 
Nós já prevíamos isso, porque aqui é sempre  assim: á ultima hora tuddo se arranja!...” 
1914.08.15-30 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 21, 1914.08.15-30, p. 1 
“15 d’ Agosto 
Véste de galas a Povoa de Varzim, elas demonstrações festivas em honra da Virgem d’ Assunção, da Mãe 
dos Pescadores, da Estrêla do Mar. 
Estão garridamente embandeiradas as nossas ruas - para transitar através das suas louçanias Àquela que 
é a protectora dos inalantes, nas horas aflitivas da sua Angustia. 
Mais uma vêz vamos admirar esse cortejo grandioso, esse desfile característico, essa festa original de 
cunho acentuadamente bairrista, onde a ostenta  o símbolo da fé cristã e se engrinalda de paramentos ricos 
e valiosas, as belas imagens dos seus andôres.” 
 
 
1914.08.20 
«A Povoa de Varzim», 3º ano, nº19 e 20, 1914.08.20, p 1, 2  
A Festa da Assunção 
Quando escrevemos um artigo, com o titulo que nos serve de epigrafe, fazendo um apêlo á Póvoa para 
secundar a comissão que abalançou á patriotica tentavtiva de fazer sair a procissão dos pescadoares, mal 
pensamos que as nossas palavras, dúma ardorosa fé e dúma confiança céga, se tinham de perder no 
vacuo duma criminosissima indiferença! 
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Não podemos conter o nosso preciosissimo desgosto pelo gosto descabido dos muitos que não souberam 
compreender o significado da festa, nem garantir a escabrosissima missão dos que, com amôr, se 
sacrificara, a sair à rua para um fim tão simpatico. 
Ha mesmo da parte dos que se negaram a dar o seu apoio valorisador a esta festa, uma inqualificavel 
interpetação de vêr as coisas pelo prisma real, pondo de parte os interesses dúma terra, satisfazendo só a 
que se manifesta por um acto antipatriotico. 
É da nossa alçada fazer serenamente a analise déssa abstençao a um fim alevantado como era o de fazer 
ressurgir a festa da Lapa com todo o seu esplendor Os que mal pensaram não auxiliando essa comissão 
com o quantitativo monetario para subscrição, deixaram-se arrastar por um êrro leviano de estorvar ou, para 
melhor dizer, de fazer esbarrar toda a iniciativa contra a mol da indiferença tão prejudicial aos interesses da 
nossa terra, como perniciosa aos nossos brios. 
Não se póde sofrer o animo o insensato argumento dêsses que afirmam nada lucrar com a realisação de 
tais festas. 
Mas dada a hipótese que assim fôsse, esse estulto egoismo devia amordaçar-se para deixar falar o 
sentimento do patriotismo, para deixar ouvir a voz calma da consciencia apontando o beneficio dos outros 
como refelexo do nosso proprio beneficio. 
Establecimentos comerciais de relativo  conforto e de bem afreguezada  concorrencia deviam nivelar as 
suas pretenções e os seus desejos á amplitude do bem estar comum e ao desafogo que se devia produzir 
nas outras casas tambem comerciais. 
Mas, como dissémos, não nos podemos conformar com a teoria de que nada lucram com as festas. As 
rasões  aduzidas em abono déssa asserç\ao só nos revelam um espirito de má fé ou intransigencia pessoal 
bem manifesta, no proposito de fazer esmorecer os obreiros déssa missão. 
Poderá, porventura, todo o comercio local deixar de ganhar com essa avalanche de forasteiros que no dia 
15 se pespejam na Póvoa, distribuindo-se por todos os ramos de negocio, mas muito principalmente pelos 
hoteis, casa de pasto e mercearia ? 
Não será essa uma receita importante que não podemos desprezar, pois que a Póvoa atravéssa numa 
aguda crise na actual conjunctura e necessita a amealhar todos os proventose aproveitar todos os 
recursos? 
E demais, se a memoria não nos traiçoa, ainda bem nos lembramos da série de queixumes e de 
recriminações que se fizeram ha dois anos, quando a procissão da Assunção se não realisou, atribuindo-se 
responsabilidades a quem as não tinha, mas julgando-se todos no direito da maior censura para os que não 
poderam aproveitar os rendimentos do 15 d’Agosto. 
E agora? A quem de facto se pódem imputar essas culpas? 
A sanção publica que lavre nêste libélo a sua sentença.  
Pela nossa  parte vincamos de desgosto e amargura o nosso protesto. 
As responsabilidades materiais que resultam da falta de cumprimento dúm dever patriotico, assinalam 
exuberantemente a leviandade dèsse egoismo caldeado na fornalha do desprêzo pelos interesses da 
Póvoa, pela propaganda da nossa praia, pela quebra do juramento das nossas tradições, do nosso orgulho 
bairrista, do nosso brio e pondunor! 
E basta! 

Leopoldino Loureiro 
 
 
1914.08.20 
«A Povoa de Varzim», 3º ano, nº19 e 20, 1914.08.20, p 3, 4 
A Revista d’hoje 
Tomar-se-ha de espanto, por cérto, quem vêr a Revista da Povoa como a apresentamos. Dirá o leitor que 
tal assunto não vem a proposito, por a magestosa festa da Assunção se não realizar este ano. 
Mas nós sustentamos que queremos tão sómente fazer reviver um tradicionalismo que nos enche de 
orgulho pelo seu bairrismo, e de fama a nossa terra pelo brilho da sua imponencia. 
Eis, em duas palavras, o fim do nosso número de hoje. 
Já está suficientemente esclarecido e são do dominio publico, as razões porque ão se realizou esta festa. 
Não se realisou, poque alguem da Povoa, não quiz, ou, por outra, se esqueceu dúm dos seus mais 
sagrados deveres, qual era o de auxiliar, o mais possível, a saída da imponentissima procissão da 
Assunção, em Agosto. 
Bem sabemos que a Póvoa em geral já está, nésta altura, bem martirisada por subscrições para as 
procissões dominicais, que se realisaram por esses domingos passados. 
Não se faz uma leve ideia das subscrições que se abriram desde o principio da primavera a esta parte! 
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Fizeream peditorias as confrarias da Matriz, para as festas das suas devoções que foram as solenidades do 
Coração de Jesus , do Coração de Maria, Santo Antonio, S. João, Senhora do Carmo, e outras, assim como 
as de Belém e Senhora do Desterro, que, como se sabe, são festas só para a Povoa, que não chamam 
ninguem. 
Pede-se sempre, quasi todas as  semanas! 
Mal rompe o ano, aparece-nos a subscrição de S. Sebastião; depois das Candeias de Terrôzo, e, mais 
algumas passadas, a da Semana Santa… 
Decorrem a Primavera, o Verão e o Ountôno, que são examiados de peditorios, lá vem o Santo André 
d’Aguçadoura, a findar pela Senhora da Conceição!… 
Só em se tratando da Assunção, da Lapa, não sabêmos se é o desgosto de terem contribuido para tantas 
festas, ou se é a indiferença pelo prestigio da nossa festa 
Francamente, não sabemosqual é a terra portuguêsa que seja mais fertil em procissões e festas d’igreja, 
como a Povoa!… 
Louvado Deus! 
Para todas elas a nossa terra está pronta, porque as vemos realisarem-se;- pelo mênos para a festa 
d’Assunção, pois na angariação dos meios para as despêsas só se ouvem palavras amargas que ofendem 
e desanimam os mais corajosos da comissão promotora. 
Porque não voltam as costas a essas pouco valorizadas festas e  antes se guardam para mostrarem o valor 
do seu civismo, aos que visitam, fazendo a procissão daAssunção, que deve ser a festa da Povoa por 
exclencia, festa principal na nossa terra? 
Lembrem-se de que para essa grande obra são precisos passante de 600$ooo reis, tala grandiosidade do 
seu préstito, que exige essa soma para a despêsa d’uma procissão puramente bairrista. 
No seu sentimento moral, alguem, que deu uma prova do seu egoismo, só fez com que a póvoa esteja a 
descair núma pobrêza d’espirito, porque assim, nêste caminhar, não mostrará mais uma parcéla da sua 
orientação civica. 
Dizem os que mais lucram com as festas da Assunção,que elas não lhes dão interêsses… 
Poderá acreditar-se em tal asserção? 
Nós não acreditamos. 
Então um forasteiro quando vem ver as festas, não tem de procurar um hotel,um restaurante ou uma 
hospedaria? 
E estas casas não teem,para estes dias,de se abastecerem bem de géneros alimenticios, na merecearia, 
de se fornecerem da padaria e do açougue? 
Não negociaram, por conseguinte, os mercieiros? 
Não trabalhariam ainda mais os padeiros? 
Não abateriam mais gado os marchantes? 
Não fariam negocio as casas de pasto, as primeiras a negar o se concurso ás festas, que tanto lhe dão a 
ganhar, estorvando assim a vida economica das cassas comerciais que nélas superintendem directa ou 
indirectamente? 
Não estariam em constante laboração e movimento de consumo as confeitarias e pastelarias? 
Acaso julgariam, “esses que lucram com as festas”, que nêsses dias haviam de estar com as portas 
fechadas? 
Por vuntura já vimos algum forasteiro só com o bilhete do comboio e sem 10 reis para gastar? 
Quem não destina numa parte dos seus ganhos, para a despeza, núma festa, no que lhe fôr de 
necessidade? 
Alguem daqui já foi ao S. João, a Braga ao S. Trocato, a Guimarães, ao Senhor de Fão, ás Cruzes, a 
Barcélos, ou a Vila Nova , que se não levar farnél,  tenha de passar o dia e jejum? 
Quem ha ai que indo a qualquer déstas terras, ou a outras, não tenha de procurar, depois de constante 
passeio na festa, uma cervejaria ou um restaurante, onde possa satisfazer as exigencias do seu estomago 
caprichoso? 
Quem dai se retirasse não levaria para as suas terras uma lemrança da festa?—e não seria essa lembrança 
comprada na Póvoa? 
Não girava o comércio, não girava a industria? 
Quem procurar desfazer estas interrogações é retrogado, que não tem o direito de nos vir replicar que as 
festas da Assunção não dão lucro aos habitantes desta vila, porque não lhes pulsa o minimo sentimento 
patriotico! 
Não estarão as festas d’Assunção com uma fama aureolada por esse portugal fóra, pelo brilho que 
derramou em ano idos? 
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Naturalmente alguem invejava o muito negocio que os demais seus colégas fizéssem com essas festas, 
cortando pela base a sua organisação.!… 
Sim senhores!- Quem assim pensa, nao tem noção compléta para formar um juízo seguro do que póde 
advir da realisação de festas na Povoa! 
 

Soubémos ha dias, por um comerciante désta vila, societario dúma firma, comercial désta praça, de que 
nas ultimas festas de S. Miguél, e S. José fizéra negocio ao balcão núma importancia superior a cem mil 
reis. 
E isto foi- note-se- na classe de fazendas. 
Quando não lucraram os restaurantes, as casas de pasto, e as lojas de vinho? 
Pois caros leitores, ainda para a realisação déssas féiras, foi e é necessário obrigar os que com elas mais 
lucram a subscrição das fests a realisar com as msmas, visto os mais interessados serem refractariados a 
este processo de desenvolvimento, pois que lucram  muitissimo com elas. 
E tanto isto é cérto, que não foram capazes de auxiliar a Festa da Povoa, com mira nos interesses, como 
lição das feiras, pondo assim a nossa praia núm movimento que a engrandeceria. 
Estas palavras não visam o comércio local, de fazendas e mercearias, porque os honrados negociantes 
désta praça são os primeiros a secundar os esforços e as iniciativas das quetões que tendam ao seu 
desenvolvimento comercial. 
 Vão em cheio escalpelisar  os pequenos establecimentos que dependem das fornecedoras désses géneros 
de comércio, que em dias de festa são centros afreguezados que lhs deixam fartos proventos. 
Não levarão a bem esses que dizem que não lucram com as festas- (aliaz os que lucram mais)-  que lhes 
apontemos aqui estas verdades amargas; - mas este férro em braza é a paga do insulto que lançaram á 
briosissima comissão d’Assunção, e nós não permitimos que cuspam no patriotismo dêsses cavalheiros de 
respeitabilidade que nos merecem toda a consideração e que no movimento colectivo da nossa terra 
desempenham cargos de preponderancia e de responsabilidade. 
O amôr por essa comisão tributa ás tradições da nossa terra, viu-se bem nos sacrificios que im dispender 
no bem da Povoa.  
Queriamos ver realisada a festa, embora os negocios não corressem de molde a legrar os que por maldade 
tiveram orientação pessimista. 
Porque os invejamos? 
Não! 
Porque gravitam núma rotina inquebravel, - porque não pensam no futuro da nossa terra, - porque não lhes 
vibra no coração o sentimento sequér, pela grandiosa festa da Assunção, tipíca na sua fórma e grandiloqua 
na sua magestade! 
Porque antes na realisação de tais festas queriamos tão sómente admirar mais uma vez o aprumo, a 
compustura déssa adorável procissão dos pescadores, cortejo religioso para onde vão todas as canseiras, 
todas as edicações, todos os sacrificíos, posta com arte, com gosto, com luxo, desfilando com 
magnificiencia, por entre alas compactas de povo e por entre a fil de barcos embandeirados, postos em 
fórma no areal, varados em sinal de respeito á Virgem, que tantas vezes os trouxe a bom porto de 
salvamento depois de passar o invérno em noites tormentosas de rigidos vendavais, sobre as águas 
revoltas daquele mar, para onde A viraram, como que a relembrar-lhe, na vastidão daquele espaço, os 
prodigios que fizera aos desprotegidos da sorte! 
E então  veriamos ai a apoteóse, com  estralejamento do fogo a cruzar os ares núma fé estoica que só no 
arcaboiço do póveiro irradia, como preito de gratidão á sua Mãe, a Estrela do Mar! 
E então veriamos aí , recolhendo á Lapa, os promotores, num extasi de arrebatamento, núm frenesi de 
comoção, - com as lagrimas nos olhos pela palpitação d’alegria que lhes corria em toda a orbita do seu 
sentimento de crentes, - firmemente convictos do dever cumprido! 
Sim! 
Só por isso! 
Só por isso, que era a elevação do nosso bairrismo, do nosso orgulho de povoense nato, e da emoção que 
nos ia na alma por ods as manifestações da vida activa, no caminho do patriotismo e do progresso! 

João Landolt. 
 

 
 
1914.11.15-30 
«A Povoa de Varzim», 4º ano, nº2, 1914.11.15-30, p 9 
“Noticias da Póvoa 
(…) 
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As associações operárias desta vila realisaram um comicio de protésto contra a carestia da vila, núm 
terrêno proximo da fabrica do gaz, no dia 8 de Novembro.  
(…) 

foi colocado no torreão da Camara um pára-raio e um catavento. (…)” 
 
 
1914.12.1-15 
«A Povoa de Varzim», 4º ano, nº3, 1914.12.1-15, p 9 
“Noticias da Póvoa 
(…) 

O Club Naval acaba de adquirir, por titulo de compra, o prédio onde esteve o Centro Republicano 
Democratico, no Largo de S. Roque.” 
 
 
1914.12.24 
«A Povoa de Varzim», 4º ano, nº5, 1914.12.24, p 1 
“A vida dum regimento! 
Um dos melhoramenos mais sensacionais nêstes ultimos 30 anos é, sem duvida alguma, o regimento com 
que se pretende mimosear a Póvoa linda.” 
 
 
1915.09.1-15 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 22, 1915.09.1-15, p. 1, 2 
“ O que foram as féstas da Povoa 
As festas d’ Agosto 
Apesar de organisadas á ultima hora, as festas d’ Assunção decorrreram com um brilho desuado. Muita 
animação, muito povo, e entusiamos indescritível. 
A procissão, a rigor e grandiosa. Na praia, os barcos embandeirados, faziam tremular milhares de 
bandeiras, produzindo um efeito feérico que raras vezes se contempla. 
A Batalha das Flôres, lindíssima: muitíssimo superior a todas as batalhas de Flôres aqui realisadas. 
Muito chic! Muito chic! 
Igualmente a Festa das Dôres esteve imponente, decorrendo com muito brilho. 
Notamos que a procissão, este ano era mais grandiosa. Muitos anjinhos dados de proméssas por 
fervorosos devotos da Senhora das Dôres que por Ela teem fé e crença inabalavel, pelas prodigiosas 
graças que irradia cheia de misericórdia. 
Os milagres que esta santíssima Virgem concéde aos que recorrem ao seu auxilio divino teem brotado a 
flux como maravilhas do céu. Assim o povo crente e firme de que só com a protecção da Virgem das Dôres 
encontra lenitivo nas horas angustiosas do seu sofrimento, tem por ela o mais predilecto afecto, a mais 
arreigada simpatia: eis o motivo porque a festividade resultou brilhantíssima e demonstrativa da fé católica 
que incade a alma da frente, essencialmente religiosa. E muitos parabéns á digníssima mêza, pelo brilho 
que imprimiu.” 
 
 
1915.09.1-15 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 22, 1915.09.1-15, p. 4 
“ Festa de S. José 
Nos dias 11 e 12 de Setembro realisa-se a 3ª festa religiosa da época balnear, em honra do patriarca S. 
José Riba-mar, que se venéra no magestoso templo do Coração de Jesus Agonisante, uma das mais ricas 
esculturas désta vila, pela belêza do traço e da simpatica expressão fisionomica. D’ela damos gravura.” 
 
 
1915.09.1-15 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 22, 1915.09.1-15, p. 5 
“ A belíssima imagem do Coração de Jesus Agonisante, que vai  sair, pela primeira vez, na procissão de S. 
José.” 
 
 
1915.09.1-15 



 

 145 

“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 22, 1915.09.1-15, p. 6 
“ Fachada da Igreja do Coração de Jesus (em construção) na Rua Gomes Amorim 
de onde sai a Procissão de S. José 
Aos herdados da fortuna recomendamos este grandioso Templo em construção,  que é um padrão da Fé 
cristã que se ergue no peito dos povoenses católicos. 
Dum estio maravilhoso compatível com a grandeza de Deus, falta-lhe os recursos para acabar tão 
monumental obra, que, no futuro, será uma das igrejas mais importantes da província, e que será tambem 
um orgulho para os poveiros.” 
 
 
1915.09.15- 30 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 23, 1915.09.15-30, p. 1 
“No rio de Janeiro 
é inaugurada uma associação de pescadores póveiros 
A iniciativa, humilde e singela como era, toma vulto na classe dos marítimos povoenses naquela cidade 
brazileira e toca as raias do delírio nos actos da sua fundação e inauguração.” 
 
 
1915.09.15- 30 
“A Povoa de Varzim”, 4º ano, nº 23, 1915.09.15-30, p. 4-5 
“ O Magistral discurso do exmo  sr. Consul de Portugal 
(...) 

O seu berço - a pitoresca villa da Povoa de Varzim – é antiquíssimo; tem historia desde que ha historia, e 
ainda hoje ostenta nos seus próximos arredores monumentos que, como a linda igreja românica de S. 
Pedro de Rates, datam do primeiro século da nossa éra. A raça póveira, a que os mais entendidos atribuem 
uma origem mista de fenícia e normando, ainda hoje acusa uma pureza de linhas, uma singularidade de 
traços fisionómicos, uma robustez e uma belêza que a tornam inconfundível. A Língua poveira, que parece 
rimada pelo gemido do mar e pelo soluço do vento é, por vezes, como um dialecto, ininteligível a ouvidos 
desabituados, e de um sabor misterioso e estranho. As tormentas e as ventanias são as vossas mestras de 
primeiras letras! E até o brazão de armas da Povoa, cuja origem se desconhece ( o que pelo menos abona 
a sua antiguidade) é cheio de expressão e de carácter. Constituem-no a ancora, o rosário, o sol e a lua. 
Quer dizer que nele estão simbolizados, além de deus, o Mar e o Ceu, nos seus dous astros que vos são 
mais uteis e mais gratos. Esse brazão devia ser já a daquele capitão da Nau Catrinêta, que tentado por 
Satanaz, lhe respondeu em tão belas palavras: 
A minh’ alma é só de Deus  
O meu corpo é só do mar!” 
 
 
1917.03.04 
“A Povoa de Varzim”, 6º ano, nº 9, 1917.03.04, nº 4 
“Manuel dos Passos Viana 
Vive em Ovar, abandonado de sua segunda mulher, com mais de 80 anos d’idade. 
O tipo popular mais excentrico dêste ultimos 50 anos! 
Gostava imenso que, por mimo lhe chamassem – senhor de Vianinha. 
Na igreja, nas funções, nos peditorios, respondendo ao padre do meio do povo, tocando a campania de 
qualquer ponto que se encontrasse.. 
Foi muitos anos sacristão das Almas, na Matriz désta vila; e quando ía tirar o peditorio da rua, ás segundas 
feiras, levava o matélo frande bater a sóla... para que de pronto o ouvissem, logo que batesse a qualquer 
porta, pedindo esmola para as almas santas venditas que délas estão pedindo e rogando a Deus por quem 
délas se lembram... 
Foi também alguns annos o encarregado de tirar o peditorio do Senhor Morto de Vila Conde, em todos os 
dias de feira, - quatro vezes por mês – o que ele cumpria pontualmente; porém, sendo o tesoureiro lá 
residente, não entregava no proprio dia o dinheiro apurado no fim de cada peditorio: trazia-o para a sua 
casa da Póvoa e depois de contar e considerar o que havia de entregar, ía outra vez a Vila do Conde levar 
á tezouraria da confraria, no dsia seuinte... 
Um dia perguntaram lhe porque razão, fazendo o peditório em Vila do Conde, e sendo lá morador o 
tezoureiro, o não entregava ao acabar, evitando  o trabalho de lá voltar? – Respondeu: o rendimento não é 
cérto; ha peditórios muito vons, como o de hoje, que rendeu mil e tantos reis, como ha outros que só 
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rendem sete e oito tostões; - levo-lhe oito tostões, que já e dum peditorio bem bom e o résto fica para repôr 
noutro que renda mênos, e assim escuso de os habituar mal ....; - o ordenado é pequeno ... eu cá estou ao 
léme ... (ainda são capazes de me chamar ladrão, sendo eles peóres!...) 
Era costume convidarem-n’o para ir á frente das procissoes a rufar o tambôr, afim de chamar a atenção do 
povo e do rapazio. 
(...) 

pouco a pouco foi caíndo de moda, e quem superintendia nas festas da Lapa resolveu acabar duma vez, 
prohibindo-o que continuasse a rufar o tambôr na procissão daquela irmandade. (...)” 
 
 
1917.03.04 
«O Comércio da Póvoa de Varzim», Nº 32, 1925.08.23, p. 2. 
 
"As ultimas festas 
Deixaram a mais agradavel impressão as grandiosas festas d' Assunção realisadas na sexta-feira, sabado e 
Domingo. 
(...) A procissão magestosa e triunfal, correspondeu á fama de que gosa em todo o pais. Este ano mais 
rica pelo novo andor da Virgem e pelo acto grandioso e impressionante da coroação presidido pelo 
revmo. Arcebispo Prismaz e levado efeito no Paredão, junto á estatua do Cego do Maio, perante uma 
imensa multidão de povo que se espalhava por toda a praia e que frenética e comovidamente se associou á 
empolgante cerimonia, antecipada por uma alocução do revmo Prior da Póvoa. 
Foi o desfecho brilhante das Festas d'Assunção. Pode dizer-se afoitamente que fecharam com chave d'oiro 
e deixaram fundas saudades." 
 
 
1945.10. 
AMORIM, Pacheco de - Impressões da Póvoa de Varzim, in «Guia Ilustrado da Praia da Póvoa de Varzim. 
Elucidário para Banhistas e Forasteiros. Propaganda», (separata da Corografia Histórica «Terras 
Portuguesas», 4.º ano, Póvoa de V., Tipografia Camões - Editora - PV. Sob o patrocínio da Câmara 
Municipal, 1946, pp. 53 – 55 (Do «Jornal do Pescador, Outubro de 1945). 
 “IMPRESSÕES DA PÓVOA DE VARZIM 
As praias portuguesas podem classificar-se em três grupos: praias em que não há nada; praias em que há 
de tudo menos peixe; e praias em que há de tudo e até peixe. A Póvoa de Varzim pertence a este último 
grupo e sem dúvida que a sua abundância é uma das melhores chamarizes dos banhistas. 
Mas a Póvoa não se fica por aqui. Mais rara que o peixe em nossas praias é ainda a água. Não a de mar, 
claro está, mas a de beber. Até neste particular a Póvoa é uma praia previlegiada, porque a tem excelente, 
e em grande abundância, graças ao desleixo dos de Vila do Conde que, tendo as freiras de Santa Clara tido 
o cuidado e o trabalho de lha meter na vila, mandando construir à sua conta o grandioso aqueduto que 
ainda existe, a deixaram perder por desmazêlo. 
A Póvoa tem tudo, não só no que toca aos dons da natureza, mas também aos da indústria humana. Tem 
excelentes lojas de comércio, notáveis ourivesarias, lojas de bricabraque e até tem alfarevista. 
É excelente ponto de partida para percorrer todo o Minho, porque, não só está a dois passos do Pôrto, (pág. 
54) como está perto de Viana, Braga, Guimarães, Barcelos, etc. Logo que se normalize o serviço de 
camionagem, quem fôr veranear para a Póvoa pode percorrer todo o Norte com a maior das facilidades e 
sem grandes despesas. 
Em tempos normais, a vida na Póvoa é baratíssima mesmo na temporada de banhos. Em 1934, primeiro 
ano em que o signatário destas linhas passou na Póvoa as suas férias, a despêsa da sua casa foi de cêrca 
de um têrço menos do que em Coimbra! 
A vida da praia na Póvoa é simples e sadia. Em tôda a parte se nota respeito, cortezia e franqueza. É uma 
praia de minhotos e está dito tudo. 
Sente-se que na Póvoa há vida religiosa intensa. Igrejas frequentadíssimas, clero ilustrado, deligente e 
zeloso. Festas amiudadas e com procissões belíssimas, como ainda não vimos em outra parte. Há na 
Póvoa o gôsto e a arte de vestir os anjos e de os agrupar e combinar de modo a tirar efeitos belíssimos. No 
geral, os anjos são postos nas procissões em grupos sem gôsto e sem sentido. Não assim nas procissões 
da Póvoa. Os anjos são agrupados, ou para tirar efeitos cívicos, como numa das procissões dêste ano, o 
sete-estrêlo, - sete anjos vestidos de igual e cada um com sua estrêla; ou então para figurarem um mistério 
ou um passo das Escrituras. Em qualquer dos anos, os efeitos são impressionantes. 
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E que dizer do mar e da gente da Póvoa? Apenas reproduziremos aqui as palavras que um distinto oficial 
da nossa Marinha de Guerra, muito devotado à Póvoa; nos acaba de escrever carta muito prezada: “O 
melhor mar e a melhor gente que jamais encontrei na minha vida de homem e de marinheiro”.§”  
(Do «Jornal do Pescador», Outubro de 1945). Pacheco D’Amorim (Catedrático da Universidade de 
Coimbra)” 
 
 
1950.05.20 
[P-128] 
«Estrella Povoense», 1950.03.26. 
 
"Procissão dos Passos e Semana Santa 
A Mesa da Santa Casa da Misericordia de acordo com a Confraria da Misericordia e a Confraria do 
Santissimo Sacramento, resolveram fazer, neste ano, em conjunto com a maior imponencia, a Procissão 
do Senhor dos Passos e as cerimonias da Semana Santa e para isso foi elaborado e profusamente 
distribuido um programa que consta do seguinte: 
Hoje sábado - ás 21 horas, procissão nocturna com a imagem do Senhor dos Passos que sairá da 
Misericórida, recolhendo na Matriz, onde no final será cantado no Misere 
Amanhã Domingo - Pelas 16 horas sairá da Misericordia para a Matriz a procissão do Santo Lenho.... 
Domingo de Ramos - Pelas 9 horas efectuar se há a procissão dos Ramos - que sairá da Matriz para 
Misericordia na capela das Dores, na Matris e no coração de Jesus, onde serão apresentando vários 
motivos religiosos. 
Sexta-feira Santa. Continuação das Cerimónias da Paixão, da parte de manhã. De tarde a magestosa e 
imponente procissão do Enterro com semão o pelo rev. Alfredo Rocha, prior de Barcelos, ao recolher. Á 
noite oficio pelas trevas e no fim sermão da Soledade pelo mesmo orador. 
Domingo de Páscoa - Depois do canto da Ressureição pelas 9.30 horas sairá da Matriz a procissão 
Eucaristica da ressureição, na qual se encorporam todas as confrarias da vila. Por volta das 13,30o 
realizar-se-há a visita pascal de todas as freguesias da Póvoa. 
Eis em resumo o programa das tocantes cerimonias da Semana Santa que este ano devem resultar 
imponentes. 
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3.3. PROGRAMAS DE GRUPOS ALEGÓRICOS IMPRESSOS E MANUSCRITOS. 

 

 
Figura  3 - Vida da muito Santa Virgem Maria. “Vie de la trés S.te Vierge - Paris L. Turgis J.ne Imp. Editeur, r. des Ecoles, 80 et a New 

York, Leonard St. 83.” Gravura sobre papel. Alt. 43,4 x larg. 56,4 cm. Col. MMEHPV. G-150 

 

 
Figura  4 - Estampa Colorida. “PRINTED IN GERMANY”. Alt. 32,5 x Larg. 42,5 cm. Col. MMEHPV. G-150 
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Figura  5 - Reprodução fotográfica de um Programa da procissão de N.ª S.ª da Assunção da Povoa de Varzim. 
15 de Agosto de 1878. Papel impresso. Colecção particular.  
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3.3.1. PROGRAMAS IMPRESSOS. COLECÇÕES PARTICULARES (1887 – 1904) 
 

Programa de Procissão - N.º  1 - Programa da procissão de Nossa Senhora da Assunção da Povoa de Varzim 
(1878.08.15). 

“PROGRAMMA para a procissão de Nossa Senhora da Assumpção, da Villa da Povoa de Varzim, que ha-de realisar-se no 
dia 15 de Agosto de 1878. 

* * * © * * *  

Abrirá o prestituto (sic) a força militar.  
Seguir-se-ha a cruz e meza da confraria das Almas. 
 

Grupo 
Tres anjos, com os emblemas representativos da irmandade. 

- - - o - - - 

Cruz e meza da confraria de S. José de Riba-már. 
 

Figura 
O Archanjo Gabriel na attitude da Annunciação. 

- - - o - - - 

Após o coro significativo de meninos. 
 

1º andor 
A imagem de S. Pedro, guiada pelo reverendo capellão-mor da irmandade. 

- - - o - - - 

A cruz e meza da confraria de Nossa Senhora de Belém. 
 

Grupo 
Roza mystica - Turris Davídica - Turris Ebúrnea. 

- - - o - - - 

A cruz e meza da confraria de N. Senhora das Dores. 
 

Grupo 
A Hubildade (sic.) de Maria Santíssima. 
 

2º andor 
A imagem de Nossa Senhora da Bôa-Viagem. 

- - - o - - - 

A cruz e meza da confraria de S. Thiago Maior. 
 

Figura 
A estrella do mar. 

- - - o - - - 

A cruz e meza da confraria do S.S. Coração de Jezus. 
 

Figura 
A fé. 

3º andor 
A imagem de Nossa Senhora da Lapa. 

- - - o - - - 

A cruz e meza da confraria de Nossa Senhora do Rozario 
 

Figuras 
Esperança e Caridade. 

- - - o - - - 

A cruz e meza da confraria do Santíssimo Sacramento. 
 

Grupos 
A Religião. 
A Sabedoria Divina. 

- - - o - - - 

Seguir-se-ha o côro das Virgens. 
 

4º andor 
A imagem de Nossa Senhora da Assumpção guiada pelo escrivão e ladeada por porta-machados. 
Após irão os valentes e prestantes cidadãos da classe pescatoria que teem sido agraciados por Sua Magestade El-Rei 
por serviços humanitários prestados, formando duas alas, no fim das quaes ver-se-ha os corajosos arrais José Martins 
Areias, o Segio, e José Rodrigues Maio, o Cego do Maio. 

- - - o - - - 
A cruz e meza da confraria da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assumpção. 
 

Grupo 
A Gloria de Nossa Senhora. 

- - - o - - - 

A cruz clerical  e eclesiásticos.  
Palio, ladeado por portamachados. 
Musica regimental de infantaria nº 18. 
Força armada.” 
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Figura  6 - Reprodução de um Programa da procissão de N.ª S.ª das Dores. 22 de Agosto de 1880. Papel 
impresso. Colecção particular.  
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Programa de Procissão - N.º  2 - Programa para a Festividade de Nossa Senhora das Dores [1880.08.22] 

 
Programa para a Festividade de N. Senhora das Dores 

 
Terá lugar, no próximo domino, 22 do corrente, a festividade á Virgem Senhora das Dores, erecta na Capella 
do mesmo nome. 
No Sábado á noite haverá arraial, onde será queimado um vistoso fogo d´artificio, subindo ao ar vários balões 
onde a banda Povoense executará as melhores peças do seu reportório. 
Pelas 10 da manhã de Domingo haverá missa cantada com acompanhamento a grande instrumental, e sermão 
pelo distinto orador portuense, Francisco José Patrício, pregador régio. 
De tarde, pelas 4 horas, sahirá a magestosa procissão, que percorrerá as ruas seguintes: Largo das Dores 
(lado sul), Visconde, Praça do Almada, Pelourinho, Praça de S. Roque, Junqueira, Norte, Ramalhão, largo dos 
Banhos, Passeio Alegre, Paredão, Junqueira e Rua Direita. 
 

-=-=-=- 
Abre a procissão um grupo de três anjos, suspendendo o do centro o coração traspassado pelas sete espadas, 
e levando os outros palamas. 
 
Um anjo e uma estrella – Allegoria de Maria Estrella da Manhã. 
 
Figura da Innocência - levando do lado direito um anjo com um rótulo - «Inocência» >; e do lado esquerdo 
outro com o texto – Vidi Lacrimas innocentium, et neminem consolatorem. Eccl. Cap. IV. V.1 
 
Figura da Pureza – Levando na mão uma açucena, acompanhada de dois anjos com palmas. 
 
A figura da Humildade – Levando do lado direito um anjo com um rotulo – «Humildade»; e do lado esquerdo 
outro com o texto – Humiliet me Deus apud – vos. Cor. , cap. XII, v. 21. 
 
Figura da resignação. – Ao lado direito um anjo com o rótulo «resignação» ; e ao lado esquerdo com o texto – 
Forititudo Tua, patientia tua, Job., cap. IV, V. 
 
Um grupo representando a Caridade. 
 
Coro de virgens, precedido pela Rainha das mesmas, acompanhada de seus pagens e caudatarios. 
 
Um grupo de sete meninas, levando cada uma a sua espada, representando as Dôres da Virgem. 
 
Andor da Virgem das Dores. 
Vários anjos com emblemas da paixão do Redemptor. 
 
Pallio, debaixo do qual é conduzido o Santo lenho. 
Fechará o préstito uma banda Marcial. 
 

-=-=-=- 
A meza administrativa da Confraria, certa dos sentimentos religiosos de que todos os habitantes d´esta villa 
estão possuídos, pede para adornarem com cobertores e bandeiras as janellas das suas habitações, e juncar 
de verdes as fronteiras das suas testadas. 
 

Póvoa de Varzim, 22 de Agosto de 1880 
-=-=-=- 

 

Imp. Progresso – Rua do Visconde, n.º 68. 
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Figura  7 -  Páginas 1 e 2 do Programa com 10 páginas da Procissão da Imaculada Conceição do Sameiro. 
1904. Papel impresso. Colecção particular.  
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Programa de Procissão - N.º  3 - Programa da Procissão comemorativa do quinquagésimo aniversário da 
Proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Sameiro, 1904 

 
“Programma / Da / Grandiosa Procissão commemorativa do quinquagésimo aniversário da proclamação 

do dogma da Immaculada Conceição da SS. Virgem Maria Mãe de Deus 
1854 -1904 

- - + - - 

Recordação do Sameiro / Braga 
- - + - - 

Braga. Pap. Universal e typ. a Vapor. Largo do Barão  
1904 

 [/p. 2:]  Programma da grandiosa Procissão Commemorativa do quinquagésimo anniversário da 
Proclamação do Dogma da Immaculada Conceição da SS. Virgem Maria Mãe de Deus 

1854-1904 
- - + - - 

A egreja Catholica, sempre solicita em honrar a Santíssima Virgem nas differentes solemnidades que lhe 
são consagradas pela liturgia, entoa em muitas d´ellas Antiphonas especiaes, apropriadas á solemnidade 
de que se occupa. 
Assim, nas festas em honra da Immaculada Conceição, canta o melodioso, terno e suave cântico: - Tota 
pulchra ... Por isso, pareceu conveniente, que, para celebrar o quinquagésimo anniversário da defenição 
dogmática da Immaculada Conceição, se representasse por meio de figuras, anjos, emblemas, 
symbolos e allegorias, os diferentes versículos e responsórios que o compõe, na procissão que por 
tal motivo tem de se realisar no dia 11 de Junho do corrente anno. 
Abre-a um piquete de cavallaria, precedido de differentes associações, collegios, etc. Em seguida irá, 
puxado a três parelhas, e allusivo á definição dogmática da Immaculada Conceição, um magestoso CARRO 
TRIUMPHAL, representado da fórma seguinte: 
 

- No cimo a figura da Egreja Catholica, vestida de setim branco, cingida por cinto verde e manto de veludo 
escarlate, na cabeça a tiára, sobre o braço esquerdo a cruz pontifícia com as chaves de S. Pedro, 
sustentando na mão as Letras Apostólicas sobre a definição dogmática da Immaculada Conceição e com a 
direita apontando para ellas. Por cima da cabeça apparecerá, [/p. 3:] no meio de refulgentes raios a pomba, 
symbolo do Espírito Santo, que sempre assite á sua Egreja, e como fazendo-lhe cortejo, irão dois anjos com 
palmas e coroas de louro n´uma mão, e na outra bandeiras, em uma das quaes o brazão d´armas de Pio IX 
e a seguinte legenda: “Maria foi conccebida sem pecado”, e na outra o brazão d´Armas de Pio X e : 8 de 
Dezembro de 1854 -11 de Junho de 1904. Sentada aos pés da Egreja a figura João Duns Scoto, com o 
argumento theologico que defende a Immaculada Conceição de Maria Santíssima: Potuit, Debuit, (ergo) 
Fecit. Alem d´estes anjos irão mais os seguintes: um levando o baculo, outro a mitra episcopaes, e em 
almofadas, um levará a corôa de rei e o sceptro, outro o arminho e a púrpura, outro o capello, outro a 
borla da faculdade de theologia, para significar a acceitação e a veneração em que este dogma é tido 
tanto pelos bispos como pelos theologos e reis. Completando este grupo irão quatro figuras, representando 
os quatro continentes, e indicando que a Egreja triunpha por todo o orbe, que seus oráculos em todos os 
paizes são escutados, e que o triumpho da Virgem é celebrado por todas as partes do mundo: Europa com 
a seguinte legenda: Beatam me dicent omnes generationes. Azia, A solis ortu, Africa Loetabitur deserta et 
invia. América, Usque ad occasum. Rematará este brilhante conjunto a figura da Fama que levará na tuba 
symbolica a legenda: Im omnem terram exivit sonus... 
A seguir ao carro triumphal uma banda de musica acompanhará um coro, formado pelos alunos do 
magnifico collegio do Espírito Santo, cantando os hynnos do Sameiro. Apoz vae a bandeira da Real 
Irmandade de Nossa Senhora do Sameiro precedida da artística e valiosa Cruz da mesma confraria, e 
immediatamente o grupo 

 

1º (Ideia geral da Procissão) 
 

Compõe-se elle de cinco anjos aramados; o do meio leva uma bandeira hasteada com a legenda: “Tota 
pnlchra es Maria” (Toda sois formosa ó Maria), cercado dos outros quatro com bandeiras apanhadas com 
os dísticos:  [/p. 4:] “immaculata Conceptio tua” (A tua Immaculada Conceição) – “Dei genitrix Virgo” (Santa 
Mãe de Deus) – “Gauddium ammutiavil” (Encheu de alegria) – “Universo mundo” (Todo o mundo). 
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2ª Tota pulchra es Maria (Toda sois formosa ó Maria) 
 

Como a verdadeira formosura consiste na graça divina será a Santíssima Virgem representada pela figura 
da Graça, levando na mão esquerda, um ramo de oliveira e na direita um calix, significando que a graça 
divina pacifica os homens pelos merecimentos do Sangue preciosíssimo de Nosso Senhor Jesus Christo. 
Ladeam esta figura o Archanjo S. Gabriel á direita, levando na mão esquerda uma açucena e com a direita 
apontando para o céu; á esquerda um anjo com o texto: Invenisti gratiam ... Luc., I, 30. 
 

3º El Macula originalis non est in te ( E não vos manchou o pecado original) 
 

Esther, symbolisando a isempção da culpa original, cingindo a cabeça de coroa real, empunhando  sceptro 
na mão direita e na mão esquerda um pergaminho representando o decreto de d ´Assuerro: Non moricis ...  
Est., XV, 13. Próximo a esta figura irá Bernardete levando em almofada a coroa ducal com a lettra em 
forma de diadema: Eu sou a Immaculada Conceição. Á direita um anjo com o rosário e a vela; á esquerda 
outro com o cinto azul e as duas rosas douradas. 
 

4º Tu Gloria Jerusalem (Vós sois a gloria de Jerusalém) 
 

Judith, conduzindo na mão direita o alfange. Ladeam esta figura dois anjos: um levando um globo 
terraqueo, e o outro o texto: Cui Dominus contulit explendorem, Judith, x, 4 o que allude ao novo lustre que 
na terra acresce á gloria de Maria Santíssima pela definição dogmática da sua Conceição Immaculada. 
Após segue uma aia conduzindo a cabeça dos Holofernes.  
 [/p. 5:]  

5º Tu laetiliu Israel (Vós sois a alegria d´Israel)  
 

A Esposa dos Cantares, para significar a alegria, que este acontecimento excitou entre os catholicos. Esta 
figura será rodeada de quatro anjos anjos que levarão em palmas as legendas: Cum jucunditate – 
Conceptionem – Beata Maria – Celebremus. 
 

6º Tu honorificentia populi nostri (Vós sois a honra do nosso povo) 
 

Débora, honra do povo de Deus, vencendo o inimigo que o oprimia e vexava, evidentemente symbolisa a 
Santíssima Virgem. Será representada por uma menina vestida de guerreiro, com capacete na cabeça, 
peito d´armas, escudo no braço esquerdo e espada desembainhada na mão direita. Ladeando-o irão dois 
anjos, um com a letra: In manu mulieries tradetur Sizara. Jui., IV, 9, outro com uma côroa de louro. 
 

7º Tu advocata peccatorum (Vós sois a advogada dos pecadores) 
 

A figura da Esperança, vestida de setim verde, com um ancora. Será ladeada por dois meninos vestidos de 
túnicas, levando um nos pulsos umas cadeias, o outro conduz umas disciplinas. Após elles dois anjos, 
conduzindo em salvas um coração corôado de rosas brancas e atravessado por uma espada, e os 
resplendedores das graças. Significando que a esperança nunca deve desamparar o peccador, quando 
este, arrependido, recorre á Santíssima Virgem, Refúgio dos peccadores e Dispenseira de todas as graças. 
 

8º Ó Maria! Ó Maria! (Ó Maria, Ó Maria) 
 

Côro das Israelitas (Gloria a Maria). Vinte meninas, levando palmas com a legenda: Ó Maria! E ao fundo um 
anjo amarado, com a mesma legenda, cercada d´uma aureola. 
 

 [/p. 6:]  

Este côro canta a seguinte letra: 
 

Canto 
 

Terra e céu Vos felicita: 
Para Vos Cantarem bemdita 

Todo o mundo é Israel: 
Mas do orbe inteiro no Côro 

Entra com distinto fôro 
A voz do reino fiel 

 

Côro 
 

Nossa gloria a mais prezada, 
Nosso gozo perennal 

Salve! Salve Immaculada 
Rainha de Portugal 

 

(Letra de Pe. Luiz Campos Santo. Musica de Pe. Manuel Martins d´Aguiar) 
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9º Virgo prudentissima (Virgem prudentissima) 
Abigail, pela prudência com que se houve em applacar a David, symboliza a Santíssima Virgem n´este seu 
titulo de gloria. Compõem-se este grupo d´uma figura e dois anjos; aquella representa Abigail, levando 
n´uma mão um açafate com pão e frutas, e na outra um cajado; estes levam, o da direita uma lâmpada e a 
letra: Mulier prudentíssima I Reis, xxv, 3, e o da esquerda uma serpente, symbolo da prudência. 
 

10º Mater clementissima (Mãe clementissima) 
Rebbeca, protegendo seu filho Jacob da ira  de seu irmão Ezaú. Esta figura leva a legenda:  Et cesset 
indignatio ejus Gen., XXVII, 45, ladeando-a á direita Jacob (com o cajado de pastor), a quem cobre com o 
manto, para o furtar ás vistas de Esaú, que á esquerda leva uma aljava e o arco. Rebecca symboliza a 
Santíssima Virgem na sua clemência; pois que é por Ella que os peccadores são poupados á justa cólera 
de Deus. 
 [/p. 7:]  

11º Ora pro nobis (Rogai por nós) 
A Oração esta figura veste de setim branco, cinge cinto vermelho, cobre-a um ténue manto de lhama 
dourada, e conduz um thuribulo; significando o odor que recende das oracções da Santíssima Virgem em 
nosso favor. Ladêam-a dois anjos, conduzindo salvas com flores naturaes. 
 

12º Intercede pró nobis ad D. J. Ch.um (Intercedei por nós a J. Ch) 
Bethsabé, mãe de Salomão. Ladêam esta figura dois pagens, um conduzindo a corôa real, o outro o 
sceptro com a legenda: Pete mater III Reis, il, 20 ( em alttitude de lh´o entregar). Assim com maior razão 
Jesus Christo não deixará de attender ao interesse que sua Mãe Santíssima toma por aquelles que a Ella 
recorrem. 
 

13º Côro dos Cherubins (Corôa) 
Como remate a este consenso unânime de louvores á Santíssima Virgem irá, precedido de dois anjos 
abraçados, e com a legenda: Veni coronaberis (Vem e serás coroada), Cant., ii, 24, um deslumbrante Coro 
de vinte e dois cherubins com açucenas na mão, distribuindo da forma seguinte: 
 

Os dez primeiros (cinco por banda), levam uma lua sobre a cabeça, e formam dois anagrammas do nome 
de Maria. Os doze que se seguem (seis de cada lado), levam uma estrella (corona estesllarum duodecim. 
Apoc., XII, 1) sobre a cabeça e tormam dois anamgrammas do nome da Rainha: 
[MARIA] 

Mediatriz 
Adjutrix 

Reparatriz 
Illuminatrix 
Advocata 

 

Margarita 
Adamans 
Rubinus 
Iaspis 

Amethystus 
 

 [/p. 8:] [RAINHA] 
Regina 
Aurora 

Iimperatrix 
Nobilitas 
Hortus 
AAltare 

 
Robur 
Astrum 

Intercetio 
Nutrix 
Hortus 

Absolutio 
Cantam a seguinte lettra: 
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Canto 
Reino diz o diadêma 

Diz o oiro nosso amôr 
Portugal com este emblêma  

Vos acclama com fervor 
 

Côro 
Reinae, bradamos de novo: 

Em nód Maria, reinae 
Nossas almas, nosso povo 

Ao rei Jesus entregae. 
 

(Lettra de P. Luiz Campo Santo, Musica de Eduardo da Fonseca) 
 

Fazendo fundo a este brilhante coro irá a riquíssima e artística Coròa d´ouro offerecida pela Nação 
Portuguesa, á Virgem immaculada do Sameiro. Será conduzida por quatro anjos, e rodeada por tantos 
grupos de três quantos são os escudos que a ornam, dos quês sahem feixes de fitas das cores das 
bandeiras portugueza e pontifícia, e a cujas extremidades pegaam anjos vestidos da cor correspondente, 
destacando-se as figuras de Portugal e de Braga. 

- - - + - - - 
Para mostrar o fundamento da nossa Fé no Mystério da immaculada Conceição irá a exposição do 
argumento theologico que o defende, sendo symbolisando pelas seguintes figuras. 
 [/p. 9:]  

14º 
Omnipotência Divina, com uma coroa imperial na cabeça, empunhando na mão esquerda um sceptro, 
terminado em uma mão, emblema do poder de Deus, e na direita esta divisa em lettras d´ouro: POTUIT, e 
aos lados dois anjos com o seguinte texto: Non Erit impossibile apud Deum – Omne verbum (A Deus nada é 
impossível) Luc., I. 37, para mostrar que Deus podia exemptar Maria de incorrer na culpa original. 
 

15º 
A Santidade divina, com uma radiante aureola na cabeça, em uma mão a pomba, symbolo do Espírito 
Santo, no meio de resplendores, na outra a divisa em lettras d´ouro: Debuit e aos lados dois anjos com o 
texto: hnorem habebis – Matri tuae ( Honrarás tua mãe) TOB., IV, 3, para mostrar que Deus, uma vez que 
escolheu a Maria para sua Mãe, devia perseval-a da culpa original. 
 

16º 
A Providência Divina, com um sol sobre a cabeça, na mão esquerda um scpetro terminado em um olho, na 
direita esta diviza em lettras douro: FECIT e aos lados da legenda: Sanctificavit tabernaculum suum – 
altíssimus (O altíssimo sanctificou o seu tabernáculo) PSAL., XLV, 5, signficando que Deus, se podia e 
devia perservar Sua Mãe da culpa original, certamente assim o fez. 
 

17º 
A Fé com uma cruz na mão esquerda, na direita esta divisa em lettras douro: CREDO, e aos lados dois 
anjos com o texto: Unus Dominus – una fides ( Um só Deus e uma só Fé) EPH, IV, 5, indicando que o 
mysterio da Immaculada Conceição, demonstrando pelo argumento theologico, agora pela definição 
dogmática é artigo da nossa Fé. 
 

Seguem diversos anjos conduzindo emblemas allusivos  [/p. 10:] á Santíssima Eucharistia, ladeados de 
grande número de sacerdotes com sobrepelizes, paramentados de dalmaticas, casulas e capas, fechando a 
procissão o palio, debaixo do qual irá o Santíssimo Sacramento, fazendo-Lhe cortejo todas as auctoridades 
ecclesiásticas, civis e militares, indo a banda regimental e toda a força disponível. 
Junto ao cruzeiro de Nossa Senhora-a-Branca, do lado fronteiro ao templo do Sameiro, será dada a bênção 
com o Santíssimo Sacramento. 

- - - + - - - 
ITENERÁRIO 

Rua da Sé, Avenida de S.. Miguel-o-anjo, Arco da Porta Nova, Rua Nova de Souza, Largo do Paço, Rua 
Rodrigues de Carvalho, Largo do Barão de S. Martinho, Campo de Sant´Ana (lado sul), Cruzeiro de Nossa 
Senhora-a-Branca, Campo de Sant´Ana (lado Norte), Largo da Lapa, Rua dos Cappelistas, Campo de D. 
Luiz I, Rua de Dr. Fr. Caetano Brandão, Rua da Sé.” 



 

 159 

 
 
 

 
 

Figura  8 - Estampa Colorida representando as “Letanias da Virgem”. Alguns dos programasde grupos alegóricos transcritos 
tentamrepresntar de forma viva, se bem que alegórica, orações além das cenas da vida dos santos. Col. MMEHPV. I-850.  
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3.3.2. MANUSCRITOS: “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”7 

 

 
 

Livros (2), encadernados, compostos por folhas de papel pautadas (1.º - 148 folhas pautadas + 2 
lisas [capa]; 2.º - 165 folhas pautadas + 2 lisas [capa]). 

1.º - Alt. 216 mm x Larg. 170 mm x Espessura: 23 mm. 
2.º - Alt. 210 mm x Larg. 155 mm x Espessura: 26 mm. 
 

trata-se de livros de registos de programas para procissões, manuscritos, em dois volumes, 
contendo o primeiro 283 páginas e o segundo 216.  

São simples e funcionais livro de apontamentos, não indicando a data da sua elaboração (excepto 
alguns poucos casos em que se regista o ano. As datações indicadas apontam para um 
período cronológico que vai de 1939 a 1967.  

Alguns (poucos) apresentam informação geográfica, indicando a terra a que se destinam (Vila do 
Conde, Freamunde, Lousada, Mirandela) e, ainda mais raramente, a informação 
cronológica, referindo a respectiva data (cremos que o ano em que foi posto em prática e 
não obrigatoriamente o ano em que foi executado). 

Existirem vários programas para cada festividade. Foram reproduzidos para trazer um pouco de 
variedade e novidade aos eventos, bem como para se constatar a presença de alguns 
destinados a diferentes localidades em que esta empresa familiar se deslocava para “vestir” 
figuras de diferentes cortejos.  

As mais importantes procissões  são as apresentam uma maior diversidade de programas e 
número de figuras que participam, bem como algumas indicações cronológicas e 
geográficas. 

Os antigos programas serão, por sua vez, comparados com os actuais, que a “armadeira” da 
“Casa dos Anjos”, nos irá fornecer no final das festividades. 

 

Transcreveu-se o documento sem actualizar a grafia.  

                                                        
7 Trata-se de manuscritos encadernados em dois volumes. BMPV. 



 

 162 

 
 

Figura  9 - Gravuras coloridas representando passagens do antigo Testamento, que serviam de inspiração na 
composição dos  grupos alegóricos e elaboração dos trajes. Gravura sobre papel pintada a aguarela. Col. 

MMEHPV.  

 

 

Figura  10 - Estampa colorida ilustrando os Passos da Via Sacra de Cristo. Col. MMEHPV.  
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[p. 1:]                                                                                                  Programas 
de Grupos Alegóricos das Procissões da Póvoa, imaginados pelo Padre José Gonçalves Cascão de 
Araújo e copiadas por D. Maria da Assunção Ribeiro Azevedo Martins da Costa. 
[p. 2: página em branco]  

 

 
N.º de 
figuras 

por 
grupo 

 

Programas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

[p. 3:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  1 - Procissão dos Passos (1.ª) - [10 grupos – 37 fig.] 

Procissão do Senhor dos Passos (1.ª) 

1º Grupo 

Avé cruce, Spes unica 

Uma figura vestida de branco com azas e 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 azas e véus brancos. Levam palmas nas mãos direitas e as esquerdas vão 

encostadas ao peito. 

----------------- 

2º Grupo 

A oração no Horto 

Uma figura de Jesus vestida de lilaz e manto vermelho. Vai com [p. 4:] olhos no Céu e as mãos enclavinhadas. Ao 

seu lado direito vai um anjo vestido de branco com azas. Leva na mão esquerda uma cruz branca brilhante e 

posta sobre ella um caliz. É ladeada por duas figuras vestidas de túnica castanho escuro compridas até aos pés e 

com mangas até aos punhos. Não levam azas nem véus. Podem ser duas raparigas. Levam nas mãos ramos de 

oliveira. 

----------------- 

3º Grupo 

O Beijo da Traição 

Uma figura de Jesus vestida de lilaz e manto vermelho. Vai abraçado pela figura de Judas vestido de azul ferrête 

e manto castanho traçado. Vai na menção de dar um beijo na figura de Jesus. É ladeado por dois anjos vestidos 

de roxo [p. 5:] com oliveiras. Estes anjos levam azas e véus pretos pelo rôsto. 

----------------- 

4º Grupo 

Prisão de Jesus 

Uma figura de Jesus vestido de roxo e manto vermelho com uma corda ao pescoço que descendo á cinta lha 

rodeia e lhe prende as mãos. É ladeado por dois soldados com lanças que o arrastam pelas cordas. 

----------------- 

5º Grupo 

Sentença de Pilatos 
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3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Uma figura de Jesus vestido como no 4º grupo com as mãos atadas atraz das costas. Ao lado direito vai um 

soldado com a lança e o segura pela corda que lhe prende as mãos, atraz vai a figura de Pilatos vestido de tunica 

e manto branco fimbriado [p. 6:] 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 côr de pinhão até ao joelho e mangas largas 

até ao cotovelo. Um leva uma bacia o outro um jarro e uma toalha ao hombro. 

----------------- 

6º Grupo 

Caminho do Calvário 

Uma figura de Cristo vestido roxo e manto vermelho traçado leva a cruz ás costas. À frente com as mãos 

enclavinhadas e a olhar para Elle vai a figura de N. Senhora vestida de lilaz e manto azul. Ao lado esquerdo 

tambem á frente vai a figura da Verónica vestida de branco e manto amarelado com o Sudário. Atraz a pegar na 

[p. 7:] cruz vai o Cireneu e de cada lado um soldado com lança. 

----------------- 

7º Grupo 

S. João e a Madalena 

----------------- 

8º Grupo 

As três Marias 

----------------- 

9º Grupo 

O Calvario 

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 esponja. 

----------------- 

10º Grupo 

A Soledade 

Um anjo com uma cruz erguida sem Cristo mas com lençol. [p. 8:] À frente junto á cruz vai a figura de Nossa 

Senhora vestida de roxo e manto azul. Leva as mãos cruzadas no peito e no peito uma espada. O Anjo da cruz é 

ladeado por dois anjos vestidos de branco com azas e véus pretos na atitude de quem vai a chorar. e as 

esquerdas vão encostadas ao peito. 

---------------- 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  2 – Procissão dos Passos (2.ª) - [8 grupos – 49 fig.?] 

Programa da procissão de Passos (2.ª) 

 
1º Grupo 

Oração no Horto 

1 figura de Jesus em oração vestido de branco e manto vermelho 

1 cherubim com calix 

2 Anjos grandes com oliveiras 

4 Anjos pequenos com oliveiras 

1 Anjo na frente com o distico  

[p. 9:] ---------------- 

2º Grupo 

Prisão de Jesus 

1 figura de Jesus vestido de roxo 

2 soldados com lanças 

2 anjos grandes com oliveiras 

1 anjo com o distico 

---------------- 

3º Grupo 

Sentença de Pilatos 

1 anjo na frente com o distico 

1 figura de Jesus vestido de branco 

2 soldados com lanças 

1 figura de Pilatos 

2 escravos um com jarro e outro a bacia 

---------------- 

4º Grupo 

Caminho do Calvario 

1 anjo com distico 

1 figura de Jesus levando a cruz 

1 figura de Nossa Senhora [p. 10:] 

2 soldados com lanças 

---------------- 

 5º Grupo 

A Verónica 

1 anjo com o distico 
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1 figura de Jesus levando a cruz 

1 figura do Cireneu 

1 figura da Verónica  

2 soldados com lanças 

---------------- 

6º Grupo 

S. João e Madalena 

---------------- 

7º Grupo 

As trez Marias 

---------------- 

8º Grupo 

O Calvario 

Um anjo grande vestido de roxo [p. 11:] com azas, coberto com um véu preto comprido leva uma cruz com Cristo. 

2 cherubins com escadas 

1 anjo com a lança 

1 anjo com esponja 

1 anjo com o rôlo e outros diversos com os martyrios. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  3 -  Procissão do Enterro (1ª) - [12 grupos – 58 fig.] 

Programa para a procissão de Enterro (1.ª) 

1º Grupo 

O Arrependimento 

1 figura de Cristo vestido de branco, 1 figura de Justiça com as balanças 1 menino da comunhão do lado direito 

levando o Senhor, uma mão na balança e outra no hombro da criança. [p. 12:] 

 

2º Grupo 

A Dôr 

Uma figura vestida de lilaz levando os braços caidos, o cabelo estendido olhando para um crucifixo levado por um 

cherubim e outro cherubim conduz um coração trespaçado por uma espada. 

 

3º Grupo 

A Desolação 

Uma figura vestida de escuro, (pode ser algemada com cadeias ou com as mãos caidas) manto tambem escuro 

cabelos soltos e olhos no chão. É ladeada por dois cherubins um leva uma palma e o outro o distico: Senhora 

lembrai-vos dos que vivem na desolação. [p. 13:] 

 

4º Grupo 

Jerusalem chora a tua desgraça 

A figura de Jerusalem vestida de verde escuro com castello mural e veu preto. 3 figuras representando algumas 

mulheres com seus filhos a chorarem a morte do Redentor na ida para o Calvário. 

 

5º Grupo 

Meu Pai nas vossas mãos entrego o meu espirito 

Uma figura de Cristo vestido de roxo nos nos braços de dois cherubins na atitude de quem está para morrer 

seguindo atraz Nossa senhora, S. João e a Madalena. 

 

6º Grupo 

A Preversidade humana 

4 cherubins com veus pretos, levam [p. 14:] o Sudário Grande mostrando assim ao povo ao que chegou a sua 

malvadez para com Jesus. Atraz Nossa Senhora a chorar e com o coração atravessado por 7 espadas. 

Na mesma página do 6º Grupo passa automaticamente para o 8º Grupo 

 

8º Grupo 

Eis o homem que representa a humanidade 
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A figura de Pilatos de braços cruzados indo ao lado a figura de Cristo de roxo levando uma cana verde e preso, 

atraz dois soldados, uma mulher e um farizeu. 

 

9º Grupo 

Tudo acabado 

4 cherubins com véus pretos conduzindo, uma açucena, uma palma, um ramo de oliveira e uma corôa de louros. 

Atraz a Virgem da [p. 15:] Soledade e atraz d’Ella um anjo levando uma cruz com lençol. 

 

10º Grupo 

O que está escrito está escrito 

A figura de Pilatos ladeado por dois soldados apontando para um distico J. N. R J. que vai na cruz que um anjo 

leva. Atraz dois soldados e dois sacerdotes. 

 

11º Grupo 

O Céu 

A figura de Cristo ao centro, Nossa Senhora, um apostolo, um profeta um santo, um martyr e uma virgem se 

quizer o Padre Eterno. 

 

12º Grupo 

A Caridade é Jesus 

A figura de Cristo vestido de branco [p. 16:] levando na mão esquerda um cálix com hóstia e a outra mão em 

posição, sendo ladeado por cherubins que conduzem, um cordeiro, uma pomba, uma cruz, o Sudário pequeno e 

um arco grande de estrelas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  4 - Procissão do Enterro (2ª) - [ 8 grupos – 38 fig.] 

Procissão do Enterro (2.º) 
 

1º Grupo 

A Fé 

Uma figura vestida de branco, mangas largas, cintadas de branco. Véu branco a cobrir-lhe o rosto. Com a mão 

esquerda segura uma cruz com Cristo e com o dedo indicador da direita aponta o Céu. É ladeada por dois anjos 

vestidos de branco e cintados de azul, com azas. Levam nas mãos palma s e na cabeça corôa de louros. [p. 17:] 

Adiante um anjo com o distico. 

 

2º Grupo 

Salvé ó Cruz nossa unica Esperança 

1 figura vestida de verde cintada de branco e véu branco. Leva com ambas as mãos uma cruz ensanguentada 

com lençol. É ladeada por dois anjos de lilaz: um com uma ancora e outro com um rosário e um livro. Adiante um 

anjo com distico. 

 

3º Grupo 

A Caridade 

Eis o teu Filho. Eis tua Mãi 

Uma figura vestida de vermelho com azas. Leva nas mãos uma cruz com Cristo. Do lado direito vai a figura de 

Nossa Senhora vestida de roxo e manto azul. Leva uma [p. 18:] espada no peito. Vai com as mãos enclavinhadas 

e os olhos no Cristo. Do outro lado vai S. João com as mãos enclavinhadas e os olhos no Cristo. Anjo com 

distico. 

 

4º Grupo 

As filhas de Jerusalem choram 

As trez Marias, Nossa Senhora e a Madalena. 

 

5º Grupo 

Tudo acabado 

Um anjo vestido de azul com azas leva nas mãos uma cruz preta com lençol ensanguentado. É ladeado por dois 

anjos vestidos de branco cada um com uma cruz. Estas cruzes devem ser eguais. Adiante as trez Marias com 

vasos de unguentos. [p. 19:] Um anjo á frente com o distico. 

 

6º Grupo 

A Verónica 
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Uma figura vestida de branco com manto amelado e véu preto. Leva nas mãos o Sudário. É ladeada por duas 

figuras de branco com azas e véus brancos ambas com as mãos cruzadas no peito e a olhar para o Sudário. A 

frente um anjo com o distico: Amando os seus, amou-os até ao fim. 

 

7º Grupo 

A Soledade 

Um anjo com vestido lilaz e véu roxo. Leva nas mãos uma cruz verde ensanguentada sem lençol. Á frente vai 

Nossa Senhora de vestido roxo e manto azul. Leva seguro [p. 20:] no peito uma espada e segura um lençol 

ensanguentado e a corôa de espinhos. É ladeado pelos anjos da lança e esponja. À frente um anjo com o distico: 

Não ha dôr como a minha dôr. 

 

8º Grupo 

O Final 

Uma figura de José de Arimatéa e outra de Nicodemos segurando o Sudário grande. Atraz seguem Nossa 

Senhora, S. João e Madalena. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  5 - Procissão do Enterro (3ª) - [7 grupos – 39 fig.] 

 

Procissão de Enterro (3ª) 

1º Grupo 

Um anjo grande com azas vestido de lilaz. Leva erguida nas mãos uma cruz ensanguentada com lençol. [p. 21:] É 

ladeado por dois anjos com a corôa de espinhos e outro com o titulo da cruz.  

Adiante um anjo com o distico: Fez-se obediente até á morte na cruz. 

 

2º Grupo 

O Calváro 

Um anjo grande vestido de vermelho com azas. Leva erguida nas mãos uma cruz com Cristo. Do lado direito vai 

Nossa senhora vestida de roxo e manto azul. Leva uma espada no peito. Vai com as mãos enclavinhadas e os 

olhos no Cristo e do outro lado vai S. João com as mãos enclavinhadas. Adiante vão dois soldados um com os 

dados e o outro com a túnica. Adiante um anjo com o distico: Calvário – Morreu para nos salvar. [p. 22:] 

 

3º Grupo 

As figuras da Noite vestidas de negro, com véu negro pelo rôsto. Leva as mãos cruzadas no peito. A um lado vai 

a lua vestida de branco com a insignia nas mãos ou na cabeça, Do outro lado vai uma estrela vestida de branco 

com a insignia na mão ou na cabeça. Se levarem as insignias na cabeça tem que levar as mãos cruzadas no 

peito. Pode ir tambem o Sol vestido de amarelo. Atraz vai um soldado romano com um manto escarlate. Na mão 

esquerda leva uma lança voltada para baixo e com a direita no peito. Ao lado direito do soldado vai um anjo com 

o distico: Verdadeiramente este era o filho de Deus. 

Túmulo do Senhor  

S. João e Madalena [p. 23:] 

 

4º Grupo 

Tudo acabado 

Um anjo vestido de azul escuro com azas cintado de vermelho. Leva nas mãos uma cruz preta com lençol 

ensanguentado. Ao lado vão dois anjos vestidos de branco cada um com uma cruz, ambas iguais, mas mais 

pequenas que a do meio. Todas elas sem Cristo. Adiante vão as trez Marias com as vasos de unguento. Á frente 

um anjo com distico: Consumada está a Redenção. 

 

5º Grupo 

A Verónica 

Uma figura vestida de branco e manto amelado com véu o preto. Leva nas mãos o Sudário estendido. É ladeada 

por duas figuras de branco com azas e véu branco, ambos [p. 24:] com as mãos cruzadas no peito e os olhos no 
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Sudário. Á frente um anjo com o distico: Amando os seus, Amou-os até ao fim. 

 

6º Grupo 

A Soledade 

Um anjo grande vestido de lilaz com azas e véu roxo. Leva erguida nas mãos uma cruz verde ensanguentada 

sem lençol. Á frente vai Nossa Senhora vestida de roxo e manto azul. Leva segura no peito cravado com uma 

espada e num lençol ensanguentado a corôa de espinhos. A um lado o anjo da lança e do outro o anjo da 

esponja. Anjo com o distico: Não há dôr como a minha dôr. [p. 25:] 

 

Grupo Final 

1 figura de José de Arimateia 

1 figura de Nicodemos, ambos segurando o Sudário do Senhor Morto. 

Atraz segue Nossa Senhora, S. João e Madalena. 

Ultima figura Jerusalem 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  6 – Procissão de N.ª Senhora das Dores (1.ª) [ 8 grupos – 44 fig.] 

Programa para a Senhora das Dôres (1ª) 

 
1ª Dôr 

Profecia de Semião 

Nossa Senhora 

S. José 

Semião 

 

2ª Dôr 

Fugida para o Egipto 

Nossa Senhora na jumentinha 

S. José 

1 anjo grande [p. 26:] 

 

3ª Dôr 

Perda de Jesus 

Menino Jesus  

Dois doutores  

Nossa Senhora 

S. José 

 

4ª Dôr 

Caminho do Calvário 

Cristo 

Verónica 

Madalena 

Nossa Senhora 

S. João 

2 Marias 

 

5ª Dôr 

Crucifixão 

Anjo com cruz com Cristo 

Nossa Senhora 

S. João [p. 27:] 
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2 anjos aos lados da Cruz 

 

6ª Dôr 

Descimento da Cruz 

Anjo grande com cruz 

Nossa Senhora 

Madalena 

Maria Salomé 

Maria Jacob 

Maria Cléopas 

 

7ª Dôr 

Soledade 

1 anjo com cruz com lençol 

2 anjos com escadas 

Nossa Senhora da Soledade 

1 anjo com a lança 

1 anjo com a esponja [p. 28:] 

 

8ª Grupo 

Apoteose 

Nossa Senhora das Dôres 

2 anjos grandes com azas que levam as mãos erguidas 

6 cherubins 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  7 - Procissão de N.ª Senhora das Dores (2.ª) - [ 8 grupos – 40 fig.] 

Programa da Senhora das Dôres (2ª) 

 
1º Grupo 

Semião vestido de branco e albernó (sic) castanho. Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul. S. José 

vestido de branco, albernó (cic)escuro e turbante da mesma côr. 2 Sacerdotes de tunica branca, cintos azuis e 

turbantes brancos, num com cutelo n’uma taça e outro com ligaduras.  

[p. 29:] 

 

2º Grupo 

A fugida para o Egipto 

Nossa Senhora na Jumentinha, S. José e1 anjo grande. 

 

 

3º Grupo 

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 

azul, outro de branco e albernó amarelo e outro de branco e albernó rosa. S. José e Nossa Senhora. 

 

 

4º Grupo 

A Caminho do Calvário 

Cristo, Nossa Senhora, Verónica, Madalena, S. João e 2 Marias  

[p. 30:] 

 

 

5º Grupo 

A Crucifixão 

Um anjo grande vestido de vermelho com a cruz com Cristo. Nossa Senhora vestida de branco e manto azul. S. 

João vestido de verde e manto castanho. 

 

 

6º Grupo 

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 de castanho e albernó branco ladeados por dois anjos vestidos de roxo com 

escadas. Atraz dois escravos com tunicas côr de pinhão. [p. 31:]  
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7º Grupo 

A Soledade 

Um anjo grande com azas 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 ladeada por dois anjos grandes vestidos de lilaz um com o 

calix e o outro com a corôa de espinhos. Adiante 2 ou 4 anjos com instrumentos da paixão. 

 

8º Grupo 

Os fundadores da ordem de Nossa Senhora  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  8 – Procissão de N.ª Senhora das Dores (3.ª) - [12 grupos – 72 fig.] 

[p. 32:] Programa de Nossa Senhora das Dôres (3ª) 
 

1º Grupo 

Filhas de Maria 

2º Grupo 

Auxilio dos Cristãos 

1 figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul. Leva diadema de estrelas e vai com as mãos 

estendidas por sobre 2 figuras, uma de um homem de tunica até aos joelhos, cintados de verde claro com uma 

cruz de estofo vermelho, sobre o peito e uma cruz com Cristo na mão direita. A outra figura de mulher vestida de 

azul claro com cinto côr de rosa, com as mãos erguidas e enrolada n’ellas o rosário. 

Á frente anjo com disticos. [p. 33:] 

3º Grupo 

Rainha dos Anjos 

1 figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul e véu branco e corôa na cabeça. Leva as mãos 

erguidas e os olhos no céu. É ladeada por dois anjos grandes vestidos de branco com azas. Levam cintos azuis e 

diadema de fitas na cabeça. Nas mãos levam, um o cetro n’uma almofada e o outro um cofre com joias. Atraz 

podem ir dois anjos vestidos de azul cintados de branco com azas, levando na mão grinaldas com flôres ou 

palmas 

4º Grupo 

Rainha dos Patriarcas 

1 figura vestida de branco e manto côr de rosa com véu e corôa de louros na cabeça. Leva na mão um [p. 34:] 

cétro grande de pousar no chão encimado por uma estrela. A mão esquerda vai pousada no peito. É ladeada por 

a figura de Abrahão vestido da antiga lei levando na mão trez trigos redondos. E por outro a figura de Jacob 

vestido de verde escuro e manto côr de tango (sic). Na cabeça leva turbante escuro e na mão direita um cajado. 

Atraz podem ir dois anjos grandes com azas levando cestas com frutas. 

5º Grupo 

Rainha dos Profetas 

1 figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto castanho e véu. Leva na cabeça corôa aberta. Na mão 

direita o cétro e a mão esquerda sobre o peito. É ladeada pelo profeta Isaias vestido de verde escuro cinto de 

couro preto com duas pontas [p. 35:] pendentes e leva na cabeça turbante branco fitado de azul e vermelho que 

lhe cai em pontas pelas costas até á barriga das pernas. Leva nas mãos voltada para o povo um distico onde se 

lê - Ecce Virgo concepta. A outra figura representa o profeta Elias vestido de castanho e manto branco fitado de 

azul castanho e vermelho. Vai em cabelo. Leva na mão um rôlo de pergaminho meio desenrolado e na outra uma 

espada de fôgo. Atraz podem ir dois anjos grandes com azas 1 leva um espelho para o qual olha e o outro um 

cordeiro com a cruz. 

6º Grupo 
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Rainha dos Apostolos 

1 figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul e véu. Na cabeça um diadema brilhante [p. 36:] 

com uma estrela na frente. Leva na mão esquerda um livro fechado em cuja capa se lê: Evangelho e na mão 

direita um cétro encimado por uma cruz. É ladeada pelas figuras de S. Pedro e S. Paulo. Atraz podem ir dois 

anjos grandes com azas vestidos de vermelho levando um na mão uma cruz branca ensanguentada e o outro um 

calix encimado por uma hóstia. 

7º Grupo 

Rainha dos Martyres 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul, véu e corôa de espinhos. Vai com as mãos pousadas 

no peito segurando as sete espadas. É ladeada por 2 figuras representando Santa Luzia e Santa Barbara. Atraz 

podem ir dois [p. 37:] anjos grandes com azas levando cruz preta sem Cristo e o outro o martelo, a corôa de 

espinhos e os pregos. 

8º Grupo 

Rainha dos Confessores 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul e corôa com briais e véu branco. Leva na mão 

direita uma cruz branca com raios sem Cristo e na esquerda pousada sobre o peito segura um livro. É ladeada 

por Santo António e S. Francisco. Atraz podem ir dois anjos grandes com azas com corôas de flôres. 

9º Grupo 

Rainha das Virgens 

Uma figura toda vestida de branco cintada de azul, véu branco [p. 38:] e aro dourado. Na mão direita leva uma 

açucena branca até ao chão. A mão esquerda vai pousada no peito. É ladeada por duas virgens com açucenas 

na mão direita. Atraz vão 2 anjos com azas e com grinaldas com flôres. 

10º Grupo 

Rainha do Rosário 

1 figura de Nossa Senhora vestida de vermelho e manto azul. Ladeada por S. Domingos e uma freira como se 

pinta nos quadros. Atraz podem ir dois anjos vestidos de azul e com véus. Estes anjos vão com as mãos 

erguidas. 

11º Grupo 
Rainha da Paz 

A figura de Nossa Senhora vestida [p. 39:] de branco e manto branco. Leva diadema. Leva os braços abertos 
como que a proteger 2 guerreiros com capacetes. 1 leva uma lança partida e o outro um escudo em atitude de o 
apresentar a Nossa Senhora. Levam mantos vermelhos curtos a cair a direito. Á frente 2 anjos pequenos vestidos 
de branco com ramos de oliveira. Atraz 2 anjos grandes um leva um feixe de espigas e outro cachos de uvas com 
folhas. 

12º Grupo 
Apoteose 
A figura de Nossa Senhora das Dôres ladeada por 2 anjos grandes com azas um com a lança e o outro com a 
esponja vestidos de vermelho ou lilaz. Á frente 6 cherubins com emblemas dos martyrios. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  9 – Procissão de N.ª Senhora (1.ª)– [14 grupos – fig.?] 

[p. 40:]  Programa para a festa de N. Senhora (1ª) 

 

1º Grupo 

Oração 

 

2º Grupo 

Lyrio dos Vales 

 

3º Grupo 

Rosa Mystica 

 

4º Grupo 

Espelho de Justiça 

 

5º Grupo 

A Mansidão 

 

6º Grupo 

Maria mais formosa do que o sol 

 

7º Grupo 

Mãi da Divina Graça 

 

8º Grupo 

A Graça de Deus 

 

9º Grupo 

Senhora de Lourdes 

 

10º Grupo 

Esposa dos Cantares 

 [p. 41:] 

 

11º Grupo 

Rainha da Paz 
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12º Grupo 

Rainha Esther 

 

13º Grupo 

A Religião 

 

14º Grupo 

Coroação de Nossa Senhor 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  10 – Procissão de N.ª Senhora (2.ª) - [15 grupos – fig. ?] 

Programa para a festa de N. Senhora 
 

1º Grupo 

Esposa dos Cantares 

 

2º Grupo 

A Graça 

 

3º Grupo 

A Fé 

 

4º Grupo 

A Esperança 

 

5º Grupo 

A Caridade 

 

6º Grupo 

Rosa Mystica [p. 42:] 

 

7º Grupo 

 A Victória 

 

8º Grupo 

A Fama 

 

9º Grupo 

A Patria 

 

10º Grupo 

A Sabedoria 

 

11º Grupo 

Débora 

 

12º Grupo 
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O Martyrio 

 

13º Grupo 

Judith 

 

14º Grupo 

Triunfo da Cruz 

 

 

15º Grupo 

Cidade de Jerusalem 
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 [p. 43:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  11 – Procissão de N.ª Senhora (3.ª) – [9 grupos – fig. 37] 

Programa para a festa de N. Senhora  

 

1º Grupo 

Avé Maria 

1 figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul com as mãos cruzadas no peito. Ao lado vai um anjo 

vestido de côr de rosa com faixa branca de pontas caidas e azas. Leva na mão esquerda uma açucena e com a 

direita aponta o Céu. Ao lado esquerdo vai outro anjo grande vestidos tambem como o primeiro e segura nas 

mãos um rôlo aberto com a legenda “Uma Virgem conceberá e dará a Luz 

 

2º Grupo 

Cheia de Graça 

Uma figura vestida como Nossa Senhora de Lourdes com as mãos erguidas. [p. 44:] Ao lado direito vai a 

Bernardette tambem com as mãos erguidas com o terço. Ao lado esquerdo vai uma menina com fita azul e 

medalha de Nossa Senhora leva a mão esquerda no peito e a direita segura uma véla. 

 

3º Grupo 

O Senhor é convôsco 

Uma figura de Nossa Senhora vestida côr de rosa e manto azul. Leva ao cólo pousado n’um véu o Menino Jesus. 

Aos lados vão dois anjos grandes com azas vestidos de vermelho e com as mãos erguidas e os olhos volvidos 

para o menino. 

 

4º Grupo 

Bendita sois vós 

Uma figura de Santa Isabel [p. 45:] vestida de lilaz e manto alaranjado e véu branco, cobrindo-lhe a cabeça, e 

envolvendo-lhe o pescoço. Esta figura abraça a figura de Nossa Senhora vestida de côr amelada e manto azul e 

véu branco. São ladeados por dois anjos grandes vestidos de côr de rosa com açucenas nas mãos. 

 

5º Grupo 

Bendito o fruto “Jesus” 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul. S. José com a açucena. Estas duas figuras 

conduzem pela mão o Menino Jesus vestido de tunica branca. 

 

6º Grupo 

Santa Maria Mãi de Deus 
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Nossa Senhora de vestido lilaz e manto azul. Vai acompanhada da figura [p. 46:] de Nosso Senhor vestido de 

branco e manto vermelho. Ao lado dois anjos grandes vestidos de lilaz 1 leva na mão uma cruz e o outro a corôa 

d’espinhos. Nossa Senhora e Nosso Senhor vão de vão de mãos um no outro e a olharem-se. 

 

7º Grupo 

Rogai por nós pecadores 

Nossa Senhora vestida de salmão e manto amelado com as mãos erguidas e os olhos no céu. É Ladeada por um 

homem do povo com as mãos erguidas e pendente d’ellas um rosário e por uma mulher do povo com um livro 

aberto. Podem ser vestidos de lavradores ou pescadores. 

 

8º Grupo 

Agora e na hora da nossa morte 

Nossa senhora do Carmo, leva na [p. 47:] mão o escapulário. Não leva menino. Ao lado esquerdo vai uma figura 

de vestido branco. Com as mãos erguidas voltada para Nossa senhora que faz menção de lhe lançar o 

escapulário. Ao lado direito vai um anjo grande vestido de branco com a mão esquerda segurando uma corôa de 

rosas e na mão direita leva uma palma encostada ao ombro. Adiante 2 anjos com palmas. 

 

9º Grupo 

Nossa Senhora da Victoria 

A figura de Nossa Senhora da Victoria ladeada por 2 cherubins, 2 verdes 2 crêmes e dois vermelhos. Os de traz 

com palmas, os do meio com corôas de louros e os da frente com açucenas, podem ir mais dois com lyras.  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  12 – Procissão de N.ª Senhora (4.ª) – [11 grupos – 44 fig.] 

[p. 48:]   Programa para uma festa de N. Senhora 
 

1º Grupo 

Santa Maria 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul, aro de estrelas e mãos erguidas. É ladeada por 2 

anjos vestidos de branco com azas e açucenas na mão. 
 

2º Grupo 

A Fé Santa Clara 

Uma figura vestida de freira franciscana. Vestido castanho, manto castanho gorjal e peitoral branco e véu preto. O 

vestido aperta na cinta com cordão franciscano. Leva nas mãos uma custódia com hostia. É ladeada por dois 

anjos grandes vestidos de azul com azas e um leva o escudo com as armas de S. Francisco e o outro um escudo 

onde [p. 49:] se lê: Credo in Deo Omnipotente. 
 

3º Grupo 

A Esperança” Santa Inez” 

Santa Inez vestido branco pintado de azul, orlada de fitas amarelas e azuis na fimbria e nas mangas que são 

largas até aos cotovelos e no pescoço. Por baixo das mangas saiem estreitas côr de rosa até aos punhos. Leva 

manto vermelho traçado com aro e uma capela de rosas bbrancas. No regaço leva um cordeirinho e uma palma 

na mão direita. É ladeada por dois anjos grandes vestidos de verde claro cintado de branco com azas. 1 leva uma 

ancora e o outro um escudo onde se lê: In Deo Spes mea. [p. 50:] 
 

4º Grupo 

A Caridade” Santa Teresinha” 

A figura de Santa Teresinha ladeada por dois anjos vestidos côr de crême. Um leva sudário e o distico O Meu 

Deus é o meu amor. O outro leva um livro aberto. História d’uma alma, na mão esquerda e na mão direita uma 

pena e vai na atitude de escrever. 
 

5º Grupo 

A Anunciação 

Uma figura de Nossa senhora vestida de branco e manto azul com as mãos cruzadas no peito. Leva véu e aro na 

cabeça. È ladeada por dois anjos vestidos de crême cintados de côr de rosa e levam por diadema uma estrela. 

Um, o da esquerda leva na mão [p. 51:] esquerda uma açucena e com a direita aponta o céu o outro leva um 

estojo de costura. 
 

6º Grupo 

A Imaculada Conceição 

A figura de Nossa Senhora de Lourdes é vestida como Ella. Leva ao lado esquerdo a Bernardette com uma seta 
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na mão esquerda e o terço na direita. Ao lado direito um anjo vestido côr de ouro com diadema, azas e véu 

branco e segura com ambas as mãos um escudo onde se lê: Eu sou a Imaculada Conceição.  
 

7º Grupo 

A Visitação 

Uma figura de Nossa senhora vestida de côr de rosa e manto azul e a figura de Santa Isabel vestida de lilaz 

[p. 52:] e manto côr de pinhão. São ladeados por dois anjos grandes, vestidos a cor de rosa e azas, um leva na 

mão um escudo. – Porque me visita Mãi do meu Senhor?. O outro com escudo: - Porque o Senhor Obrou em 

mim grandes maravilhas. 
 

8º Grupo 

A Crucifixão do Senhor 

Nossa Senhora das Dôres com as sete espadas que comprime no peito, com a mão esquerda e leva a direita 

estendida. Atraz um anjo grande vestido de lilaz com azas e véu lilaz a cobrir-lhe o rosto. Leva uma cruz erguida 

com Cristo. A um lado d’este um anjo vestido de vermelho com azas e leva a lança e do outro lado um igual que 

leva a esponja. [p. 53:] 
 

9º Grupo 

A Assunção 

A figura de Nossa Senhora da Assunção, dois anjos grandes seguram-na nos vestidos de azul claro. Adiante dois 

anjos com escudos: – Quem é esta que surge como a Aurora? E o outro: - Esta é a minha muito amada. Pode ir 

mais dois com palmas. 
 

10º Grupo 

O rei David 

A figura do rei David com tunica azul até ao joelho. Corôa rial sem briais na cabeça. A tunica tem mangas largas 

até aos cotovelos. Por baixo d’estas outras estreitas até aos punhos. O vestido é fimbriado de fitas de cores em 

baixo, nas mangas e no pescoço. Leva manto vermelho com arminho nos ombros. Atraz a [p. 54:] pegar-lhe ao 

manto um pagem. Leva na mão um cétro. É ladeado por dois anjos vestidos de crême um com uma funda de 

lançar pedras e uma cabeça segura pelos cabelos, e os outro com uma lyra. Adiante dois anjos com flôres.  
 

11º Grupo 

El rei Salomão 

Uma figura de rei vestido de branco fimbriado a fitas de côres. Leva sapatos brancos. O vestido é cintado com 

uma faixa larga ornada de fitas de côr e nas pontas franja dourada. Leva corôa como o rei David e manto azul 

apanhado por dois pagens. O manto tem arminho nos ombros e a toda a volta. Leva na mão esquerda 1 livro 

aberto onde se lê: Sabedoria e na direita um estilete. É ladeado por [p. 55:] dois anjos grandes vestidos de côr de 

rosa cintados de azul com gôrros azuis na cabeça. Um leva na mão direita um turibulo e na esquerda uma 

naveta. O outro leva as taboas da lei na mão esquerda e na direita dois pais. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  13 – Procissão de N.ª Senhora (5.ª) – [15 grupos – 61 fig.] 

Programa para a Festa de N. Senhora 
 

Os Mistérios do Rosário 
 

1º Mistério 

A Anunciação 

1 figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul. Vai com as mãos erguidas. Ao lado direito vai um 

anjo grande com uma açucena na mão esquerda e com a direita aponta o céu. Ao lado esquerdo vai um anjo com 

um livro aberto onde se lê: Eu Sou a Escrava do Senhor. Á frente 2 anjos com grinaldas de flôres e vestidos de 

cor de rosa. Á frente [p. 56:] um anjo com o distico.  

2º Mistério 

A Visitação 

A figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto de outra côr. Sauda sua prima Santa Isabel vestida de 

côr de pinhão e manto amarelo torrado e véu branco. É precedida de S. Zacarias com cajado, vestido de escuro 

até baixo dos joelhos e manto traçado escuro levando turbante na cabeça e S. José que tambem leva cajado e 

um pequeno taleigo com roupa vestido de azul e amarelo . 

3º Mistério 

O Nascimento de Jesus 

Nossa Senhora com o menino no regaço. S. José e ao lado direito um anjo grande todo vestido de branco com 

azas, com as mãos erguidas. [p. 57:] 

4º Mistério 

A Presentação no Templo 

O Menino vestido de branco e faixa azul. Um doutor vestido verde e manto azul, outro de branco e albornó 

amarelo e outro de branco e albornó rosa. 

5º Mistério 

O Reencontro de Jesus 

A figura do menino Jesus vestido de branco entre Nossa Senhora com as mãos cruzadas no peito de vestido lilaz 

e manto azul e S. José com a açucena na mão esquerda e a direita no peito. 
 

Mistérios Dolorosos 

1º Mistério 

Oração no Horto 

Uma figura de Nossa Senhora vestido de branco e manto vermelho. Vai com as mãos enclavinhadas e os olhos 

[p. 58:] no céu. Ao lado vai um cherubim vestido de lilaz com o calix. E uma cruz preta sem Cristo. 

2º Mistério 

Flagelação 

O Senhor vestido de tunica vermelha as mãos presas com uma corda que desce do pescoço e cujas extremidades 
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são agarradas por dois escravos de tunicas escuras até ao joelho levando nas mãos umas cordas na menção de dar com 

ellas. 

3º Mistério 

Coroação de Espinhos 

Nossa Senhora vestida de branco e manto vermelho. As mãos amarradas com uma corda que lhe desce do pescoço e nas 

mãos uma cana verde. É ladeada por dois soldados romanos com as lanças a carregar na corôa. [p. 59:] 

4º Mistério 

Caminho do Calvário 

Uma figura de Cristo vestido de roxo e o manto vermelho traçado, leva cruz às costas. Á frente com as mãos enclavinhadas 

e a olhar para Elle, ao seu lado direito vai a figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Ao lado esquerdo á frente 

tambem vai a figura da Verónica vestida em côr de rosa e manto côr de pinhão e véu branco com o sudário. Atraz a pegar na 

cruz vai o Cireneu e de cada lado  dois soldados com lança. 

5º Mistério 

A Crucifixão 

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 esponja. Á frente vão as figuras [p. 60:] de Nossa Senhora das Dôres, Madalena e S. João. 
 

Mistérios Gloriosos 

1º Mistério 

A Ressurreição 

Nosso Senhor vestida de branco e manto branco. Na mão esquerda sustenta uma bandeira branca em forma de cruz e a 

bandeira pintada de forma a fazer uma cruz vermelha. Leva na mão direita apontar o céu. É ladeado por dois soldados com 

lanças voltadas para baixo e com as mãos diante dos olhos olhando para o chão como que deslumbrados. Na cabeça o 

Senhor leva diadema brilhante. 

2º Mistério 

A Ascenção 

Nosso Senhor vestido de branco e manto branco e resplendor. Vai com os braços [p. 61:] abertos. É ladeado por Nossa 

Senhora de vestido branco e manto azul e as mãos erguidas e véu. E por fim S. João com os braços cruzados no peito. 

Ambas estas figuras vão a olhar para Jesus. 

3º Mistério 

Descida do Espirito Santo 

Figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul. Leva na cabeça uma lingua de fogo como que um fogacho 

vermelho. Leva as mãos cruzadas no peito. Ao lado direito S. Pedro com as chaves, e ao lado esquerdo S. João com o livro 

na mão esquerda e a pena na direita. Ambas estas figuras levam as linguas de fogo. 

4º Mistério 

A Assunção de Nossa Senhora 

Uma figura de Nossa Senhora da Assunção ladeada por dois anjos grandes e mais dois á frente com flôres. [p. 62:] 

5º Mistério 

Coroação 

Uma figura de Nossa Senhora ladeada com dois cherubins grandes a coroala. Seguem em semi-circulo 4 anjos grandes com 

palmas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  14 – Procissão de N.ª Senhora da Boa Viagem (1.ª) – [8 grupos – 42 
fig.] 

Programa para N. Senhora da Boa Viagem 
 

1º Grupo 

A Misericórdia 

A figura de Nossa Senhora de côr de rosa e manto azul, mãos erguidas e corôa na cabeça. É ladeada por dois 

anjos grandes côr de rosa com azas que seguram de cada lado na fimbria do manto. Debaixo d’este vai um 

menino e uma menina vestidos do povo com as mãos erguidas. 

 

2º Grupo 

Estrela do Mar 

Uma figura vestida de azul marinho [p. 63:] e manto branco e na cabeça uma estrela verde. Vai com os braços 

estendidos por sobre 2 anjos vestidos de verde mar com véus brancos. Levaram nas mãos uma ancora e no 

outro uma bussola. 

 

3º Grupo 

Consoladora dos Aflitos 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Leva sobre o peito suspenso de um codão um 

crucifixo com Cristo. (que tenha um palmo) Na cabeça leva véu lilaz. É ladeada por duas figuras um rapaz e uma 

rapariga vestidos de preto e cabeça descoberta. Elle leva as mãos enclavinhadas e vai a olhar para o crucifixo e 

ella vai na atitude de quem chora. Nossa Senhora põe a mão direita sobre a cabeça do rapaz e pega com a mão 

esquerda na mão direita da rapariga. [p. 64:] 

 

4º Grupo 

Rainha das Virgens 

Uma figura de Nossa Senhora vestida toda de branco ladeada por duas virgens tambem vestidas de branco com 

açucenas. 

 

5º Grupo 

Porto Seguro de Salvação 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul com corôa de estrelas na cabeça. Vai com as 

mãos erguidas. Ao lado vão dois anjos com lanternas acesas em forma de candieiro. Á frente vai um anjo vestido 

de azul marinho com véu branco e verde. Leva nas mãos um barco com vela içada e é ladeada por dois rapazes 

vestidos de branqueta branca e catalão ao ombro. Um leva a bussola e outro a ancora. [p. 65:] 

 

6º Grupo 
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Salvação dos Naufragos 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de azul sendo o vestido mais claro que o manto e véu branco. Vai com as 

mãos caidas. Aos lados vão dois anjos com azas vestidos de azul e levando 1 um barco partido em dois pedaços 

e o outro a bussola quebrada. Á frente 2 marinheiros com uma verga de navio com a vela enrolada e ao lado 

outros dois marinheiros com a corôa da Senhora e os bonets nas mãos a rezar. 

 

7º Grupo 

A devoção piscatória a Maria 

A figura de Nossa Senhora da Conceição com as mãos erguidas, ladeada por dois anjos vestidos de branco com 

azas e com flôres. Á frente d’um lado dois rapazes vestidos de pescadores cada um com seu barco á vela e do 

outro [p. 66:] lado 2 raparigas vestidas de pescadeira com baldes e rêdes. Á frente de todos um anjo vestido de 

branco com o escudo das armas da Póvoa e na mão uma bandeira branca com o monograma M. 

 

8º Grupo 

Apoteose 

Nossa Senhora da Boa Viagem ladeada de 6 cherubins, pelo menos, com flôres e palmas. 

 



 

 191 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  15 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (1.ª) – [8 grupos – 65 fig.] 

Programa para a festa da Assunção 

 
1º Grupo 

Póvoa em homenagem á sua Padroeira 

As armas da Póvoa 

Uma figura de branco e diadema de fita branca na cabeça levando nas mãos uma ancora grande prateada. Do 

lado duas figuras maiores que a do centro, a da direita [p. 67:] vestida de amarelo e véu de gaze branco com o sol 

a da esquerda vestida de branco e véu azulado claro com a lua. Dos ombros d’estas passando pelo sol e pela lua 

e prendendo a cruz na ponta da ancora um grande rosário. Á frente duas alas de cherubins de côres várias, 

grandes azas e com estrelas grandes amarelas na mão direita levantada. 

 

2º Grupo 

A Ascendencia patriarcal de Maria 

David com a harpa. 

Moisés com as taboas da lei. 

Jacob com cajado e turbante chato. 

Abrahão de manto e ponta(sic) com um calix na mão e um trigo na outra e de turbante alto cobrindo o pescoço 

até ás costas. [p. 68:] 

 

3º Grupo 

As virtudes celestes glorificando a sua Raínha 

Ao centro a figura de Maria vestida de branco com manto d’oiro sustentado por dois caudatarios. Leva na mão 

cétro. Á frente a Esposa dos Cantares de branco com manto e véu com um violino ou uma lira. A figura do Louvor 

de azul claro e com uma palma na mão e na outra uma corôa de louros. A figura da Fortaleza de vermelho com 

uma coluna. A figura da Graça de Deus de princesa com um calix na mão direita e na esquerda uma cornocópia 

com flores. 

 

4º Grupo 

As figuras do Antigo Testamento anunciando a Maria 

Rebeca – Leva um menino. [p. 69:] 

Judit – Leva uma espada e a cabeça de Holofernes. 

Abiagil – Leva uma taça de frutas. 

Raquel – Leva um cordeirinho. 

Noemia – Vestida de roxo em signal de dôr. 

Suzana – Leva um lirio branco. 
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Séfora – Leva um rôlo de pergaminho na esquerda e levanta a direita para o ceú.  

Solamita – Leva uma lira. 

Ao centro a Rainha Esther com o caudatário vestido de pagem. 

 

5º Grupo 

Nascimento de Jesus 

Maria de branco e azul sustenta deitado n’um véu de seda branco o menino Jesus. Ao lado S. José e do outro 

lado o velho pastor Samuel de cabeleira com as mãos postas em adoração vestido de peles como S. João 

Baptista. Atraz pastores vestidos de tunica até ao joelho e manga curta com cajado levando 1 cordeiro outro 

umas peninhas, outro fruta [p. 70:] e outro ovos ou uma gaita de foles. 

 

6º Grupo 

Romagem ao tumulo de Maria 

S. Pedro.  S. João. S. Tiago e o Centurião que conduzem pelas 4 pontas o lençol com flôres que envolvem o 

corpo da S. S. Virgem. Atraz S. Dionisio o grande sabio Areopago de Athenas. Vestido de toga branca com 

fimbria dourada e manto brocado da mesma côr tambem fimbriado, cabeleira e diadema de fita. Leva um rôlo 

meio aberto com letras gregas. (Este santo acompanhara Nossa Senhora ao tumulo) 

 

7º Grupo 

Esperança em Maria 

Nossa Senhora Auxiliadora com o menino na mão direita e o cétro na [p. 71:] mão esquerda. É ladeada por dois 

cherubins de branco com vélas. À frente vão 4 marinheiros com o mastro. 

 

8º Grupo 

A Festa Celestial da Coroação 

Um de Cristo de branco e manto vermelho, manto real, conduz em rica almofada branca uma corôa d’ouro. 

Partem 6 fitas grandes brancas para 6 cherubins de branco e azul com azas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  16 – Procissão de N.ª Senhora da Assunção (2.ª) – [12 grupos – 84 
fig.] 

Programa de N. Senhora da Assunção 

 
1º Grupo 

A Religião 

A figura da Religião seguida das figuras da Europa, Asia, Africa, América e Oceania. [p. 72:] 

 

2º Grupo 

A Rainha Sara  

Com cétro e corôa e dois anjos com corôas e palmas. 

 

3º Grupo 

Estrela do Mar 

Uma figura vestida de anilado com estrelas e manto azul tambem com estrelas. Na cabeça diadema com estrelas 

e na mão a ancora. 4 anjos ladeiam esta figura. 

 

4º Grupo 

A Arca da Aliança 

4 evangelistas e 4 anjos com cornetas. [p. 73:] 

 

5º Grupo 

A Escada Mistica 

8 anjos com azas e dois cherubins e ao centro a figura de Jacob. 

 

6º Grupo 

A Esposa dos Cantares com seis cherubins 

 

7º Grupo 

As bodas de Canãa 

 

8º Grupo 

A Rainha Estter 

Com trez anjos, 1 com açucena,  outro com uma pomba, outro com um cordeiro. 

 

10º Grupo 

A Abigil [p. 74:] 
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11º Grupo 

A Rainha de Sabá 

Com o seu cortejo de damas levando joias e outras prendas preciosas. 

 

12º Grupo 

Apotheose  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  17 – Procissão de N.ª Senhora da Assunção (3.ª) – [10 grupos – 66 
fig.] 

Programa para a festa da Assunção 

 

1º Grupo 

Avé Maria 

2 cherubins com um distico grande. Avé Maria vestidos de côr de rosa ou lilaz seguidos de 1 anjo grande com 

uma cruz com fitas em que pegam 6 anjos mais pequenos. 

 

2º Grupo 

A Fé 

1 figura vestida de branco estrelado [p. 75:] com véu branco pela cabeça a cobrir-lhe os olhos. Na mão leva o calix 

com hostia. Á direita vai Santo António com o menino Jesus nos braços e á esquerda Santa Clara com a 

Custodia. 

 

3º Grupo 

Salvação dos Naufragos 

Nossa Senhora toda vestida de azul e véu. Vai com as mãos caidas como a Senhora das Graças. Ao lado vão 

dois anjos vestidos de branco com azas. Um leva barco partido e o outro a bussola. À frente 2 marinheiros com a 

verga do navio com véla enrolada e ao lado outros dois com a corôa da Senhora e os bonets nas mãos . [p. 76:] 

 

4º Grupo 

Consoladora dos aflitos 

Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Leva sobre o peito suspenso de um cordão um crucifixo. Na cabeça 

leva um véu branco. È ladeada por duas figuras um rapaz e uma rapariga vestidos de preto. Elle leva as mãos 

enclavinhadas e ella vai na atitude de quem vai a chorar. Nossa Senhora põe a mão direita sobre a cabeça do 

rapaz e pega com a esquerda na mão da rapariga. 

 

5º Grupo 

A Devoção piscatória a Maria 

Nossa Senhora da Conceição com as mãos erguidas, ladeada por dois anjos vestidos de branco com flôres. Á 

frente 2 pescadores como o cego de Maio de um lado e do outro [p. 77:] duas raparigas vestidas de pescadeiras 

com as redes ás costas, uma leva a ancora e a outra a boia de salvação. Á frente um cherubim vestido de branco 

com azas que leva uma bandeira branca com o monograma M.A. 

 

6º Grupo 
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As virtudes celestes glorificando a sua Rainha 

Nossa Senhora vestida de branco com manto amarelo e dois caudatários. Leva cêtro. À frente a Esposa dos 

Cantares com manto, véu e harpa. A figura do Louvor de azul claro leva na mão uma palma e na outra uma 

corôa de louros. A Fortaleza vestida de vermelho com uma coluna. A Graça de Deus levando na mão direita o 

Calix e na mão esquerda uma cornocópia com flôres. [p. 78:] 

 

7º Grupo 

A festa Celestial da Coroação 

Uma figura de Cristo que conduz em uma almofada uma corôa donde saem fitas para 8 cherubins. Vai mais uma 

figura de Nossa senhora vestida de branco com as mãos cruzadas no peito. 

 

8º Grupo 

Maria Mãi de Misericordia 

Uma figura de Nossa Senhora de vestido côr de rosa e manto azul. Vai com as mãos erguidas sendo ladeada por 

dois anjos que pegam nas pontas do manto e debaixo do manto vão dois pobres com as mãos erguidas. [p. 79:] 

 

9º Grupo 

Assunção de Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Assunção ladeada por 2 cherubins. Á frente Santo António, Santa Isabel, Anjo Custodio e 

Santa Joana com o Cristo. 

 

10º Grupo 

Apotheose de Nossa Senhora 

Uma figura vestida de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul ladeada por 6 cherubins com flôres e 

palmas. Nossa Senhora vai com as mãos erguidas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  18 – Procissão de N.ª Senhora da Assunção (4.ª) – [11 grupos – 68 
fig.] 

Programa da Procissão da Assunção 

 
1º Grupo 

Glória a Maria 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul. Vai com as mãos erguidas. É ladeada por dois [p. 

80:] anjos grandes vestidos de branco, levando palmas. Á frente d’estes vão dois vestidos de azul com lyras. Á 

frente um anjo com o distico. Glória a Maria. 

 

2º Grupo 

A Oração 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa com manto azul e véu branco. Leva os braços abertos com 

as mãos voltados para o céu. É ladeada por dois cherubins vestidos de verde claro. Um leva um turibulo e o outro 

um livro aberto e um rosário pendente do braço direito. Atraz  mais dois anjos vestidos de branco ou azul com 

azas e levam as mãos erguidas. Á frente um anjo com o distico. A Oração. [p. 81:] 

 

3º Grupo 

A Anunciação 

Uma figura de Nossa Senhora de branco e manto azul vai com as mãos erguidas. Ao lado direito vai um anjo com 

uma açucena na mão esquerda e com a direita aponta o Céu. Ao lado esquerdo um anjo com um livro aberto com 

este letreiro: Eu Sou a Escrava do Senhor. Á frente 2 anjos com grinaldas de flôres e vestidos de côr de rosa e 

um outro com o distico. 

 

4º Grupo 

A Visitação 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto de outra côr. Sauda sua prima Santa Isabel vestida 

côr de pinhão e manto amarelo torrado. É precedida de S. Zacarias com cajado e vestido escuro até abaixo dos 

joelhos [p. 82:] e manto traçado escuro levando turbante na cabeça e S. José que tambem leva cajado e um 

pequeno taleigo com roupa e vestido de azul e amarelo. 

 

5º Grupo 

A Rainha Ester 

Com manto caudado , corôa e cétro na mão direita e a esquerda vai pousada no peito. É ladeada por duas 

damas de honor, uma com uma urnasinha n’uma taça e a outra com um livro aberto n’outra e atraz a pegar a 

cauda do manto, 2 damas tambem. Adiante vão dois anjos que levam taças com frutas e um anjo para o distico. 
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6º Grupo 

Maternidade de Maria 

Uma figura de Nossa Senhora vestida [p. 83:] de amarelo claro e manto azul. Leva no regaço o Menino Jesus. É 

ladeada por dois pastores, um com o carneiro ás costas e o outro com um cesto de frutas. Á frente um anjo com 

esta legenda em forma de circulo, por sobre a cabeça e seguro com ambas as mãos. Glória nas Alturas e Paz na 

Terra. Atraz os trez reis magos. Á frente anjo com o distico. 

 

7º Grupo 

Mediação de Maria 

Uma figura de Nossa Senhora das Graças vestida de branco manto azul véu branco e diadema. Leva as mãos 

abertas e os braços estendidos para a terra. É ladeada por 2 meninas vestidas de branco e véus branco. Ao 

pescoço levam, fitas azuis com medalhas e na cinta faixas azuis. Levam as mãos erguidas e os terços enrolados 

[p. 84:] nas mãos. Adiante dois anjos vestidos de branco com véus e levam velas. Anjo para distico. 

 

8º Grupo 

Toda pulchra est Maria 

Uma figura da Graça toda vestida de branco e de branco cintada. Não leva manto. Na mão esquerda um ramo de 

oliveira e na direita um calix. Ladeiam esta figura o Arcanjo S. Gabriel, á direita levando na mão esquerda uma 

açucena e com a direita aponta o Céu e á esquerda um anjo grande com o texto: Juvenitis Gratium. 

 

9º Grupo 

Virgo Prudentissima 

Uma figura de Abigail levando na mão um açafate com pão [p. 85:] e frutas e na outra um cajado. É ladeada por 

duas meias figuras de anjos com azas um com uma lampada e a letta Muhér Prudentissima e o da esquerda com 

uma serpente Simbolo da Prudencia. 

 

10º Grupo 

Assunção de Nossa Senhora 

Uma figura de Nossa Senhora de vestido vermelho e manto azul amparada por dois cherubins. Á frente vai o anjo 

Custódio, Santo António, Santa Isabel de Portugal, Santa Teresinha, Santa Joana e Beato Nuno. 

 

11º Grupo 

A festa Celestial da Coroação 

Ao centro a figura de Cristo de vestido branco e manto vermelho com uma corôa em uma almofada donde saem 

[p. 86:] fitas para 8 cherubins que levam flôres e palmas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  19 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (5.ª) – [8 grupos – 30 fig.] 

Programa para a procissão da Assunção 

 

1º Grupo 

Toda Sois formosa ó Maria 

Uma figura da Graça toda vestida de branco e de branco cintada e os cabelos estendidos. Não leva manto. Leva 

um véu branco e resplendor raiado. Na mão esquerda leva um ramo de oliveira e na direita um calix. Ladeia esta 

figura o arcanjo S. Gabriel á direita levando na mão esquerda uma açucena e com a direita aponta o Céu. À 

esquerda um anjo grande com o texto: Juvenisti Gracium [p. 87:] 

 

2º Grupo 

E macula original não ha em vós 

Uma figura de Estter vestida de branco e manto azul. Na cabeça leva uma corôa real. Na mão direita leva um 

cétro e na mão esquerda um pergaminho representando o decreto de Assuero com a letra Nom morereis.?? Ao 

lado esquerdo irá uma figura de Bernardette levando na mão uma almofada com a corôa ducal com a legenda em 

forma de diadema. Eu Sou a Imaculada Conceição. Ao lado direito um anjo do tamanho de Bernardette vestido 

de branco e cintado de azul com pontas caidas levando o rosário, as velas e as duas rosas douradas tambem 

n’uma almofada. 

 

3º Grupo 

Tu glória Jerusalém 

Uma figura de Judit ricamente [p. 88:] vestida levando na mão direita o alfange. É ladeada por dois anjos levando 

um o globo terrestre e o outro vestido de aia conduzindo a cabeça de Holofernes 

 

4º Grupo 

Tu alegria de Israel 

Uma figura da Esposa dos Cantares vestida de branco e manto vermelho apanhado do lado no braço esquerdo. 

Leva cabelos estendidos e um diadema. Leva uma harpa na mão esquerda. É ladeada por dois vestidos a 

capricho com azas. Levam nas mãos uma palma. 

 

5º Grupo 

Tu advogada dos Pecadores 

Uma figura da Esperança vestida de setim verde com uma ancora. [p. 89:] É ladeada por duas meninas vestidas 

de tunica levando nas mãos umas cadeias e na cinta umas disciplinas e a outra leva n’uma salva um coração 

coroado de rosas brancas e atravessado por uma espada e os resplendores e graças. 
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6º Grupo 

Virgem Prudentissima 

Uma figura de Abigail levando na mão um açafate com pão e frutas e na outra um cajado. É ladeada por duas 

figuras vestidas de anjos, um com uma lampada e a lettra Muihér Prudentissima e o da esquerda leva uma 

serpente simbolo da Prudencia. 

 

7º Grupo 

Mater Clementissima 

A figura de Rebeca. É Ladeada [p. 90:] á direita por seu filho Jacob com cajado e à esquerda Esaú com uma 

aljaba de settas a tiracolo e um arco em atitude de disparar. 

 

8º Grupo 

Caridade de Maria 

As Bodas de Canãa. 4 figuras vestidas de tunicas escuras côr de pinhão ou verde garrafa até ao joelho e de 

mangas largas até aos cotovelos atados com uma correia de couro na cinta. Levam sandalias com correias nas 

pernas. A tunica é debruada com uma fita larga no pescoço, nas mangas e em baixo de côr que sobresaia bem 

sobre as tunicas. Atraz vai uma figura de Nossa Senhora com Nosso Senhor. Nossa Senhora vai vestida de 

branco com manto azul e Nosso senhor vai [p. 91:] vestido de branco com manto vermelho. Nossa Senhora vai na 

atitude de quem pede a Nosso Senhor que converta a agua em vinho e Nosso Senhor na atitude de ouvir Maria, 

leva a mão direita a abençoar. Atraz vão duas figuras elle o noivo vestido de branco com tunica até aos joelhos 

cinto encarnado meias brancas e sapatos brancos. Manto branco traçado e na cabeça uma corôa de flôres 

brancas. Ella a noiva toda vestida de branco e véu tambem branco com capéla de flôres branca por sobre o véu. 

Leva manto branco estendido com um caudatário. À frente um anjo com distico. Caridade de Maria Bodas de 

Canãa. As 4 figuras levam cantaros de barro á moda antiga.  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  20 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (6.ª) – [11 grupos – 79 fig.] 

[p. 92:]   Programa da Festa da Assunção 

 
1º Grupo 

2 cherubins com emblemas grandes 

Avé - Maria 

Cherubins grandes de azas, cabeleiras, vestidas rosa ou lilaz, seguidos de uma criança conduzindo hasteada 

uma bandeira ou cruz de onde prendem 6 fitas seguras por crianças. Vestem todas de anjos com azas levando 

as 4 das extremidades uma mão livre e as outras duas um escudo com as armas da Póvoa. A seguir de S. Pedro 

na prisão com o anjo a desatar as algemas. Depois Nossa Senhora ladeada de dois hebreus na atitude de orar, 

significando o poder da oração. S. Pedro leva cabeleira e o anjo azas. 

Segue o andor de S. Pedro. [p. 93:] 

 

2º Grupo 

A Fé 

3 anjos o do centro leva uma cruz o da direita uma açucena e o da esquerda o breviário. A seguir uma figura 

vestida de branco estrelado. Leva véu pela cabeça a cobrir os olhos. Na mão leva um calix com a hostia e com a 

mão direita descia o véu. O calix e a hostia devem ser feitos duma só peça interiça de pau ou folha. Á direita vai 

S. António o Apóstolo da Eucaristia com o menino Jesus nos braços e á esquerda Santa Clara com a costódia. 

 

3º Grupo 

A Esperança 

Uma figura vestida de verde com manto tendo por diadema 12 estrelas. Na mão leva uma ancora branca com um 

rosário. É ladeada por [p. 94:] 2 anjos com os disticos, Salvé estrela do mar e o outro, Vós sois nossa Esperança. 

A seguir uma figura de Nossa Senhora da Boa Viagem cobrindo com o manto dois marinheiros, um levando um 

navio e o outro uma bússola. 

 

4º Grupo 

A Caridade 

Uma figura com a bilha ladeada por dois anjos com a legenda: Quem beber desta agua viva não terá sêde e o 

outro Esta agua viva é a graça do meu filho. Seguem algumas mulheres do povo com bilhas pelo menos quatro. 

 

5º Grupo 

A Anunciação 

Uma figura de Nosa Senhora vestida de branco e manto azul. Leva as [p. 95:] mãos cruzadas no peito e um anjo 

vestido de branco com cinto verde azas e uma açucena na mão. Seguindo Maria Santissima e sua prima Santa 
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Isabel na Visitação. Atraz vai a Esposa dos Cantares ladeada por anjos com disticos. Magnificat e todas as 

gerações me chamaram Bemaventurada. 

 

6º Grupo 

A Maternidade 

Uma figura da Virgem com o menino no braço ladeada por dois anjos com as legendas: Eu sou a Mãi do puro 

Amor. O meu espirito exulta no senhor. Atraz a figura de Agar levando junto de si Ismael com o braço levantado 

para o céu. A figura de Rebeca levando pela mão seu filho Jacob vai a apontar. [p. 96:] 

 

7º Grupo 

A Assunção 

Uma figura de Nossa Senhora da Assunção ladeada por dois anjos grandes com azas e mais 4 com flôres e 

palmas. 

 

8º Grupo 

A Coroação 

Uma figura de Nossa Senhora ladeada por 2 cherubins grandes coroando-a. Seguem em semi-circulo 4 anjos 

grandes com azas e palmas. 

 

9º Grupo [por lapso repete “8º grupo” e não indica o título] 

Côro de virgens vestidas de branco dedilhando harpas. Entre as duas da frente vai a figura de Santa Cecilia com 

um orgão. As virgens quantas mais melhor. [p. 97:] 

 

10º Grupo 

Uma figura de guerreiro representando Portugal levando um escudo no braço esquerdo e no direito ao ombro 

uma espada. Uma figura representando Nossa Senhora da Conceição ladeada por Santo António, pelo Beato 

Nuno, Santa Isabel e Santa Joana. 

 

11º Grupo 

Uma figura vestida de branco e cinto azul pontas caidas, manto branco e véu branco ladeada por duas damas de 

honor. Leva corôa e cétro. O manto é seguro por dois anjos. É precedida pelo Rei David e Salomão levando os 

mantos caidos e cada um sem pagem a pegar no manto. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  21 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (7.ª) – [8 grupos – 53 fig.] 

 [p. 98:]   Programa para a festa da Assunção 

 
1º Grupo 

Santa Maria nossa Rainha 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco manto azul e véu branco. Vai com as mãos erguidas e os olhos 

no céu e leva na cabeça um diadema. È ladeada por dois anjos grandes vestidos de branco com azas. Levam 

diademas e os cabelos soltos. Um leva n’uma almofada um cétro de rainha e o outro uma corôa.  

A frente vai um anjo com o distico: Santa Maria nossa Rainha. Atraz de Nossa Senhora vão dois anjos vestidos 

de branco com azas a pegar-lhe nas extremidades do manto. [p. 99:] 

 

2º Grupo 

Mãi de Misericordia 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa sêco e manto azul, cintada tambem de azul. Leva na 

cabeça véu branco e corôa. Vai com as mãos estendidas para o chão, como pinta Nossa Senhora das Graças. É 

ladeada por duas meninas vestidas de branco com fitas azuis ao pescoço com a medalha de Nossa Senhora. Vai 

com as mãos erguidas e os olhos em Nossa Senhora. Adiante dois anjos de côr de rosa amelado com flores em 

cestinhas, vão na atitude de as espalhar no caminho. Adiante um anjo com distico. 

 

3º Grupo 

Nossa Esperança 

Uma figura de nossa senhora vestida de verde claro e manto côr de rosa claro, véu branco e aro redondo com 

estrelas. [p. 100:] Leva no regaço o menino Jesus vestido de tunica branca. È ladeada por dois anjos grandes, um 

vestido de côr de rosa [“rosa” foi razurado e escreveu: verde] com azas. Á esquerda de Nossa Senhora leva na 

mão esquerda uma cruz dourada com uma ancora e com a direita aponta para o emblema. À direita uma figura 

de mulher do povo vestida côr de castanho e véu escuro, vai com as mãos erguidas e os olhos no menino que 

Nossa Senhora leva. Adiante vão dois anjos vestidos de verde claro com azas e as mãos cruzadas sobre o peito. 

No meio d’estes dois vai um vestido de branco com o distico: Nossa Esperança. 

 

4º Grupo 

A Vós bradamos os desterrados 

Uma figura de Nossa Senhora de [p. 101:] Fátima com os trez pastorinhos. Adiante um anjo com o distico: A Vós 

bradamos os desterrados. Atraz deste grupo dois anjos vestidos de côr de rosa com bandas azuis, com o rosário 

de contas brancas pendentes nas mãos. 

 

5º Grupo 
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Por vós suspiramos gemendo e chorando 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa manto azul, véu branco e aro estrelado. Leva no braço 

esquerdo o menino Jesus e no braço direito um navio com velame. É ladeada por 2 marinheiros com as boinas 

debaixo do braço e com as mãos erguidas a olhar para a Senhora. Atraz dois marinheiros conduzem uma verga 

com a véla rota meio enrolada meio estendida. Ao lado dêstes vão á esquerda um marinheiro em cabelo e 

descalço com a rosca de salvação do lado esquerdo outro marinheiro tambem [p. 102:] descalço em cabelo com o 

colete de salvação. Atraz um anjo grande com azas vestidas de azul com banda branca leva as mãos estendidas 

por sôbre estes marinheiros como a abençoa-los. Adiante um anjo com o distico. 

 

6º Grupo 

Os vossos olhos misericordiosos a nós volvei 

Uma figura vestida de branco (crème) e manto branco (ciclamen) diadema de pedras. É ladeada por uma dama e 

um pagem Nossa Senhora toma a dama pela mão e com a esquerda apresenta o cavalheiro. À frente vão dois 

cherubins de lilaz (ciclamen) com cadeias e um com pétalas. Um anjo com distico. 

 

7º Grupo 

Mãi mostrai-nos a Jesus 

Uma figura de Cristo vestido de [p. 103:] branco e manto vermelho traçado. Leva na cabeça um aro em cruz e 

encostada ao braço esquerdo uma cruz branca grande. È ladeado por dois anjos grandes com diademas e azas 

vestidos de branco (vermelho) e cintados de azul. Á frente e á direita vai a figura de Nossa Senhora de vestido 

lilaz e manto azul véu branco, com a mão esquerda pousada no peito e com a direita a apontar para Jesus. Ao 

lado esquerdo a olhar na direcção apontada vai uma figura vestida de branco com as mãos cruzadas no peito e 

os cabelos soltos. Adiante um anjo com o distico. 

 

8º Grupo 

Rogai a Jesus por nós 

Um anjo grande vestido de lilaz com azas e véu roxo. Leva hasteada com as duas mãos uma cruz com Cristo. Ao 

lado direito vai uma figura [p. 104:] de Nossa Senhora de vestido roxo e manto azul com diadema. Leva as mãos 

erguidas uma espada cravada no peito e os olhos postos na cruz como quem vai a chorar. Ao lado esquerdo vai 

a figura de Madalena vestida de amarelo escuro cabelos soltos e manto escuro traçado cabeça baixa olhando 

para Cristo e com e com as mãos caidas e enclavinhadas vai na atitude de chorar. Adiante dois anjos vestidos de 

Azul ferrête um com os pregos e um martelo n’uma cêsta, o outro com a corôa de espinhos n’uma almofada. 

Adiante um anjo com distico. 

 



 

 205 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  22 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (1.ª) – [12 grupos – 50 fig.] 

 [p. 105:] Programa para a festa do Carmo 

 
1º Grupo 

A protecção Angélica 

2 crianças brincando com flôres. Atraz 1 cherubim em atitude de as ir a guardar. 

 

2º Grupo 

A pureza eleva-nos ao céu 

Santa Teresinha ladeada por dois cherubins com flôres e 2 carmelitas com açucenas e palmas. 

 

3º Grupo 

O Milagre de Jesus confunde a multidão 

As bôdas de Canaan 

 

4º Grupo 

As nações predilectas da Igreja. 

Portugal – vestido de vermelho e verde [p. 106:]  

Espanha – amarelo e vermelho 

França – azul branco e vermelho 

Aústria – amarelo branco e vermelho 

 

5º Grupo 

Os amigos de Jesus 

Uma figura de Cristo rei com corôa e cêtro ladeada por Santo António com o lyrio. S. Francisco Xavier com o livro 

e a cruz com Cristo, Santa Isabel de Portugal com rosas e Santa Margarida d’ Alacoque com o rosário. 

 

6º Grupo 

Assunção de Nossa Senhora 

A figura de Nossa Senhora amparada por dois cherubins e á frente dois anjos com flôres. [p. 107:] 

 

7º Grupo 

A Tentação 

Uma figura luxuosamente vestida com a arvore do bem e do mal com serpente. Atraz Adão e Eva a chorar e um 

cherubim a expulsar. 
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8º Grupo 

A conversação Divina 

S. João Baptista e o menino Jesus em atitude de quem vai a conversar levando o menino Jesus uma cruz 

grande. 

 

9º Grupo 

O arrependimento 

Uma figura de Cristo e a figura da Justiça levando as balanças e uma espada e um menino da 1ª comunhão em 

atitude de [p. 108:] arrependido. Cristo vai a abençoar o menino e com a esquerda agarra nas balanças em sinal 

de perdão. 

 

10º Grupo 

Não ha dôr egual á minha 

Uma figura de Nossa Senhora das Dôres ladeada por dois anjos com martyrios. 

 

11º Grupo 

Senhora livrai-nos do fôgo do Purgatório 

Nossa Senhora do Carmo levando pela mão uma menina como a arder em chamas e seguindo 2 anjos, um 

levará uma cruz e o outro uma palma. [p. 109:] 

 

12º Grupo 

Apoteose 

6 ou oito cherubins com turibulos, palmas lyras e flôres ao pé do pálio. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  23 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (2.ª) [de Vila do Conde] – [12 
grupos – 81 fig.] 

Programa de N. Senhora do Carmo  

 
1º Grupo 

A Virgem do Carmo e padroeira de V. do Conde 

A Fama seguindo a figura de Villa do Conde ladeada por dois cherubins que sustentam um grande arco de flôres. 

Á frente um grupo de monjas com palmas e flôres 

 

2º Grupo 

A modéstia é o caminho da Santidade 

Uma figura envolvida n’um véu [p. 110:] branco e abraçada a uma cruz sendo ladeada por 4 damas que levam 

uma corôa de louros, uma corôa de flôres, um espelho e várias joias. 

 

3º Grupo 

O arrependimento salva-nos e engrandece-nos 

A figura de Magdalena ladeada de 4 cherubins um que lhe mostra o crucifixo, outro atraz em atitude de a coroar e 

dois dos lados um com uma serpente enleada em cadeias e outro uma palma. 

 

4º Grupo 

A Virgem Maria visita as nações predilectas Portugal e França 

As figuras de N. Senhora de Lourdes e N. Senhora de Fátima ladeadas por 4 cherubins levando dois as [p. 111:] 

bandeiras das respectivas nações e dois os disticos: Lourdes e Fátima. 

 

5º Grupo 

A Virgem do Carmo é protectora das freiras Carmelitas 

Uma figura da Virgem do Carmo ladeada por 6 freiras carmelitas com palmas e flôres. 

 

6º Grupo 

Só Deus é grande e depois a virtude 

A figura de Santa Teresinha na Glória sendo ladeada por anjos com rosas e varios emblemas. 

 

7º Grupo 

Senhora protegei Portugal 

A figura da Patria Portuguesa ladeada por Nossa Senhora que a agasalha [p. 112:] com o manto e do anjo 

Custódio que a guia e lhe aponta o caminho do Céu. Atraz Santo António  S. Nuno e a rainha S.ª Isabel. 
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8º Grupo 

O Escapulário do Carmo é o farol das almas do Purgatório 

N. Senhora do Carmo ladeada por algumas figuras envolvidas em chamas como as almas e dois cherubins em 

atitude de as  conduzir ao céu. 

 

9º Grupo 

A Gratidão dignifica-nos 

As figuras de D. Nuno e Villa do Conde ambas empunhando as suas bandeiras em reciproca atitude de gratidão e 

dois anjos com as legendas: Os Villacondenses prestam homenagem ao illustre portuguez. Villa [p. 113:] do 

Conde é a terra querida do grande Santo. Segue a figura de Santa Clara como a representa o convento e um 

anjo com flôres. 

 

10º Grupo 

A religião católica é a verdadeira 

Trez figuras representando a Fé com o calix. A Igreja com a cruz e a Verdade com o Sudario. Seguem dois 

cherubins um com a cruz com a legenda “In hoc Signo Vinces”@ e o outro a ler os Santos Evangelhos. 

 

11º Grupo 

A morte é o principio da vida 

4 anjos levando 1 uma vela, outro um turibulo, outro uma palma e outro uma açucena, seguidos da figura da 

Virgem nos braços de dois anjos na atitude de quém vai a [p. 114:] morrer. Segue-se a figura de Jesus Cristo e um 

cherubim que conduz o resplendor, que simbolisa o Espirito Santo. 

 

12º Grupo 

A Virgem do Carmo recebe a apoteose dos anjos 

Seis cherubins sustentam um grande docel de variadas flores encimado por uma estrela. Ao centro a figura da 

Virgem do Carmo como rainha e á frente dois anjos levam uma corôa e uma açucena e outro um cétro e uma 

palma.  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  24 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (3.ª) [10 grupos –  fig. ?] 

Programa de N. Senhora do Carmo 

 

1º Grupo 

A Religião 

 

------------------- 

2º Grupo - A Oração 

[p. 115:] 

--------------------- 

3º Grupo -  A Pureza 

 

--------------------- 

4º Grupo - A Fé 

 

--------------------- 

5º Grupo - A Esperança 

 

--------------------- 

6º Grupo - A Caridade 

 

--------------------- 

7º Grupo - A Rainha dos Anjos 

 

--------------------- 

8º Grupo - A Rainha das Virgens 

 

--------------------- 

9º Grupo - Mãi da Divina Graça 

 

--------------------- 

10º Grupo - Coroação de Maria 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  25 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (4.ª) de Vila do Conde - [13 
grupos –  fig. 88] 

Programa de N. Senhora do Carmo V.  Conde 

 

1º Grupo 

Villa do Conde sauda a Virgem do Carmo 

4 cherubins conduzem uma caravela. [p. 116:] Atraz um anjo com o estandarte onde se lê: Virgem Santissima, 

Villa do Conde te sauda, seguindo-se a figura da Virgem ladeada pelas figuras da Fè e da Fama. 

--------------------- 

2º Grupo 

A Modéstia conduz-nos á Santidade 

Uma figura de Modéstia entre dois cherubins que levam 1 uma caixa de joias e uma corôa e outro mostra-lhe um 

crucifixo. 

--------------------- 

3º Grupo 

S. José protector de Jesus 

As figuras de S. José e Nossa Senhora levando pela mão o menino Jesus. Atraz um anjo grande com as mãos 

abertas sôbre o grupo. À frente dois anjos com flôres. 

 [p. 117:] 

--------------------- 

4º Grupo 

O 1º Milagre de Jesus confunde a multidão 

As figuras de Cristo e Nossa Senhora. Os noivos e 6 Samaritanas com bilhas de barro simbolisando o milagre 

das bodas de Canaãn. 

--------------------- 

5º Grupo 

Santo António e a Pátria 

A figura de Santo António entre as figuras de Portugal e Italia com dois cherubins grandes atraz que conduzem 

um arco de flôres. 

--------------------- 

6º Grupo 

Os grandes milagres da Religião na Patria 

A figura de S. Nuno como guerreiro empunhando a bandeira e a espada. À frente 4 cherubins com os disticos: 

Aljubarrota, Atoleiros, Valverde e Montes Claros. 

 [p. 118:] 

 

--------------------- 
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7º Grupo 

A Pureza eleva-os ao Céu 

Santa Teresinha no meio de 6 freiras carmelitas levando estas punhados de rosas. 

 

8º Grupo 

A verdadeira Glória está no Céu 

A figura de Frei Nuno de Santa Maria como monge carmelita coroado por um anjo. Ao lado a figura de Nossa 

Senhora do Carmo. Atraz dois anjos um com a bandeira e o outro com a espada 

 

9º Grupo 

A Virgem Imaculada 

As figuras de Maria e Eva seguidas de 4 anjos que levam os disticos: Por Eva veio a morte – Por Maria a vida [p. 

119:] – Por Eva a desgraça – Por Maria a Salvação. 

 

10º Grupo 

Virgem Santissima rogai a Jesus por nós 

Um anjo com véu preto levando um crucifixo sendo ladeado por Nossa Senhora e S. João. Atraz Madalena em 

atitude de arrependimento. 

 

11º Grupo 

Senhora lembrai-vos dos que gemem e choram n’este mundo 

A figura de Nossa Senhora ladeada por dois anjos a orar. À frente Adão e Eva como a chorar indo entre elles um 

anjo empunhando uma espada. [p. 120:] 

 

12º Grupo 

Antes morrer que pecar 

Um grupo de onze virgens indo ao centro Santa Ursula empunhando a bandeira da Vitória. 

 

13º Grupo 

A apoteose da S. S. Virgem do Carmo 

A figura de Nossa Senhora do Carmo entre dois cherubins que sustentam um grande arco de flôres e 4 cherubins 

que levam, uma corôa, um cétro, um arco de estrelas e uma lyra indo mais anjos que levam palmas e açucenas.  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  26 – Procissão de N.ª Senhora (6.ª) – [11 grupos - ?? fig.] 

 

[p. 121:] Programa para festa de N. Senhora 

 

1º Grupo - A Igreja 

 

 

2º Grupo - A Fé 

 

 

3º Grupo - A Esperança 

 

 

4º Grupo - A Caridade 

 

 

5º Grupo - A Esposa dos cantares 

 

 

6º Grupo – Abigail 

 

 

7º Grupo - Sara (rainha) 

 

 

9º Grupo – Judit 

 

 

10º Grupo – Sabedoria 

 

 

11º Grupo - Apoteose 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  27 – Procissão de N.ª Senhora (7.ª) – [13 grupos - 48 fig.] 

 [p. 122:] Programa para a festa de N. Senhora 

 
1º Grupo 

A Fama 

Uma figura que leva uma trombeta e dois anjos tambem com trombetas. 

 

2º Grupo 

Adão e Eva 

Dama do paraizo e Adão e Eva. Um anjo com a espada de fôgo. 

 

3º Grupo 

A Justiça 

Uma figura com espada e balanças ladeada por dois anjos um com as taboas da lei e o outro com o livro dos 

Evangelhos. 

 [p. 123:] 

 

4º Grupo 

A Fugida para o Egipto 

Nossa Senhora, S. José e o Menino Jesus. 

 

5º Grupo 

A Penitencia 

Uma figura com a cruz com Cristo e dois anjos um com as disciplinas e outro com a corôa de espinhos. 

 

6º Grupo 

A Esposa dos Cantares 

A figura da Esposa dos Cantares e dois cherubins com lyras. 

 

7º Grupo 

A História 

A figura da História e dois anjos com livros.  

[p. 124:] 

8º Grupo 

Abigail 
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A figura de Abigail ladeada por duas meias figuras 1 com vides e outra com trigo.  

 

9º Grupo 

Débora 

A figura de Débora ladeada por dois anjos com coroas de rosas. 

 

10º Grupo 

Santa Isabel 

Santa Isabel ladeada por dois pobres com pães. 

 

11º Grupo 

O Sol a Lua e a Noite e anjos com estrelas. 

 [p. 125:] 

 

12º Grupo 

A Magdalena 

A figura de Madalena e dois anjos com martyrios. 

 

13º Grupo 

Rainha da Victória 

A figura de Rainha da Victória leva na mão uma corôa de louros ladeada por dois anjos com palmas e dois para o 

manto. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  28 – Procissão de N.ª Senhora dos Remédios (de Lamego?) (1.ª) – [6 
grupos - 23 fig.] 

Programa de N. Senhora dos Remedios 

 
1º Grupo 

Espelho de Justiça 

Uma figura com os braços abertos ladeada por 1 anjo com a balança e outro com uma espada. [p. 126:] 

 

2º Grupo 

Maria mais formosa do que o sol 

Uma figura de Nossa Senhora ladeada por duas meias figuras uma com o Sol e outra com a Lua. 

 

3º Grupo 

Nossa Senhora de Lourdes 

Uma figura de Nossa Senhora de Lourdes com a Bernardette e uma meia figura com uma véla. 

 

4º Grupo 

Rainha da Paz 

Uma figura de Rainha da Paz ladeada por dois anjos um com um ramo de oliveira e o outro com uma espada 

partida.  

[p. 127:] 

5º Grupo 

Rainha Estter 

Uma figura de Rainha com duas damas e 2 pagens a pegar no manto. 

 

6º Grupo 

Coroação de Nossa Senhora 

Uma figura de Nossa Senhora ladeada por dois cherubins grandes com a corôa de Nossa Senhora em atitude de 

a coroar e mais dois ou quatro anjos com palmas.  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  29 – Procissão de N.ª Senhora da Conceição (1.ª) – [7 grupos - 20 fig.] 

Programa para a festa de N. Senhora da Conceição 
 

1º Grupo 

Salvé Imaculada 

2 anjos grandes com azas e diademas na cabeça vestidos de verde claro. Levam nas mãos o distico: Salvé 

Imaculada. [p. 128:] 

 

2º Grupo 

Lyrio dos Vales 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco. Leva as mãos erguidas. É ladeada por dois anjos levando na 

mão açucenas. 

 

3º Grupo 

Rosa Mystica 

Uma figura vestida de côr de rosa e manto de gase da mesma côr levando na mão o cétro com uma flôr em cima. 

È ladeada por dois anjos com rosas. 

 

4º Grupo 

A Aurora  

Uma figura vestida de amarelo com diadema e véu branco. Leva na mão direita o sol meio coberto. É ladeada por 

dois anjos com estrelas. [p. 129:] 

 

5º Grupo 

A Esposa dos Cantares 

Uma figura vestida á descrição com uma harpa. É ladeada por dois anjos com lyras 
 

6º Grupo 

A Sabedoria 

Uma figura vestida de branco e manto branco levando na mão um livro com os 7 sêlos. È ladeada por 2 anjos um 

com a pasta e outro com um tinteiro. 
 

7º Grupo 

A Victória 

Uma figura vestida á descrição com manto grande . Leva na mão uma flor e na cabeça uma corôa de louros. É 

ladeada por dois anjos com palmas.  
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[p. 130:]    

Programa de Grupo Alegórico - N.º  30 – Procissão de Freamunde (1.ª) – [6 grupos - 21 fig.] 
 

Programa para Freamunde 

 

1º Grupo 

Só a Igreja triunfa 

2 figuras representando a Glória e a Victória levando aquella corôa de louros e esta uma palma. Á frente um anjo 

com uma cruz. 

 

2º Grupo 

A verdadeira glória está no Céu 

Uma figura representando a rainha Santa Isabel com flôres e pães ladeada por duas creanças a pedir esmola. À 

frente 2 anjos com flôres. 

 

3º Grupo 

Nossa Senhora é a Rainha da Paz 

Nossa Senhora vestida de branco com um ramo d’oliveira na mão esquerda e a direita pousada no ombro de um 

cherubim que [p. 131:] leva na mão um capacête e uma espada e do outro lado outro cherubim que leva uma 

corôa de louros e uma palma. 

 

4º Grupo 

A Oração 

Uma figura com as mãos erguidas e os olhos no Céu ladeada por dois anjos um com um livro e outro com um 

terço. 

 

5º Grupo 

A Fé em Deus salva as Nações 

Uma figura representando a Nação Portugueza empunhando a bandeira indo ao lado um cherubim com uma 

trombeta simbolisando que Portugal foi e será sempre grande.  

[p. 132:] 

6º Grupo 

Apoteose 

Uma figura de S. Sebastião ladeada por dois cherubins que sustentam por sobre a sua cabeça um arco com 

flôres. À frente as figuras da Itália e a Fé com uma cruz 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  31 – Procissão de Louzada (1.ª) – [8 grupos - 32 fig.] 

 

Programa para Louzada 
 

1º Grupo 

A Igreja 

Uma figura de branco e manto vermelho com a cruz papal ladeada por 2 meias figuras uma vestida de azul e 

manto côr de rosa com o livro na mão e outra vestida de côr de rosa e manto lilaz com a mitra.  

[p. 133:] 

2º Grupo 

Lyrio dos Vales 

Uma figura vestida de lilaz e manto verde claro e leva na mão uma açucena ladeada por duas meias figuras 

vestidas de côr de rosa com véus e com açucenas. 
 

3º Grupo 

A Oração e a Eucaristia 

Uma figura vestida de branco e véu branco a cobrir os olhos. Na mão esquerda leva o calix e á direita vai Santo 

António e á esquerda um cherubim vestido de azul com cruz. 
 

4º Grupo 

A Prudencia 

Uma figura de vestido amelado e manto roxo, ladeada por dois anjos um com espelho e outro com joias vestidas 

de lilaz. [p. 134:] 
 

5º Grupo 

A lei da graça é a lei escripta 

Uma figura de vestido verde e manto salmão, leva na mão esquerda as taboas da lei e aponta com a mão direita, 

outra vestida de salmão e manto amelado e leva na mão uma cruz. Á frente duas meninas presas com cadeados. 
 

6º Grupo 

O caminho do Calvário 

Cristo de branco com corôa de espinhos com cruz aos ombros ladeado por S. João e Madalena. 
 

7º Grupo 

Meu Pai nas vossas mãos entrego o meu espirito 

Uma figura de Cristo vestido de roxo [p. 135:] nos braços de dois cherubins de branco. Atraz vai Nossa Senhora e 

a Verónica com Sudário de vestido lilaz e manto verde escuro e a Magdalena. 
 

8º Grupo 

A festa Celestial da Coroação 

Ao centro a figura de Cristo vestido de branco e manto vermelho que conduz uma almofada com uma corôa com 
fitas para 6 cherubins com flôres e duas açucenas. Á frente Nossa Senhora vestida de branco e manto azul em 
humildade. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  32 – Procissão de Mirandela (1.ª) – [10 grupos - 57 fig.] 

Mirandela 

 

1º Grupo 

Protecção Angélica 

Á frente duas crianças brincando com flôres e atraz um cherubim em atitude de quem as vai a guardar. 

[p. 136:]   

2º Grupo 

A Fé em Deus é grande 

Uma figura de S. Sebastião algemado entre dois soldados.    

 

3º Grupo 

Jesus veio ao mundo para salvar os homens. 

Trez figuras representando S. José Nossa Senhora e o Menino Jesus e dois pastorinhos que lhe vem oferecer 

presentes. 

 

4º Grupo 

Nossa Senhora sofre a dôr do Desterro 

Uma figura de Nossa Senhora na fugida com o menino ao cólo, S. José e um cherubim que lhe aponta o 

caminho. 

 

5º Grupo 

O descanço é companheiro do trabalho 

Uma figura representando Nossa Senhora [p. 137:] em atitude de quem está a descançar ao lado do seu Divino 

filho e atraz duas figuras que conduzem utensilios de costura. 

 

6º Grupo 

Senhora amparai-nos na vida e na morte 

Uma figura representando Nossa Senhora com o menino Jesus ao cólo sendo ladeada por dois pastorinhos que 

levam grinaldas de flôres e um cherubim que conduzirá um arco em estrelas. 

 

7º Grupo 

A Pureza eleva-nos ao Céu 

Uma figura representando Santa Teresinha ladeada por 6 freiras carmelitas que levarão rosas, açucenas e 

palmas.  

[p. 138:] 
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8º Grupo 

O Milagre de Jesus confunde a multidão 

As bodas de Canã. Cristo, Nossa Senhora os noivos e Samaritanas com bilhas. 

 

9º Grupo 

As Nações predilectas da Igreja Católica 

Portugal a Fidelissima 

França a Cristianissima 

Espanha a Católica 

Austria a Apostólica levando cada uma a sua bandeira. 

 

 

10º Grupo 

Apoteose de Nossa Senhora do Amparo 

Uma figura de Nossa Senhora do Amparo em atitude de quem está em extasis, sendo ladeada por dois cherubins 

com arco de flôres e mais quatro com harpas e lyras.  
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  33 – Procissão de Mirandela (2.ª) – [17 grupos - 55 fig.] 

[p. 139:] Mirandela 
 

1º Grupo 

A Modéstia 

Uma figura com uma cruz no meio de duas damas uma com joias e uma com espelho. 
 

2º Grupo 

A Religião Católica é a verdadeira 

3 figuras representando a Fé com o calix, a Igreja com cruz pontificie e a Verdade com o Sudário. 
 

3º Grupo 

Senhora do Amparo protegei Portugal 

A figura da Pátria ladeada pela figura de Nossa Senhora que cobre com o manto e um cherubim que lhe aponta o 

caminho do Céu.  

[p. 140:] 

4º Grupo 

A lei da Graça e a lei escrita 

2 figuras levando uma a cruz e a outra as taboas da Lei. Atraz um anjo com uma palma. 
 

5º Grupo 

A Fé tudo vence 

A Rainha de Sabá ladeada por dois cherubins com flôres. 
 

6º Grupo 

Glória á Virgem do Amparo 

Uma figura de Nossa Senhora com as mãos erguidas e ladeada por dois anjos que levarão palmas. 
 

7º Grupo 

O Amor é Amado 

Uma figura do menino Jesus levando [p. 141:] uma cruz e a corôa de espinhos ladeada pelas figuras de Santa 

Isabel e Santa Joana Princesa. 
 

8º Grupo 

A Rainha da Paz 

Uma figura de Nossa Senhora com os olhos postos no Céu e os braços abertos ladeada por dois cherubins um 

com um capacete e outro com uma espada partida. 
 

9º Grupo 

Senhora Amparai e Salvai Mirandela 
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Uma figura representando Nossa Senhora levando o braço direito levantado com uma corôa de flôres e na 

esquerda uma espada partida, sendo ladeada por dois anjos com flôres e á frente um cherubim com trombeta. [p. 

142:] 

10º Grupo 

Viva Nossa Senhora do Amparo 

Uma figura representando Nossa Senhora do Amparo e duas figuras levando uma a bandeira com distico e a 

outra uma arregaçada de flôres. 
 

11º Grupo 

Mirandela terra de crentes 

Uma figura levando as armas da Villa e dois cherubins levando um o crucifixo e o outro o livro dos Evangelhos. 
 

12º Grupo 

Senhora tende compaixão de nós 

Uma figura presa com cadeias e dois cherubins levando 1 uma serpente e o outro as mãos erguidas. 

[p. 143:] 

13º Grupo 

O Arrependimento 

Uma figura de Magdalena levando um crucifixo e um cherubim a coroa-la com uma corôa de flores e outro ao 

lado com o distico. 
 

14º Grupo 

Santo António padroeiro de Portugal 

A figura de Santo António com os braços abertos e os olhos postos na bandeira da Pátria conduzida por um anjo 

e outro conduzindo uma cruz. 
 

15º Grupo 
Depois da morte a vida 

Uma figura presa com cadeias, outra levando um crucifixo e outra levando uma palma e uma corôa de flores. [p. 

144:] 

16º Grupo 
O Anjo da Guarda vela pelos Mirandelenses 

A figura do Anjo da Guarda agasalhando com a sua nuvem dois meninos e uma figura conduzindo a espada e a 

balança da Justiça. 
 

17º Grupo 
Senhora salvai os pecadores 

2 meninos da 1ª comunhão de mãos postas, Nossa Senhora com uma cruz e dois cherubins com palmas e 

açucenas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  34 – Procissão de Mirandela (3.ª) – [14 grupos - 34 fig.] 

Mirandela 

 

1º Grupo 

A Oração 

Uma figura com as mãos erguidas ladeada por dois anjos 1 com o livro aberto e outro com o rosario. 

[p. 145:] 

2º Grupo 

A Pureza 

Uma figura com uma açucena grande vestida de branco e ladeada por dois anjos tambem de branco com 

açucenas. 

 

3º Grupo 

Rosa Mystica 

Uma figura com um cétro e uma flôr ladeada por dois anjos com flôres. 

 

4º Grupo 

A Modéstia 

Uma figura com as mãos cruzadas ladeada por dois anjos com flôres violetas e bem-me-queres. 

 

5º Grupo 

A Mansidão 

Uma figura com uma pomba ladeada [p. 146:] por duas meias figuras com açucenas. 

 

6º Grupo 

Maria mais formosa que o sol 

Nossa Senhora com as mãos erguidas ladeada por duas meias figuras uma com o sol outra com 1 estrela. 

 

7º Grupo 

Mãi da Divina Graça 

Uma figura com as mãos estendidas como o coração de Maria ladeada por um pastor e por uma pastora. 

 

8º Grupo 

A Graça de Deus 

Uma figura com um calix na mão direita e na esquerda uma cornocópia com flôres. É ladeada por 2 figuras [p. 

147:] uma com rôlo na mão esquerda e a direita aponta o Céu, e a outra com uma corôa de louros e uma palma. 
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9º Grupo 

Nossa Senhora de Fátima 

 

10º Grupo 

Espelho de Justiça 

Uma figura com a espada na mão direita e a balança na esquerda, ladeada por dois anjos. 

 

11º Grupo 

Esposa dos Cantares 

Uma figura levando na mão uma harpa, ladeada por dois anjos com lyras. 

 

12º Grupo 

Rainha da Paz 

 [p. 148:] 

 

13º Grupo 

Rainha Esther 

 

14º Grupo 

Apoteose 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  35 – Procissão de Mirandela (4.ª) – [10 grupos - 32 fig.] 

Mirandela 

 

1º Grupo 

A Igreja 

Uma figura vestida de branco e com manto amarelo. Leva na mão a cruz pontificia e é ladeada por dois cherubins 

um com a tiara e outro com um livro. 
 

 

2º Grupo 

A Aurora 

Uma figura leva na mão o sol e é ladeada por dois cherubins com estrelas. [p. 149:] 
 

 

3º Grupo 

A Omnipotência Divina 

Uma figura vestida de rainha levando na mão um cétro e é ladeada por dois cherubins com cornocópias com 

flôres. 
 

 

4º Grupo 

A Rainha da Paz 
 

 

5º Grupo 

A Multiplicação dos Pãis 
 

 

6º Grupo 

A Graça de Deus 

Uma figura vestida de branco levando na mão direita um calix e na esquerda uma cornocópia com flôres. É 

ladeada pela figura do Louvor com uma palma na mão esquerda e a corôa de louros na direita e pela [p. 150:] 

figura de Séfora com um rôlo de pergaminho na mão esquerda e a direita aponta o Céu. 
 

 

7º Grupo 

A Solamite [Sulamita?] 

Uma figura leva na mão a harpa e leva 2 cherubins com lyras. 
 

 

8º Grupo 

A Assunção de Nossa Senhora 
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9º Grupo 

Triunfo da Cruz 

Uma figura com a cruz ladeada por dois cherubins com as mãos erguidas. 
 

 

0º Grupo 

Auxilio dos Cristãos 

Uma figura de Nossa Senhora com as mãos [p. 151:] erguidas ladeada por duas meias figuras uma vestida de 

Papa com um livro na mão esquerda e um rosário na mão direita e outro de guerreiro com uma espada na mão 

direita. 
 

 

11º Grupo 

Apoteose 

8 cherubins com turibulos 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  36 – Procissão de N.ª Senhora do Leite (1ª) de Aver-o-Mar ? – [12 
grupos - 38 fig.] 

Programa para N. Senhora do Leite 

 
1º Grupo 

A Religião Católica é a verdadeira 

Uma figura da Egreja ladeada pela figura da Fé vestida de azul e véu pela cabeça com a cruz na mão direita e a 

Verdade vestida de rosa e manto verde com o Sudário nas mãos. [p. 152:] 

 

2º Grupo 

A Tentação 

Uma figura de Santo António com o habito e o menino no cólo é ladeada por uma dama de vestido côr de rosa 

sorrindo-se para o Santo a tenta-lo e Santo António repele a tentadora com a mão direita e volta a face para um 

crucifixo que um cherubim lhe mostra do lado esquerdo. 

 

3º Grupo 

Judith 

A figura de Judith de vestido azul e manto verde escuro, na mão esquerda leva uma cabeça e na direita um 

cutélo em atitude de quem cortou a cabeça. [p. 153:] 

 

4º Grupo 

O Amor 

Um menino vestido de branco com a cruz e corôa de espinhos, é ladeado por Santa Teresinha com o crucifixo 

com flôres e Santa Isabel, vestido verde e manto rosa, na mão direita segura o vestido com flôres e na esquerda 

o cétro. 

 

5º Grupo 

Abigail 

A figura da mesma vestida de crème e manto rosa vivo, leva na mão esquerda um cesto com fruta e na direita um 

cajado. É ladeada por duas figuras uma com a videira e outra com trigo.  

[p. 154:] 

6º Grupo 

A SoledadeNossa Senhora de vestido roxo e manto azul, leva as mãos cruzadas no peito sobre as sete espadas 

e é ladeada por dois cherubins vestidos de lilaz um com a corôa de espinhos e outro com os cravos. 

 

7º Grupo 
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S. João e Madalena em posição 

 

8º Grupo 

Santa Filomena 

A mesma vestida de côr de rosa e manto verde claro com corôa de flôres na cabeça e setas na mão esquerda e 

na direita uma palma. [p. 155:] 

 

9º Grupo 

Bodas de Canaan 

A figura de Cristo vestido de branco e manto vermelho. Ao lado de Nossa Senhora vestido branco e manto azul, á 

frente vai o noivo de vestido e manto branco ao lado da noiva de vestido branco e véu em posição de quem casa. 

À frente vão mulheres do povo com bilhas. 

 

10º Grupo 

Rainha do Mundo 

Uma figura de vestido branco e manto vermelho com o cétro na mão direita e a esfera na esquerda. É ladeada 

por dois cherubins vestidos de côr de rosa, um com as taboas da lei e outro com o livro dos Evangelhos. 

[p. 156:]     

11º Grupo 

Santa Ursula 

Uma figura de vestido roxo e manto azul leva corôa real na cabeça e nas mãos setas. 

 

12º Grupo 

Apotheose 

Nossa Senhora do Leite com o menino ao cólo e ladeada por 4 cherubins com lyras e açucenas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  37 – Procissão de N.ª Senhora (8.ª) – [13 grupos - 54 fig.] 

Programa para festa de N. Senhora 

 

1º Grupo 

Glória a Maria 

Nossa Senhora de vestido branco e manto azul e dois cherubins de côr de rosa com flôres.  

[p. 157:] 

2º Grupo 

A Religião Católica é a Verdadeira 

A Fé com o calix vestida de azul e véu. A Igreja vestida de branco e manto amarelo com a cruz papal e a Verdade 

vestida de côr de rosa e manto amelado com o Sudário. Seguem dois cherubins de azul um com a cruz e o outro 

com os Santos Evangelhos. 

 

3º Grupo 

A Tentação 

A Dama do Paraizo vestida de branco ou côr de roxa. Adão e Eva vestidos de branco a apunha-los com a 

espada. Atraz Nossa Senhora da Conceição e o Padre Eterno.  

[p. 158:] 

4º Grupo 

Nossa Senhora do Amparo protegei Portugal 

A Patria e Nossa Senhora do Amparo que a cobre com o manto e um cherubim vestido de créme que lhe aponta 

o Céu. 

 

5º Grupo 

O 1º Milagre de Jesus 

As bodas de Canaan 

 

6º Grupo 

Eu sou o Pão e a Vida 

Cristo com calix e hostia e dois cherubins vestidos de branco com palma e açucena. [p. 159:] 

 

7º Grupo 

As virtudes celestes glorificando a sua Rainha 

Nossa Senhora de vestido branco e manto amarelo com pagem a pegar ao manto. 

A Esposa dos Cantares com a harpa. 

O Louvor vestido de azul claro e leva na mão direita uma corôa de louros e na esquerda uma palma. 
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A Fortaleza de vestido vermelho e manto verde leva na mão uma coluna. 

A Graça de Deus vestida de branco e manto leva na mão direita o calix e na esquerda uma cornocopia com 

flôres. 

 

8º Grupo 

Rainha dos Martyres 

Nossa Senhora de vestido vermelho e manto azul com a espada e as mãos cruzadas no peito. [p. 160:] Leva a 

ladea-la Santa Filomena, S. Sebastião, S. Tarcisio e Santa Inez. 

 

9º Grupo 

Virgem SS. rogai por nós a Jesus 

Um anjo vestido de lilaz e véu preto ladeado por Nossa Senhora de vestido roxo e manto azul e S. João de 

vestido verde e manto vermelho. 

 

10º Grupo 

Rainha do Mundo 

Nossa Senhora de vestido branco e manto vermelho com o cétro e a esfera e dois anjos vestidos de vermelho um 

com as taboas e o outro com o livro dos Evangelhos. [p. 161:] 

 

11º Grupo 

O arrependimento salva-nos 

A figura de Cristo de vestido branco e manto vermelho com a Madalena e um anjo a coroa-la. 

 

12º Grupo 

Rainha da Paz 

Nossa Senhora toda vestida de branco com dois cherubins tambem vestidos de branco um com uma espada 

partida e outro capacete e o outro com uma corôa de louros e uma palma. Nossa Senhora leva na mão esquerda 

um ramo de oliveira e pousa a direita no cherubim. 

 

13º Grupo 

Apoteose 

Nossa Senhora do Amparo com cherubins de várias côres, com lyras, palmas, flôres etc. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  38 – Procissão Eucarística (1.ª) – [7 grupos - 23 fig.] 

[p. 162:] Programa para Festa Eucaristica 

 

1º Grupo 

Triunfo da Cruz 

Uma figura vestida de branco e manto vermelho com cruz branca com raios ladeada por duas meias figuras uma 

com a palma e a outra com o livro dos Evangelhos. 

 

2º Grupo 

Rainha Santa Isabel 

Uma figura vestida de Rainha Santa Isabel com o pão e as flôres e 2 anjos pegando no manto. 

 

3º Grupo 

Eu sou o pão e a vida 

A figura de Cristo vestido de branco e manto vermelho com calix com [p. 163:] hostia. É ladeado por dois 

cherubins. 

 

4º Grupo 

O bom Pastor 

A figura de Cristo de vestido e manto vermelho com o cordeiro. 

 

5º Grupo 

A Pureza eleva-nos ao Céu 

Santa Teresinha ladeada por duas carmelitas e dois cherubins com flôres. 
 

6º Grupo 

Rainha da Paz 

Uma figura vestida de branco ladeada por dois guerreiros. 

 

7º Grupo 

Glória a Maria 

Nossa Senhora da Assunção ladeada [p. 164:] por dois cherubins com um arco de flôres. Adiante dois cherubins 

com lyras. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  39 - Procissão Eucarística (2.ª) – [11 grupos - 47 fig.] 

Programa para procissão Eucaristica 

1º Grupo 

Triunfo da Cruz 

Uma figura com cruz branca raiada, ladeada por duas figuras vestidas de vermelho uma com palma e a outra 

com o livro dos evangelhos. 

2º Grupo 

Rainha da Paz 

Uma figura vestida de branco ladeada por dois guerreiros. 

3º Grupo 

A Dôr de Maria SSma. 

Nossa Senhora vestida de roxo e manto [p. 165:] vermelho levando na mão a corôa de espinhos, ladeada por dois 

cherubins um com o turibulo e outro com um coração. 

4º Grupo 

A lei da Graça é a lei de Cristo 

Duas figuras, uma leva as taboas da lei e outra a cruz. 2 meninas com tunicas presas com cadeias. 

5º Grupo 

O Bom Pastor 

A figura de Cristo com um cordeiro. 

6º Grupo 

Eu sou o pão da vida 

A figura de Cristo com o calix e a hostia ladeada por duas meias figuras uma com trigo e outra com folhas de 

videira. [p. 166:] 

7º Grupo 

A Redenção 

Uma figura com o crucifixo e dois cherubins com palmas. 

8º Grupo 
O Céu 
Uma figura de Cristo a abençoar Nossa Senhora de mãos no peito e dois anjos com palmas. 

9º Grupo 
A Caridade de Jesus 
Uma figura de Cristo rodeado de criancinhas. 

10º Grupo 
A Religião 
A figura da Religião com duas meninas a ladear e as figuras de Ruth, Abigail e a Samaritana. [p. 167:] 

11º Grupo 
A Eucaristia 
Ao centro um cherubim ou a figura de Cristo com um cordeiro de onde saem fitas vermelhas, 6 ou 8 e cherubins a 
pegarem nas fitas. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  40 - Procissão Eucarística (3.ª) – [9 grupos - 44 fig.] 

Programa para procissão Eucaristica 

 
A Eucaristia historiada. Velho Testamento 

 

Patriarcas 

1º Abel com um cordeiro ao cólo. 

2º Abraão com o cutélo levando pela mão o pequeno Isac com a lenha do holucausto. Atraz o Anjo guiando o 

cordeirinho que hade substituir Isac. 

3º Melchsidech (Melquisedech) com o pão e o vinho. 

4º José do Egipto cercado de seus irmãos que levam sacos de trigo. 

5º Moysés com a Vara. À direita uma criancinha com o maná [p. 168:] e á esquerda outra com a agua que jorrou 

do rochedo. 

 

2.º Figuras 

Ruth com o feixe de trigo 

 

3.º Profetas 

1º Elias com o pão. 

2º Eliseu com um vaso de farinha. 

3º Daniel com a comida que lhe levou Habacuc e o texto. Daniel servo de Deus come o manjar que o Senhor te 

mandou. 

 

4.º Liturgia 

1º A Arca da Aliança 

2º Os dois pães da proposição 

3º O cordeiro pascal imolado 

 

5º Grupo 

Uma figura de anjo vestido de vermelho com azas. O vestido é até aos pés [p. 169:] e mangas compridas largas. 

Os cabelos vão atados com uma fita vermelha. Leva nas mãos uma cruz com raios e uma hostia. É ladeada por 

dois anjos vestidos de branco com fitas brancas na cabeça. Levam azas e as mãos erguidas. Adiante um anjo 

com o distico: “Ceda ao novo rito o antigo documento”. 

 

6º Grupo 

A figura de Isac vestido de lilaz até ao joelho e mangas curtas. Leva ás costas o feixe de lenha e leva uma corda 



 

 234 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

ao pescoço dando-lhe volta á cinta. O anjo leva azas e na cabeça uma fita, leva faixa branca em forma de estola. 

 

7º Grupo 

2 levitas da antiga lei vestidos de branco até aos pés com mangas largas, levam [p. 170:] na cabeça turbantes 

brancos e levam uma faixa em forma de estola. Por cima da tunica levam outra tunica com fitas côr de ouro. As 

faixas tambem são côr de ouro. 

 

8º Grupo 

A Esperança na cruz 

Uma figura alta vestida de roxo cintada por um cordão com borlas. Cabelos estendidos e diadema de fita branca 

a cingir-lhe a testa. As mangas da tunica devem ser compridas e largas. Segura nas mãos uma cruz grande de 

madeira com legenda. Por ti me salve quem em ti por nós vai morrer. Ladeada por dois anjos vestidos de branco 

com azas e as mãos erguidas na atitude de adorarem a cruz. Atraz dos anjos vão 2 meias figuras de tunicas côr 

de vinho ou [p. 171:] côr de pinhão pelo joelho, mangas curtas uma com uma taça com corôa de espinhos e o titulo 

e outra com outra taça com os pregos e o martelo. 

 

9º Grupo 

Penitência 

Uma figura vestida de tunica lilaz, cabelos soltos e véu branco a cobrir-lhe o rosto e as costas. Leva encostada ao 

coração uma cruz sem Cristo e pendente do braço direito umas disciplinas. È ladeada por dois anjos grandes 

com azas um com o calix e o outro com a corôa de espinhos. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  41 - Procissão Eucarística (4.ª) / Santíssimo Sacramento da Lapa – [8 
grupos - 49 fig.] 

Programa de Anjos para a festa do S.Smo. Sacramento na Lapa 

 
1º Grupo 

Sob estas figuras está oculta a Divindade 

Um anjo grande com azas vestido de branco com o vestido até aos pés. [p. 172:] É atado á cinta por um cordão 

dourado. As mangas vão até aos punhos, são largas e fimbriadas com galão de ouro assim como a orla do 

vestido. Os cabelos soltos e leva diadema de fita branca. Não leva véu nem manto. Vai com os braços estendidos 

para as duas figuras que a ladeiam. Uma leva feixe de vides e a outra um feixe de trigo. 

 

2º Grupo 

O Summo Sacerdote 

Uma figura de Sumo Sacerdote da antiga lei simbolisando Melchisedech levando na mão esquerda um calix e na 

direita 1 trigo redondo pousado sobre a bôca do calix. È ladeado por dois anjos grandes vestidos de branco com 

azas. O vestido desce até aos pés e é orlado na fimbria, nas mangas e no decote de uma fita larga [p. 173:] azul. 

Os cabelos estendidos e leva diadema de fita branca. Levam um o cajado na mão direita e outro na mão 

esquerda e com as mãos livres apontam o céu. Atraz de Melchisedech vai tambem um anjo igual aos outros e 

tambem com cajado. Os vestidos destes trez anjos são presos na cinta por cordão d’ouro. Faixas azuis cruzadas 

no peito em forma de estolas passando por baixo dos cordões da cinta e com pontas caidas. 

 

3º Grupo 

O Sacrificio 

A figura de Isac vestido de tunica lilaz até aos joelhos e mangas curtas. Leva ás costas um feixe de lenha. A 

tunica é presa por uma corda que desce do pescoço á cinta e dá a volta a esta caindo pontas. Junto d’elle e com 

o cutélo na [p. 174:] atitude de o degolar vai o Patriarca Abrahão vestido de branco e manto vermelho traçado e 

turbante da côr do manto na cabeça. Entre os dois vai um anjo vestido de lilaz na atitude de impedir o gesto de 

Abrahão com a mão esquerda e na direita leva um cordeiro. Este anjo leva azas e leva diadema de fita branca. A 

faixa do anjo é branca cruzada no peito em forma de estola. Adiante vai um anjo com distico: Não desprezes 

Deus o espirito humilhado que vos oferece um sacrificio. 

 

4º Grupo 

A Multiplicação dos Pãis 

A figura de Jesus vestido de branco com manto vermelho caido e leva a cabeça descoberta. Na mão esquerda 

leva um pão e com a [p. 175:] direita vai na atitude de o abençoar. È ladeado por duas figuras uma com 3 pães no 

regaço e um na atitude de o entregar a Jesus e a outra leva no regaço dois feixes e um na mão tambem na 
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atitude de o entregar a Jesus. Estas duas figuras vão de tunicas até aos joelhos e mangas curtas e a côr pode ser 

rosa e azul e ambas vão de cabeça descoberta. Adiante um anjo com o distico. Com 5 pãis e 3 feixes saciou ??.. 

 

5º Grupo 

Ceda ao novo rito o antigo documento 

Uma figura de vestido grenat com azas. O vestido desce até aos pés e tem mangas compridas até aos pulsos e 

largas. Leva nas mãos uma cruz branca com raios e a figura de uma hostia. Os cabelos estendidos e atados com 

uma fita vermelha. [p. 176:] È ladeada por dois anjos vestidos de branco com azas e cintos azuis. Vão com as 

mãos erguidas e os olhos na cruz. Adiante um anjo com o distico. 

 

6º Grupo 

O Sacramento 

3 figuras de Servitas da antiga lei vestidos de branco até aos pés e de mangas largas. Levam na cabeça 

turbantes e empunhando cada um sua trombeta na atitude de quem vai a tocar. Atraz d’elles vão 4 sacerdotes da 

antiga lei tambem com turbantes levando sobre os ombros a arca da aliança coberta com um pano branco 

bordado na orla. Esta arca devia ser encimada por dois anjos em adoração. Os sacerdotes vão de tunicas 

brancas até aos pés, e por cima desta outra até aos joelhos fimbriada de fita côr de ouro. As tunicas são atadas 

[p. 177:] na cinta por cordões e ao pescoço uma faixa que desce cruzando no peito até á cinta côr de ouro. Adiante 

um anjo com distico: Este é o grande mistério. 

 

7º Grupo 

Eu sou o pão descido do céu 

Os discipulos de Emauz uma figura de Jesus verstido de branco e manto da mesma côr redondo e caido, cabeça 

descoberta. Leva na mão direita metade de um trigo e na esquerda a outra metade na atitude de a dar aos 

discipulos de Emauz que vai vestido de roxo e manto côr de pinhão traçado. Na mão esquerda leva um cajado e 

com a direita vai como que a receber o pão que Jesus lhe dá. Do outro lado vai o outro discipulo vestido de 

vermelho e manto azul traçado. Vai com as mãos erguidas para [p. 178:] Jesus. Vão ambos de cabeça descoberta. 

Adiante um anjo com o distico: Eu sou o pão da vida descido do Céu. 

 

8º Grupo 

O Colégio Apostólico 

A figura de Jesus vestido de branco e manto vermelho com a mão esquerda no peito e com a direita aponta o 

Céu. Os doze apóstolos são vestidos com côres desencontradas e vão todas descobertas com cabeleira e sem 

aros. Adiante um anjo com o distico. Tudo o que fizerdes na terra será feito no Céu. [p. 179:] 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  42 - Procissão dos Passos (3.ª) – [11 grupos - 56 fig.] 

Programa de anjos para a procissão do Senhor dos Passos (1940) 

 

1º Grupo 

A bandeira Real 

Uma figura vestida de branco, cintada de vermelho e manto de cauda. Leva hasteada nas mãos uma cruz branco 

com raios. É ladeada por 2 anjos vestidos de branco com palmas. Outros dois anjos vestidos de vermelho levam 

grinaldas de flôres. Adiante um anjo com a legenda: Eis a Bandeira do Rei. 

 

2º Grupo 

Jesus e os seus apóstolos predilectos 

A figura de Jesus vestida de branco e manto azul claros, cabelos soltos. Vai como que a conversar com os 

Apostolos; S. João ao seu lado direito, vestido de verde garrafa [p. 180:] e manto vermelho. Ao lado esquerdo S. 

Pedro vestido de azul e manto vermelho. À frente S. Tiago vestido de castanho e manto vermelho. Ao lado direito 

deste um anjo grande vestido de azul com azas, leva um dístico com a legenda : - Amai-vos uns aos outros. 

 

3º Grupo 

A oração no horto 

A figura de Jesus vestido de roxo e manto côr de cinza. Vai com as mãos enclavinhadas e os olhos no céu. Ao 

seu lado direito vai um anjo com a cruz e ao lado esquerdo outro anjo com o calix. Ambos estes anjos vão 

vestidos de vermelho. Adiante dois anjos vestidos de castanho com ramos de oliveira. À frente um anjo com o 

distico: - Orai profundamente [p. 181:] 

 

4º Grupo 

Prisão de Jesus 

Uma figura de Jesus vestido de branco e manto vermelho com uma corda ao pescoço que lhe desça até á cinta e 

lh’a prenda, assim como as mãos. É ladeado por dois soldados que o arrastam pelas cordas. Atraz seguem dois 

soldados um com a lança e o outro com a corôa de espinhos e a cana verde. 

Á frente um anjo com o distico: “Segurai-o cautelosamente”. 

 

5º Grupo 

Jesus réu de morte 

A figura de Jesus vestido de branco sem manto preso com cordas que dois soldados seguram. Atraz o Sumo 

sacerdote Caifaz vestido á antiga de duas tunicas uma até aos pés e outra até aos joelhos. Leva na cabeça o 

bicornio e ao peito o quadrado [p. 182:] das doze tribus. Vai ladeado por dois doutores da lei com os rôlos. Caifaz 

que vai no meio aponta para Jesus olhando para os doutores e os doutores para elle. Adiante um anjo com o 
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distico “É réu de morte”. 

 

6º Grupo 

A Sentença de Pilatos 

A figura de Jesus vestido de branco vermelho com as mãos atadas atraz das costas. Ao lado direito vai um 

soldado com a lança e a segurar a corda que prende as mãos atraz vai a figura de Pilatos vestido de branco e 

manto branco fimbriado de vermelho. Leva na mão esquerda uma taboleta e na direita um ponteiro na atitude de 

escrever. É ladeado por dois servos vestidos de castanho até ao joelho e mangas largas até ao cotovêlo. 

[p. 183:] Um leva um passo e o outro bacia e toalha. A frente um anjo com o distico: “Ide crucificai-O.  

 

7º Grupo 

Caminho do Calvário 

A figura de Jesus vestido de vermelho leva a cruz ás costas. Ao lado direito vai Nossa Senhora vestida de roxo e 

manto azul com as mãos enclavinhadas. Ao lado esquerdo a Veronica com o Sudário. De cada lado de Jesus 

dois soldados com lanças e atraz o Cireneu a pegar uma cruz. Adiante um anjo com o distico: “Leva a cruz para o 

Calvario”. 
 

8º Grupo 

S. João e Madalena 

Adiante um anjo com o distico: “Os Amigos de Jesus”. [p. 184:] 

 

9º Grupo 

As trez Marias 
 

10º Grupo 

O Calvario 

Um anjo vestido de lilaz e veu preto ou roxo pelo rosto. Leva nas mãos uma cruz com Cristo. É ladeado por dois 

anjos um com a lança e o outro com a esponja. Adiante um anjo com o distico: “Foi crucificado”. 

 

11º Grupo 

A Soledade 

Um anjo vestido de roxo com a cruz sem Cristo mas com lençol. Á frente junto á cruz vai Nossa Senhora vestida 

de vermelho e manto azul. Leva as mãos cruzadas no peito com uma espada. O anjo da cruz é ladeado por dois 

anjos vestidos de branco com veus pretos na atitude de quem vai a chorar. Á frente [p. 185:] um anjo com o 

distico: “Triste e Só”. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  43 - Procissão do Enterro (4.ª) – [10 grupos - 49 fig.] 

Programa para a procissão do Enterro (1940) 
 

1º Grupo 

A Bandeira Real 

Uma figura vestida de verde e manto beije á tragica com azas 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 de flores 

 

2º Grupo (4) 

Slabat Mater Junto est cruxe (estava a Mãe ao pé da Cruz) 

Uma figura gande sem azas vestido côr de sangue cabelos caidos. Corôa de espinhos na cabeça. Leva ao alto 

segura com as duas mãos uma cruz com Cristo. [p. 186:] Do lado direito vai Nossa Senhora vestida de roxo e 

nmanto azul com uma espada no peito com as duas mãos cruzadas seguram. Do outro lado vai S. João com as 

mãos erguidas e os olhos no Cristo. Adeante dois Soldados vendados um com os dados numa taça e outro com a 

tunica tambem n’uma taça. 

 

3º Grupo 

O Sol escureceu e fez-se noite 

Uma figura simbolisando 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 véu que o cubra. Leva o sol nas mãos coberto com 

um véu. Do lado esquerdo vai a lua vestida de branco ou azul coberta tambem com um véu preto. Leva nas mãos 

a figura da lua. 

 

4º Grupo (2) 

Mortus est pro nobis (morreu por nós) 

2 figuras vestidas de branco e sem azas. Véus roxos cobrindo-lhe [p. 187:] a cabeça e o rosto. Levam nas mãos 

deitada uma cruz com Cristo. Adiante vão dois anjos vestidos de côr castanho sem manto coa as mãos erguidas 

em adoração. Atraz 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. 

 

5º Grupo 

Plaugabeant et lamentabanteer sum??? 

As santas mulheres, Verónica com o Sudário e as trez Marias com os vasos dos arômas na atitude triste de quem 

vai a chorar. Adiante dois anjos vestidos de lilaz a chorar com as mãos anclavinhadas. Segue o tumulo. [p. 188:] 
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6º Grupo 

In Calvariae loco crucifixerumt um??? 

Um anjo vestido côr de castanho claro, com uma cruz verde com o letreiro: o lençol, o lugar dos cravos 

ensanguentados. Ladeado por dois anjos o da direita vestido de branco e o da esquerda vestido de preto que 

levam cada um sua cruz verde erguida e com cordas pendentes dos braços das cruzes. Atraz dois anjos vestidos 

de branco com véus pretos na atitude de chorar. Esses anjos são grandes e levam e levam azas 

 

7º Grupo 

Erit magna couhitio tua??? 

Uma figura vestida de roxo escuro cabelos soltos, leva alcada uma cruz verde ensanguentada. È ladeada por 

dois anjos com azas e vestidos de roxo com véus pretos pela cabeça [p. 189:] são com as mãos erguidas. Atraz 

vai a figura de nossa Senhora vestida de roxo, manto azul e véu branco. Vai com as mãos enclavinhadas e 

caidas. Ao lado direito vai S. João com a mão esquerda segurando pelas costas a Senhora que que se encosta a 

elle e com a mão direita pousada no peito. Ao lado esquerdo vai a Madalena vestida de amarelo escuro, cabelos 

caidos em desalinho e as mãos enclavinhadas e caidas. Vão todas com os olhos na cruz. 

 

8º Grupo 

Sedet nola civitas??? 

Uma figura vestida de Nossa senhora sósinha ladeada por 2 anjos com escadas, outros 2 com a esponja e a 

lanca, outros dois com a corôa de espinhos e a cruz. [p. 190:] 

 

9º Grupo 

Consumatum est 

José d’Arimateia e de Nicodemus com o lencol ensanguentado com a efigie de Jesus. Dois anjos á frente um com 

o incenso e o outro com um pano dobrado. Atraz S. João e Madalena e Nossa Senhora. 

 

10º Grupo 

Jerusalem 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  44 - Procissão de N.ª Senhora da Boa Viagem (4.ª) – [15 grupos - 64 
fig.] 

Programa para a procissão da Srª da Boa Viagem 
 

1º Grupo 

Avé Maria 

Uma figura de anjo grande vestido de branco com azas, com as mãos erguidas. È ladeada por dois anjos do 

mesmo tamanho vestidos de azul com azas. [p. 191:] Levam segura nas mãos por cima da cabeça da figura o 

titulo em arcos: Avé Maria. Nas mãos livres açecenas floridas. 
 

2º Grupo 

Cheia de graça 

A figura de Nossa Senhora da Anunciação. 

 

3º Grupo 

O Senhor é convôsco 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul com o menino no cólo. È ladeada por dois anjos 

vestidos de côr de rosa com as mãos erguidas. 

 

4º Grupo 

Bendita sois vós 

A visita de Nossa Senhora a [p. 192:] Santa Isabel. É ladeada por dois anjos vestidsos de branco com grinaldas de 

flores. 

 

5º Grupo 

Entre as mulheres 

A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco cintada de azul. Vai com os olhos no céu e as mãos cruzadas 

no peito. É ladeada pelas figuras de Judite e Débora. 

 

6º Grupo 

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. È ladeado por 

dois anjos vestidos de branco com as mãos erguidas e rosários nas mãos. [p. 193:] 

 

7º Grupo 

Jesus 

A figura de Nosso Senhor vestido de branco e manto vermelho a mostrar seu coração. È ladeado por dois anjos 

vestidos de lilaz um com o calix e o outro com uma cruz sem Cristo. 

 

8º Grupo 



 

 242 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

13 

 

 

Santa Maria 

Nossa Senhora da Misericordia agasalhando dois pobres. È Ladeado por dois anjos vestidos de amarelo com 

trigos em taças. 

 

9º Grupo 

Mãi de Deus 

Um anjo grande vestido de vermelho com azas com uma cruz alçada com Cristo. Ao lado direito vai  

[p. 194:] a figura de Nossa Senhora das Angustias e ao lado esquerdo S. João. 
 

10º Grupo 

Rogai por nós 

A figura de Nossa Senhora vestida de rainha com corôa e cétro. De cada lado vai uma mulher do povo e um 

homem. 
 

11º Grupo 

Agora 

Nossa Senhora de Lourdes e Bernardette. Acompanha-a uma filha de Maria com fita e vela na mão. 
 

12º Grupo 

Na hora da nossa morte 

A figura de Bernardette vestida de freira com o Cristo nas mãos na atitude [p. 195:] de quem vai a morrer. È 

amparada por duas irmãs da mesma ordem. 
 

13º Grupo 

Assim seja 

A figura de Nossa Senhora vestida de azul e manto côr de ouro. Mãos erguidas e corôa de briais. Ladeada por 

dois anjos grandes vestidos de azul e véus brancos com palmas. Mais dois anjos médios com flores á frente e 

dois anjos com açucenas atraz. 
 

14º Grupo 

Boa Viagem 

Uma figura de Nossa Senhora vestida como do andor. Ladeada por dois maritimos um pescador e um marinheiro 

com aprestes maritimos e por duas pescadeiras vestidas [p. 196:] diferentes uma da outra com insignias da sua 

arte. 
 

15º Grupo 

Apoteose 

Nossa Senhora da Boa Viagem ladeada de cherubins com flores vestidos á vontade e junto ao palio 6 cherubins 

com palmas e turibulos. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  45 - Procissão de N. Srª. do Desterro (1.ª) [11 grupos – 42 fig.] 

Programa para a procissão de N. S.rª do Desterro 
 

 
1º Grupo 

Santa Maria 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul, mãos erguidas olhos no céu. É ladeada por dois 

anjos vestidos de branco com açucenas. 

 

2º Grupo 

O casamento de Nossa Senhora 

S. José vestido de azul e manto amarelo [p. 197:] vai a metter o anel em Nossa senhora. Nossa Senhora vestida 

de côr de rosa e manto azul e véu branco vai a oferecer o dedo a S. José. 

Sacerdote da antiga lei, tunica branca e capa de asperges e bicornio. 

 

3º Grupo 

A Anunciação 

Nossa Senhora e o anjo e anjo com cêsto da custura. 

 

4º Grupo 

A Visitação 

Nossa Senhora e Santa Isabel ladeadas por dois anjos vestidos de côr de rosa. 

 

5º Grupo 

O Nascimento de Jesus 

Nossa Senhora com o menino ao cólo e S. José com os braços cruzados no peito. [p. 198:] 

  

6º Grupo 

Apresentação no Templo 

O velho Semião com o menino nos braços S. José com duas pombas num cestinho Nossa Senhora com os 

braços cruzados no peito. 

 

7º Grupo 

Vida de Familia 

S. José vestido de roxo com avental côr de pinhão sem manto. Leva ao hombro um machado. O menino vestido 

de vermelho cintado de amarelo leva na mão uma cérra com pregos e na outra um martelo. Nossa Senhora 

vestido côr de pinhão e manto branco vai a fiar. 
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8º Grupo 

A fugida para o Egipto 

Nossa Senhorta vestida de lilaz e manto azul. S. José vestido de roxo e manto amarelo muito escuro [p. 199:] leva 

acucena. Um anjo grande vestido de branco cintado de azul claro com azas. Adiante um anjo com distico: “Foge 

para o Egipto”. 

 

9º Grupo 

Despedida de Jesus 

Nossa Senhora vestida de crême e manto azul e véu. Vai abraçada em Jesus que do lado direito a amparar com 

o braço esquerdo e com a mão direita aponta para um anjo grande vestido de roxo com azas e véu preto que lhe 

cubra o rosto e leva na mão esquerda uma cruz com calix e aponta com a mão direita para ella. Adiante um anjo 

com o letreiro: “Obediente até á morte. 

 

10º Grupo 

Rainha das Virgens 

A figura da Rainha das Virgens e [p. 200:] 4 virgens a acompanha-la 

 

11º Grupo 

A Sagrada Familia - Apoteose 

A Sagrada Familia como vai no andor. 6 cherubins com palmas, flôres e turibulos. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  46 - Procissão de S. João Baptista (1.ª) [14 grupos – 59 fig.] 

Programa para a procissão de S. João 
 

1º Grupo 

Religião 

A figura da Religião e dois cherubins. 

 

2º Grupo 

A Fé 

A figura da Fé e dois cherubins. 

 

3º Grupo 

Nascimento de S. João 

Santa Isabel com S. João no cólo ladeada [p. 201:] por uma figura que leva um véu e um anjo que leva um distico: 

“S. João é o seu nome”. 

 

4º Grupo 

A Esperança 

Rutte de tunica azul sem manto e turbante e dois cherubins vestidos de côr de créme. Rutte leva um molho de 

trigo e os dois cherubins leva uma ancora e o outro uma estrela. 

 

5º Grupo 

A Caridade 

Rebeca vestida de salmão e manto castanho ou amelado leva um menino pela mão e duas meias figuras 

vestidas de côr de rosa levam bilhas. [p. 202:] 

 

6º Grupo 

Batismo de Cristo 

S. João e o Cristo e dois anjos um com a toalha e o outro com o distico: “Este é o meu filho amado”. 

 

7º Grupo 

A Humildade 

Rachel leva ao cólo um cordeiro e na mão um bordão de pastor e dois cherubins. 

 

8º Grupo 

A Inocencia 

A figura vestida de branco com uma pomba ladeada por dois cherubins com açucenas. [p. 203:] 
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9º Grupo 

Irodiades, Salomé e um soldado 

 

10º Grupo 

Rainha Ester 

Uma figura com luxo manto e corôa. Leva cetro e a mão esquerda pousada no peito. 2 anjos um com cofre e o 

outro uma taça com bilhetes das sortes. 

 

11º Grupo 

A Esposa dos cantares 

Uma figura côr de rosa e manto azul com harpa e 2 anjos de côr de rosa cintados de branco com liras. 

[p. 204:] 

 

12º Grupo 

Abigail 

Uma figura de branco e manto azul com ramo de oliveira e dois anjos com arcos de flôres. 

 

13º Grupo 

Um anjo com o cordeiro e varios anjos com fitas. 

 

14º Grupo 

Apoteose 

S. João vestido de castanho claro guarnecido de amarelo e manto vermelho e 10 cherubins. [p. 205:] 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  47 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (8.ª) [14 grupos – 91 fig.] 

 

Programa para a festa de N. Senhora da Assunção 
 

1º Grupo 
Avé Maria 

Nossa Senhora de vestido branco e manto azul e corôa aberta, mãos erguidas. Ladeada por 4 anjos dois de 

branco com açucenas e dois de azul com grinaldas de rosas. 
 

2º Grupo 

Beleza de Maria 

Nossa Senhora toda de branco e azul véu branco e resplendor. Na mão esquerdo um ramo de oliveira e na mão 

direita um calix. Ladeada por S. Gabriel que leva na mão esquerda uma açucena e com a direita aponta o céu e 

do outro lado da altura de S. Miguel com o distico: “Toda bela és Maria”. [p. 206:] 
 

3º Grupo 
Maria Alegria de Israel 

A figura da Esposa dos Cantares de vestido côr de rosa e manto azul apanhado no braço esquerdo. Diadema de 

fita e harpa. Ladeada por dois cherubins vestidos de azul com azas e diademas de fita azul com laços. Um leva 

uma palma com a legenda: - Com alegria cantarei. – o outro: - Assunção de Maria. Adiante dois anjos vestidos de 

côr de rosa com diadema de fita. 
 

4º Grupo 

A honra do nosso povo 

Uma figura de Débora vestida de guerreiro levando na mão esquerda com rôlo de pergaminho e na direita uma 

espada virada para o chão. Na cabeça corôa [p. 207:] de louros. Ladeada por duas figuras vestidas de côr de rosa 

uma com uma alfaba com settas e a outra com uma palma na mão esquerda e na direita corôa de flores. A figura 

que leva a alfaba leva na mão a setta na atitude de a partir. Adiante dois anjos com a legenda.“Tu és a honra do 

nosso povo”. 
 

5º Grupo 
Maria Mãi de Misericordia 

A figura de rainha Ester de corôa e cêtro. Ladeada por duas figuras uma vestida de azul escuro e véu branco 

segura com ambas as mãos o distico: “Tu invoca o Senhor” – A outra vestida de verde escuro com o distico: “Fala 

ao Rei” – A frente uma figura no meio de dois anjos leva o distico: “E livra-nos [p. 208:] da morte. Os anjos um leva  

uma urna e o outro uma espada desembainhada. 
 

6º Grupo (7) 

Maria porto seguro de salvação 

Uma figura de Nossa Senhora toda vestida de azul o vestido mais claro do que o manto. Vai com as mãos caidas 

como a Senhora das Graças. Ladeada por dois anjos vestidos de azul levando um barco partido em dois pedaços 

e outro a bussola quebrada. A frente dois marinheiros com a verga do navio com a véla enrolada e ao lado outros 
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dois marinheiros com a corôa da Senhora e os bonets nas mãos a rezar. 
 

7º Grupo (6) 

Salvação dos naufragos 

A figura de nossa Senhora vestida de branco e manto azul com diadema de estrelas. [p. 209:] Vai com os olhos no 

céu e as mãos erguidas. Ladeada por dois anjos com lanternas acesas. A frente um anjo de vestido azul marinho 

com gaze branca e verde. Leva nas mãos um barco com véla e é ladeado por dois rapazes vestidos de branqueta 

e catalões, um com a bussola e o outro com a ancora. 
 

8º Grupo 

Fortaleza de Maria 

A figura da Fortaleza com uma coluna vestida de vermelho, ladeada por dois anjos com duas espadas 

desembainhadas. [p. 210:] 
 

9º Grupo 

Abigail 

Uma figura ricamente vestida de côr de rosa cinto azul com pontas caidas e véu branco caido pelas costas até 

baixo quasi como manto. Diadema de metal com pedras. Leva a mão esquerda no peito e na mão direita uma 

taça com frutas. Ladeada por dois anjos vestidos de côr de rosa com taças de folhas e frutos. 
 

10º Grupo 

A Festa celestial da Coroação 

A figura de Nossa Senhora, A figura do P. Eterno e a figura de Cristo como vão no andor da Trindade. À frente 8 

querubins com flores palmas e açucenas. [p. 211:] 
 

11º Grupo 

As virtudes celestes glorificam a sua Rainha 
Ao centro Nossa Senhora de branco e manto amarelo e dois caudatários. Leva cetro. A Graça de Deus vestida de 
branco com calix na mão direita e na esquerda uma cornocópia com flores. O Louvor de azul claro com uma 
palma na mão esquerda e na direita uma corôa de louros. Um anjo atraz com a corôa de Nossa Senhora n’uma 
almofada da qual saiem oito fitas. 
 

12º Grupo 
A Devoção piscatoria a Santa Maria 
Uma figura de Nossa Senhora da Conceição com as mãos erguidas ladeada por dois anjos vestidos de [p. 212:] 

branco com flôres, Á frente dois rapazes vestidos de pescadores cada um com barco á véla e do outro lado duas 
raparigas vestidas de pescadeiras com baldes e rêdes. Os barcos tem os letreiros. Á frente um anjo vestido de 
branco com uma bandeira branca com o monograma de Maria. 
 

13º Grupo 
Consoladora dos aflitos 
Uma figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Leva sobre o peito suspenso de um cordão um 
crucifixo com Cristo. Na cabeça leva véu lilaz. È ladeada por duas figuras, um rapaz e uma rapariga vestidos de 
preto elle leva as mãos enclavinhadas e ella na atitude de quem vai a chorar. [p. 213:] 
 

14º Grupo 
A Apoteose 
Uma figura de Nossa Senhora da Assunção ladeada por dez cherubins. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  48 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (9.ª) (1939)  [15 grupos – 
88 ? fig.] 

 

Programa de N. Senhora da Assunção (1939) 

 
1º Grupo 

Beleza de Maria 

 
2º Grupo 

Maria alegria de Israel 

 
3º Grupo 

Fortaleza de Maria 

 
4º Grupo 

Clemencia de Maria 

A figura de Rebeca que cobre Jacob com seu manto, vestida de verde [p. 214:] claro e manto côr de rosa. Leva 

diadema de fita branca e a mão direita pousa no peito. A figura de Jacob de tunica pelo joelho cintado, leva 

cajado. À direita Isaú com aljaba de settas á tiracolo e arco na atitude de disparar a setta. Vai vestido de azul. 

Adiante vão dois anjos cada um com a sua legenda (?) E a outra: Para que acabe a cólera se Isaú. 

 
5º Grupo 

A honra do nosso povo 

 
6º Grupo 

Maria Mãi de Misericordia 

 

7º Grupo 

A Póvoa em homenagem á sua Padroeira 

[p .215:] 

8º Grupo 

A Oração Eucaristica 

3 anjos o do meio leva uma cruz, o da direita uma açucena e o da esquerda o breviario. A seguir uma figura 

vestida de branco estrelado com véu pela cabeça a cobrir-lhe os olhos. Na mão direita leva o calice com a hostia 

e com a mão esquerda descia dos olhos o véu. A direita Santo António e á esquerda Santa Clara com a Custodia. 

 

9º Grupo 

Salvação dos Naufragos 
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10º Grupo 

Consoladora dos Aflitos 

 

11º Grupo 

A devoção piscatoria a Santa Maria 

[p. 216:] 

12º Grupo 

Maria porto seguro de salvação 

 

13º Grupo 

A Festa celestial da coroação 

 

14º Grupo 

Assunção de Nossa Senhora 

A figura de Nossa Senhora da Assunção. A frente Santo Antonio, Santa Isabel.  Anjo S. Miguel e Santa Joana 

com o Cristo. 

 

15º Grupo 

As virtudes celestes glorificam a sua Rainha 

Atraz cherubins. 
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[p. 217:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  49 - Procissão de S. José [12 grupos –  58 fig.] 

Programa para a festa de S. José 
 

1º Grupo 

A Gloria 

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 corôas de louros sobre as cabeças de dois anjos 

vestidos de azul com palmas na mão direita e a esquerda pousada no peito. 
 

2º Grupo 

A Ascendencia 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 harpa e corôa e pela figura do Rei Salomão com cétro em forma de bastão. O rei David vai vestido de 

tunica branca até aos joelhos e sandalias de correias, [p. 218:] manto vermelho de cauda com caudatario e corôa 

real sem briais. Vai a tocar harpa. O rei Salomão vai vestido de tunica branca até abaixo dos tornozelos, manto 

azul com arminho, corôa real sem briais, leva a tunica cintada com cinto rico de pedras, leva na mão direita o 

cêtro e a esquerda pousada no peito. 
 

3º Grupo 

S. José Pai potativo [putativo] de Jesus 

Uma figura vestida 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 rôlo das profecias mas desemrolado onde se lê: Eis o homem segundo o coração de Jesus. 

[p. 219:] 

4º Grupo 

O casamento de S. José 

Uma figura vestida 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 á de Nossa Senhora. Á frente 

vão 3 anjos um com os aneis n’uma taça e outro com estojo de costura noutra taça; e outro com uma açucena na 

mão direita e a esquerda pousada no peito. 
 

5º Grupo 

O Nascimento de Jesus 

Uma figura de Nossa Senhora Vestida de côr de rosa e manto azul e véu branco na cabeça. Leva [p. 220:] o 

menino Jesus ao cólo. 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 ás costas e um cajado na mão; adiante duas raparigas vestidas de pastoras 

com cestos de frutos. 
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6º Grupo 

Protector de Jesus 

A figura de S. José Vestido de lilaz e manto castanho com o menino nos braços. É ladeado por Nossa Senhora 

vestida de côr de rosa e manto azul. Vai com as mãos erguidas. Doutro lado um cherubim tambem com as mãos 

erguidas. Adeante dois anjos um com açucena e o outro com um distico onde se lê [p. 221:] José bendito Pai de 

Jesus. 
 

7º Grupo 

A vida em Nazaret 

Uma figura de S. José Vestido de tunica castanha com um avental de couro a fingir e enfiado pelo pescoço e 

pousa por detraz á cinta; leva ao ombro direito uma machada, ao meio vai o menino Jesus vestido de côr de rosa, 

com as mãos erguidas e os olhos no céu; do outro lado vai Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul, 

vai a fiar na roca. Adeante 2 anjos com martelos e pregos. 
 

8º Grupo 

Fuga para o Egipto 

Uma figura de Nossa Senhora com o menino ao cólo montada n’um jumento. Adeante a tornar a jumenta pela 

arriata a figura [p. 222:] de S. José. Ao lado olhando para S. José e apontando com a mão direita vai um anjo 

vestido de branco com azas cintado de azul. 
 

9º Grupo 

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 côr beije 

e uma figura de Cristo vestido de branco e manto vermelho. S. José vai no meio de Nossa Senhora e de Cristo, 

encostado a elles e por elles amparados. Atraz um cherubim grande com os braços abertos. 
 

10º Grupo 
 S. José protector da Igreja Católica 

A figura da Igreja vestida de branco e manto cardinal; leva na cabeça [p. 223:] a tiára pontificia, na mão direita a 

cruz de trez travessas; na esquerda as taboas da lei. É ladeado pela figura de S. José, ao lado direito. Leva na 

mão esquerda a amparar a Igreja e a direita com açucena, ao lado esquerdo vai um cherubim vestido de branco, 

leva nas mãos um livro onde se lê – Evangelho - . 
 

11º Grupo 
 S. José protector das Virgens 

Uma figura de S. José vestido de azul com açucena e o menino. É ladeado por 4 virgens, vestidos de branco e 

véus brancos; duas levam açucenas e duas levam palmas. 
 

12º Grupo 
 Apoteose a S. José 

A figura de S. José vestido de branco e manto amarelo claro. Leva o menino e açucena. É ladeada [p. 224:] por 

dez cherubins com flores palmas etc.  
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[p. 224:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  50 - Procissão de N.ª Senhora do Rosário (1.ª) [12 grupos – 47 fig.] 

Programa para a festa de N. Srª. do Rosario 
 

1º Grupo 

Avé Maria 

A figura de Nossa Senhora de Lourdes com as mãos erguidas e pendente d’ellas um rosário de contas brancas. 

Vai com os olhos fixos na figura de Bernardette de capuz branco orlado de fitas azul e vermelha. Vai com os 

olhos e leva erguido nas mãos um terço como quem vai a rezar. Esta figura vai a direita da Senhora. Á esquerda 

vai outra figura vestida como a Bernardette com uns gravetos de lenha no avental. Vai a olhar para Bernardette. 

[p. 225:] 

2º Grupo 

Santa Inez 

Uma figura vestida de branco orlado de fitas largas a todo o comprimento do vestido que descem do pescoço até 

baixo como estola. Mangas até ao cotovêlo largas. No degôlo 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. È ladeada por uma figura 

vestida de branco com um cordeirinho nos braços. Vai á direita. Á 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 Inez leva 

na cabeça corôa de rosas brancas. [p. 226:] 
 

3º Grupo 

Santa Bernardette 

A figura de irmá de Caridade de Nevers de habito preto, cintado por uma correia de verniz preto. Escapulario 

preto véu preto e o rôsto 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. È ladeada por uma figura á direita com uma grinalda de 

flôres e á esquerda uma figura com uma estatueta de Nossa Senhora de Lourdes. Ambas as figuras vão vestidas 

de branco com azas. 
 

4º Grupo 

Nossa Senhora das Graças 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco manto azul e véu branco. Vai cintada de azul. Vai com [p. 227:] 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 vestida de côr de rosa com uma cornocópia de flôres ou uma cestinha egual á primeira. 
 

5º Grupo 

Mãi Purissima 

Nossa Senhora vestida de crême claro com manto azul e véu branco com uma ponta caida da direita para traz e 

a outra dando volta ao pescoço cai para traz tambem. Na cabeça aro. Leva no regaço o menino envolto em 

paninho. É ladeado por dois anjos vestidos. [p. 228:] de azul com azas levando açucenas. 
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6º Grupo 

Mãi de Misericordia 

Nossa Senhora vestida de côr de rosa manto azul e véu branco. Leva aro de estrelas. Com a mão esquerda 

cobre um pobresinho que vai com as mãos erguidas. Vai vestido de castanho até ao joelho e mangas curtas. Á 

direita vai outra pobre vestida tambem de côr triste. Vai com a mão esquerda pousada no peito e a direita 

estendida para a Senhora na atitude de pedir esmola. 
 

7º Grupo 

Espelho de Justiça 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de vermelho manto azul e véu [p. 229:] branco. Vai com as mãos cruzadas 

no peito e os olhos no céu. È ladeada por uma figura vestida de branco com um espelho na mão esquerda e com 

a direita aponta para elle. Vai á esquerda da Senhora. A direita vai uma outra figura vestida de azul com umas 

balanças pequenas uma na mão esquerda e uma espada na mão direita. Leva os olhos vendados. A figura que 

leva o espelho leva resplendor raiado. 
 

8º Grupo 

Mãi do Amôr formoso 

A figura de Nossa Senhora vestida de cardinal e manto azul. Leva ao cólo o menino Jesus. Vai sorridente a olhar 

para elle. Leva véu e aro de estrelas. É ladeada por dois anjos grandes vestidos [p. 230:] de azul claro. Vão com 

as mãos erguidas a olhar para o menino. 
 

9º Grupo 

Rainha das Virgens 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco com corôa sem briais. Leva a mão esquerda pousada no peito e na 
direita cétro. È ladeada por duas figuras de virgens vestidas de branco e corôas de flores brancas na cabeça e 
lampadas nas mãos direitas. As mãos esquerdas vão pousadas no peito. 
 

10º Grupo 

Rainha das Dôres 

A figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Leva uma espada cravada no peito e segura com ambas 
as mãos a espada [p. 231:] e uma corôa de espinhos. É ladeada por dois anjos vestidos de lilaz ou roxo com azas. 
Um leva uma cruz com Cristo par onde vai a olhar a Senhora e o outro segura com ambas as mãos a coluna. 
 

11º Grupo 
Rainha da Gloria 
A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto amarelo côr de ouro e véu branco na cabeça. Vai com os 
olhos no céu e as mãos cruzadas no peito. O manto vai a direito. É ladeada por dois anjos vestidos de azul ou 
rosa um com a corôa de briais n’uma almofada e o outro com o cétro tambem n’uma almofada. 
[p. 232:] 

12º Grupo 
Rainha do Rosário 
Nossa Senhora vestida do Rosário como no 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 6 ou 10 cherubins com palmas, 
harpas etc. 
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[p. 233:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  51 - Procissão de S. Sebastião (1.ª) [14 grupos – 49 fig.] 

 
Programa dos Anjos para a festa de S. Sebastião 

 

1º Grupo 

Triunfo da Santa Cruz 

Uma figura de branco com uma cruz e dois cherubins com as mãos erguidas. 

 

2º Grupo 

A Fé 

Uma figura de branco com e véu azul claro com o calix e a hóstia e dois cherubins com cachos e espigas. 

 

3º Grupo 

A Esperança 

Uma figura vesrtida de verde-claro mãos erguidas e olhos no céu. 2 cherubins um com a ancora e o outro com o 

rosario. [p. 234:] 
 

4º Grupo 

A Caridade 

Uma figura vestida de vermelho com um coração e dois cherubins um com pães n’uma taça e outro com um 

gomil. 

 

5º Grupo 

S. Sebastião socorro dos Cristãos 

Uma figura do Santo com uma cruz na mão esquerda, na mão direita uma espada desembainhada. Vai no meio 

de 4 martyres amarrados com cadeias dois a dois. 

 

6º Grupo 

S. Sebastião defensor da Igreja 

A figura do Santo com a espada desembainhada e dois cherubins, um com a tiara e o outro com a cruz. 

 

7º Grupo 

A Prisão de S. Sebastião [p. 235:] 

A figura de S. Sebastião vestido de guerreiro sem espada e sem capacete. É ladeada por dois soldados com 

azagaias e settas. S. Sebastião vai com as mãos encadeadas e os cadeados prendem nos cintos dos soldados 

que vão vestidos como o Santo com capacetes e capas. 
 

8º Grupo 

Morte de S. Sebastião 
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A figura do Santo entre dois cherubins que o sustentam. Atraz dois anjos 1 com o capacete e outro com a 

espada. 

 

9º Grupo 

Gloria a S. Sebastião 

A figura da Gloria coroada de louros e dois cherubins com palmas 

 

10º Grupo 

Martirio e Gloria de S. Sebastião [p. 236:] 

Uma figura de S. Sebastião ladeada por Nossa Senhora rainha do Céu e pelo Martirio. Á frente cherubins com 

palmas e briais 

 

11º Grupo 

Rainha dos Martires 

A figura de Nossa Senhora das Dôres ladeada por martires que podem ser S. Sebastião, S. Tarcisio, Santa 

Filomena e Santa Inês. 
 

12º Grupo 

Rainha da Paz 

A figura de Nossa Senhora e dois cherubins com ramos de oliveira 

 

13º Grupo 

A Gloria 
 

14º Grupo 

Apoteose 
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[p. 237:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  52 - Procissão de S. Sebastião (2.ª) [19 grupos – 66 fig.] 

 

Programa de Anjos para a procissão de S. Sebastião 
1º Grupo 

Triunfo da Cruz 

Uma figura de branco com uma cruz e dois querubins com as mãos erguidas. 
 

2º Grupo 

A Religião 

Uma figura levando na mão direita uma cruz e a esquerda pousada no peito. É vestida de branco e manto 

vermelho e ladeada por dois cherubins vestidos de vermelho, um com as taboas da lei e o outro com o livro dos 

Evangelhos. Um ou dois anjos a pegar ao manto. 
 

3º Grupo 

A Oração 

Uma figura vestida de branco com [p. 238:] as mãos erguidas. É ladeada por dois anjos um com o terço e o outro 

com um livro aberto. Estes anjos vestidos de branco. 
 

4º Grupo 

S. Sebastião soldado de Cristo 

Uma figura de S. Sebastião vestida de guerreiro com a espada na mão ladeado por dois anjos um com o crucifixo 

e o outro com o capacete. 
 

5º Grupo 

A Fé de S. Sebastião 

Uma figura de S. Sebastião vestida de soldado romano com peitoral de lhama correia ou cinto de couro, outra 

correia a tiracólo da direita para a esquerda e de cabeça descoberta. Leva na mão esquerda um crucifixo para o 

qual vai a olhar e a mão direita vai [p. 239:] pousada no peito. Por baixo da couraça ou peitoral leva uma tunica 

com mangas até o cotovelo e que desce até ao joelho. Leva sapatos de lhama com correias cruzadas nas 

pernas. É ladeada por 2 anjos vestidos de branco um com o livro dos Evangelhos e o outro com um calix. 
 

6º Grupo 

Esperança de S. Sebastião 

Uma figura de S. Sebastião vestido  como no grupo anterior. Vai com os braços levantados a olhar para o Céu. 

Leva manto vermelho. Vai com a cabeça descoberta. É ladeado por dois anjos vestidos de verde com azas. Um 

leva uma ancora na mão esquerda e leva a direita pousada no peito. O outro leva um distico que diz – O Céu é a 

minha Esperança. [p. 240:] 
 

7º Grupo 

Caridade de S. Sebastião 

Uma figura de S. Sebastião vestido de guerreiro como atraz. Leva no manto apanhado pães de trigo. É ladeado 
por duas figuras, uma de homem vestido de tunica até ao joelho e mangas curtas e é cintado com uma correia de 
couro. Vai a receber um pão da mão de S. Sebastião. A outra vestida de mulher com manto pela cabeça, vai com 
a mão estendida a solicitar esmola. 
 

8º Grupo 

Fortaleza de S. Sebastião 
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A figura da Fortaleza vestida de vermelho e manto verde, com uma coluna na mão, ladeada por dois anjos 
vestidos de vermelho ou verde com a espada e o Capacete. [p. 241:] 
 

9º Grupo 
S. Sebastião Socorro dos Cristãos 
Uma figura de S. Sebastião vestido de guerreiro com uma cruz na mão esquerda e na mão direita uma espada 
desembainhada. Vai no meio de 4 martyres amarrados dois a dois. 
 

10º Grupo 
O Valido dos Imperadores 
A figura de Diocleciano vestido de branco tunica até aos pés mangas curtas fimbriada de trez fitas vermelhas uma 
larga e duas estreitas, cintado de vermelho. Na cabeça leva uma corõa de louros. O vestido ou tunica é fimbriado 
em baixo nas mangas e no degôlo. Vai de manto traçado. O manto é vermelho fimbriado de amarelo côr de ouro. 
Leva na mão direita um cetro que pousa no chão. A esquerda do Imperador [p. 242:] 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 distico: S. P. Q. R. 
 

11º Grupo 
Prisão de S. Sebastião 
A figura de S. Sebastião vestido de guerreiro sem espada e sem capacete. É ladeado por dois soldados com 
azagaias e settas. S. Sebastião vai com as mãos encadeadas e os cadeados prendem no cinto dos soldados. Os 
soldados vão vestidos como S. Sebastião, com capacetes e capas. 
 

12º Grupo 
Conversão de dois irmãos gemeos 
2 Figuras de nobres romanos vestidos [p. 243:] de tunicas como a do Imperador mas fimbriados com uma fita só 
larga tanto no degôlo como nas mangas como na base ou roda do vestido. Levam mantos traçados e vão em 
cabêlo. 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. 
 

13º Grupo 
A Caridade de Irene 
Uma figura vestida de castanho escuro cintada de branco. Manto lilaz e véu preto na cabeça. Leva uma taça 
segura com as duas mãos e n’ella uma toalha dobrada e ensanguentada. É ladeada por duas figuras de escravos 
vestidas de tunicas castanhas até ao joelho e mangas até ao cotovêlo. Esta tunica [p. 244:] é fimbriada. Vão em 
cabelo. Levam cada uma sua taça, uma com umas ambulas de remedios a outra incênso em grão e tiras de pano 
para ligaduras. 
 

14º Grupo 
Rainha dos Martyres 
A figura de Nossa Senhora das Dôres vestida de vermelho ou roxo e manto azul pelos hombros. Na cabeça véu branco 
caindo pelas costas e por cima do véu corôa de Rainha. Leva no peito uma espada. É ladeada pelas figuras de S. Sebastião, 
S. Tarcisio, Santa Filomena e Santa Inez. 
 

15º Grupo 
Rainha da Paz 
Uma figura de Nossa Senhora toda vestida de branco com um ramo de oliveira na mão. Ladeada por dois cherubins [p. 245:] 
um com uma espada partida e o outro com um capacete. 
 

16º Grupo 
Morte de S. Sebastião 
A figura de S. Sebastião nos braços de dois cherubins. Elle de tunica branca fimbriada de vermelho e manto tambem 
vermelho e os dois cherubins vestidos de branco 
 

17º Grupo 
Martyrio e Gloria de S. Sebastião 
A figura de S. Sebastião de tunica branca fimbriada de vermelho e manto vermelho com uma palma e uma cruz branca na 
mão direita. É ladeado pela figura da Gloria de vestido branco e manto azul estrelado e véu na cabeça e a figura do Martyrio 
de vestido branco e manto vermelho [p. 246:] que apanha no braço. Leva corôa de espinhos e palma na mão e setta. 
 

18º Grupo 
Aparição de S. Sebastião á Viuva Lucina 
A figura de S. Sebastião de tunica branca fimbriada de vermelho e manto vermelho na atitude de quem falla á viuva Lucina 
que vai de vestido castanho ou verde escuro e manto lilaz e véu preto na cabeça. 
 

19º Grupo 
Apoteose 
S. Sebastião de tunica e manto vermelho rodeado de cherubins com palmas, settas e capacete etc.  



 

 259 

 

 
 
 
 
 
 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

[p. 247:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  53 - Procissão de S. Tiago (1.ª) [13 grupos – 48 fig. ] 

Programa para a festa de S. Tiago 

 

1º Grupo 

A Religião 

A figura da Religião ladeada por dois anjos vestidos de branco. 
 

2º Grupo 

A Fé 

A figura da Fé ladeada por dois anjos vestidos de azul com trigos e cachos d’uvas. 

 

3º Grupo 

A Esperança 

A figura da Esperança ladeada por dois anjos vestidos de côr de rosa um com estrela e outro com um barquinho. 

[p. 248:] 

4º Grupo 

A Caridade 

A figura da Caridade vestida de crême e manto azul com pães no manto. Ladeado por um pobre e um anjo 

vestido de branco com as mãos erguidas. 
 

5º Grupo 

Glória a Portugal 

Uma figura de saial branco e uma couraça e manto vermelho e corôa 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 o escudo portuguez e o outro com o escudo branco com a cruz de Cristo vermelha. 

[Nesta folha estão desenhados: um escudo com cruz latina, um escudo com as armas de Portugal e um escudo 

com a cruz de Cristo].  

[p. 249:] 

6º Grupo 

Rainha dos Apostolos 

Nossa Senhora vestida de vermelho e manto azul leva corôa e cétro. Ladeada pelas figuras de S. Pedro e S. 

Paulo. 

 

7º Grupo 

Pregação de S. Tiago 

A figura do santo como vai no andor. Ladeado por duas meias figuras. Uma vestida de Madalena e a outra com 

tunica escura fitada até abaixo do joelho e manto branco franjado preso no pescoço e solto até aos calcanhares 

termina em bico. 
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8º Grupo 

Nossa Senhora do Pilar 

Anjo grande vestido de vermelho [p. 250:] véu branco e corôa aberta na cabeça. Leva nas mãos uma coluna 

encimada pela estatua de nossa Senhora com o menino nos braços e na coluna o escudo de Saragoça. Ladeada 

por dois anjos vestidos de amarelo um com uma cruz preta e outro com o livro dos Evanjelhos. 

 

9º Grupo 

Rainha da Paz 

A figura vestida de branco e manto azul com corôa e pagens a pegar. Ladeada por dois cherubins com ramos de 

oliveira. 

 

10º Grupo 

Rainha dos Martyres 

Nossa Senhora de vestido roxo e manto azul. Leva na cabeça [p. 251:] véu branco e corôa sem briais. Leva por 

cétro uma espada. Ladeada por Santa Inez e Santa Luzia. 

 

11º Grupo 

Peregrina de S. Tiago 

Rainha Santa Isabel vestida de crême e manto côr de rosa e véu branco a envolver-lhe o rosto e o pescoço, com 

corôa aberta. Leva na mão direita um cajado em forma de T e na mão esquerda encostada ao peito um terço. 

Ladeado por dois pagens um com bolsa pendente e o outro com pergaminho. Leva romeira e a rainha tambem 

leva romeira. 

 

12º Grupo 

Apoteose 

A figura do santo como vai [p. 252:] no andor com os braços abertos olhando para o céu. Aos lados dois cherubins 

vestidos de azul a segura-lo. Á frente 6 cherubins com grinaldas de flôres. 

 

13º Grupo 

Junto ao palio 6 cherubins com turibulos, palmas e flôres de cõres variadas 
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[p. 253:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  54 - Figuras (iconografia de invocações de N.ª S.ª, símbolos / 54 
grupos) 

 

Figuras Diversas 
 

A Religião 

Uma figura levando na mão esquerda uma cruz com cristo e a mão direita pousada no peito. É vestida de branco 

e manto vermelho. É ladeada por duas figuras vestidas de vermelho uma com as tabuas da Lei e a outra com o 

livro dos Evanjelhos. Dois anjos a pegar ao manto. 
 

Mãi da Divina Graça 

Uma figura com as mãos estendidas como o coração de Maria de vestido branco e manto azul e véu branco. É 

ladeada por um pastor e uma pastora com as mãos erguidas. 
 

Rainha da Victoria 

Uma figura levando na mão uma [p. 254:] coroa de louros de vestido branco e manto vermelho. É ladeada por 2 

cherubins com palmas. 2 anjos a pegar ao manto. 
 

Ressurreição 

Uma figura de Cristo com a bandeira não mão esquerda e a direita aponta o Céu. É ladeado por dois soldados 

com lanças voltadas para baixo e com a mão esquerda deante dos olhos olhando para o chão. Atraz dois 

cherubins de branco com palmas. 
 

Triunfo da Religião 

Uma figura vestida de branco e manto vermelho diadema de pedras e cabelo estendido. Leva com as mãos 

ambas erguidas uma cruz com raios sem Cristo. É ladeada por duas figuras vestidas de vermelho com véus 

brancos levando um uma palma e o livro dos Evangelhos [p. 255:] e o outro as taboas da lei e uma corôa de louros 

na mão direita. Ambas estas figuras levam diadema de fitas ou de ??’ e os cabelos soltos. 
 

A Caridade de Maria Bodas de Canaân 

4 figuras vestidas de tunicas escuras cor de pinhão ou verde garrafa, até ao joelho e de mangas largas até aos 

cotovêlos, atada com uma correia de couro á cinta. Levam sandalias com correias pelas pernas. A tunica é 

debruada com uma fita larga no pescoço nas mangas e em baixo de côr que sobresaia sobre as tunicas. Atraz vai 

uma figura de Nossa Senhora com Nosso Senhor. Nossa Senhora vai vestida de branco com manto azul e Nosso 

Senhor vai vestido de branco com manto vermelho. Nossa Senhora vai na atitude de quem pede a Nosso Senhor 

que converta a agua em vinho e Nosso Senhor na atitude de ouvir Maria vai a abençoar. Atraz vão duas figuras 

elle, o noivo [p. 256:] vai vestido de branco com tunica até aos joelhos, cinto encarnado meias brancas e sapatos 

brancos. Manto branco baiado e na cabeça uma corôa de flôres brancas. Ella a noiva toda vestida de branco e 

véu branco tambem com capela de flôres brancas na cabeça por sobre o véu. Leva manto branco estendido com 

um caudatario. Á frente um anjo com distico. As 4 figuras levam cantaros de barro á moda antiga. 
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Avé Maria 
2 anjos vestidos de branco com azas cintados de azul com estolas cruzadas, seguram um com a mão direita e o 

outro com a esquerda um monograma estrelado de Nossa Senhora e nas outras mãos levam açucenas brancas. 

Este monograma deve ser de folha M são ladeados por 4 anjos pegando em fitas que saiem do monograma. Os 

anjos do emblema devem ser grandes. [p. 257:] 

 

A Fé na Santissima Virgem 

A figura de Bernardette vestida de saia côr de pinhão, meias brancas e sapatos pretos, blusa tambem côr de 

pinhão e na cabeça o capuchinho dos Pirineus. Vai na atitude de fallar com o Abade “Periamalle”(?) sobre as 

aparições de Lourdes. O abade vai vestido de batina preta com faixa preta de froques á cinta e “rabat” (?) preto no 

pescoço debruada de branco. Ao centro dos 2 vai uma figura de Nossa Senhora de Lourdes. Ao lado 2 anjos um 

com uma roseira e outro com uma vela e um terço enrolado nas mãos. Vão ambos vestidos de branco ou rosa. 
 

A devoção piscatoria a Maria 

Uma figura de Nossa Senhora da Conceição com as mãos erguidas ladeada por dois cherubins com flôres. Á 

frente 2 raparigas vestidas de pescadeiras com rêdes. Do outro lado dois pescadores com [p. 258:] barcos. Os 

barcos levam estes lethreiros: Senhora da Assunção. Senhora da Boa Viagem. As raparigas 1 com lethreiro: 

Senhora das Dôres e o outro Senhora da Lapa. Á frente uma figura de branco com um escudo das armas da 

Povoa e na mão uma bandeira branca com o monograma de Maria. 
 

A figura da Povoa 

Uma figura vestida de branco com cinto verde e manto azul. Cabelos soltos e leva na cabeça uma corôa de 

louros. No braço esquerdo um escudo com as armas da Povoa e vai apoiado sobre uma ancora grande. Na mão 

direita leva uma bandeira vermelha com o distico: Pela Povoa 
 

A Caridade Santa Teresinha 

Uma figura vestida de Santa Teresinha. [p. 259:] É ladeada por dois anjos vestidos côr de crême com azas, 

cabelos soltos com véus brancos a cobri-los. Uma leva um sudário com o distico: O meu Deus é o meu Amor. O 

outro leva um livro aberto com este dizer “Historia d’uma Alma” na mão esquerda e na direita uma pena de prata 

na atitude de escrever. 
 

A figura da Gloria 

Uma figura vestida de branco e manto azul véu branco e manto azul estrelado. Na cabeça leva um resplendor e 

os cabelos soltos. Leva as mãos cruzadas no peito como a Virgem. É ladeada por dois anjos pegando com uma 

mão na fimbria do manto e na outra levam flôres. Á frente mais quatro anjos dois com harpas e dois com palmas. 

[p. 260:] 
 

A Misericordia 

Uma figura vestida de branco e manto azul. Leva os cabelos estendidos e véu branco leva diadema de pedras. É 

ladeada por duas figuras uma de mulher e uma de homem na atitude de pedir esmola e um e outro com as mãos 

erguidas. O manto deve cobrir as duas figuras por isso estas devem ser muito mais pequenas que a Senhora. 
 

Aparição da Senhora da Lapa 



 

 263 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

Uma figura de Nossa Senhora da Lapa, mas sem corôa. É ladeada por um anjo vestido de côr de rosa com azas 

e corôa sobre uma almofada. Do outro lado uma figura de pastor com cajado e uma ovelha ás costas. [p. 261:] 
 

Rainha dos Anjos 

Uma figura vestida de branco e manto azul com véu branco e corôa ladeada por dois anjos com azas levando nas 

mãos grinaldas de flôres. 
 

Rainha dos Apostolos 

Uma figura vestida de vermelho e manto azul e na cabeça véu e corôa ou diadema. Vai com as mãos erguidas e 

é ladeada pelos apostolos S. Pedro e S. Paulo. 
 

Nossa Senhora do Sameiro 

Uma figura vestida como a Imagem. Ao lado dois pagens levando n’umas almofadas a corôa e o cétro e o outro o 

escudo. Aos lados o beato S. Nuno, Santo Antonio e o Anjo Custodio de Portugal com a espada na mão e no 

outro braço o escudo antigo de Portugal [p. 262:] branco com as chagas vermelhas. O anjo vestido de branco, 

sapatos com correias cruzadas até ao joelho e capacete com plumas. Vão tambem a Rainha Santa Isabel e 

Santa Joana Princesa vestida de freira de branco e manto preto com escapulario branco e véu preto. 
 

Sabedoria 

Uma figura vestida de branco e manto branco e cabeção de capêlo. Leva nas mãos um livro aberto e é ladeada 

por dois anjos um com um livro em branco aberto e uma pena de prata e outro com uma pasta de doutor 

encimada por uma borla doutoral. 
 

Santa Ursula 

Vestido roxo e manto azul. Leva na cabeça corôa real e nas mãos settas. [p. 263:] 
 

O Anjo do Sacramento 

Vestido de branco com azas e véu e leva na mão um calix com hostia. 
 

Rainha dos Martyres 

Uma figura vestida de roxo e manto azul. Vai com as mãos cruzadas no peito levando n’uma dellas uma espada. 

É ladeada por Santa Barbara e Santa Luzia. Podem ir mais martyres por exemplo Santa Inez, Santa Cecilia, 

Santa Filomena, S. Sebastião, S. Tarcisio, Santo Expedito etc. Adiante um anjo com o distico: “Regina Martirum” 

e um anjo ao manto. 
 

Rainha dos Confessores 

Uma figura vestida de qualquer côr e manto. Leva nas mãos um cétro. É ladeada por Santo Antonio e S. José. [p. 

264:] Uma anjo a pegar ao manto e outro á frente com distico. 
 

Temperança 

Uma figura de vestido côr de castanho cingida com um cordão como o dos padres. Na cabeça leva um véu que 

cai pelas costas como se fôsse como um manto e á frente no pescoço é preso com um fichú. Vai com os olhos no 

céu e os braços como se fôsse a afastar de si o que dois anjos lhe oferecem, um, um calix de licôr, outro uma 

taça com frutas. Oa anjos vestidos de verde claro ou lilaz. 
 



 

 264 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Senhor faça-se a vossa vontade e não a minha 

Uma figura de Cristo de tunica roxa com cordão á cinta e dois anjos vestidos de branco ou lilaz que levam um 

distico em arco com dizeres acima. [p. 265:] O Cristo vai a olhar para o céu e com os braços estendidos. 
 

Louvores a Maria 

Uma figura vestida de branco com manto azul celeste, véu branco na cabeça e aro. Vai com as mãos erguidas e 

os olhos no Céu. É ladeada por dois anjos grandes vestidos de branco com azas. Um leva um rosario como quem 

vai a rezar e o outro um livro aberto como quem vai a ler. Á frente dois anjos pequenos com azas e harpas nas mãos. 
 

Modestia 

Uma figura vestida de lilaz tunica comprida e as mangas até aos punhos. Vai com as mãos erguidas e os olhos 

no chão. Os cabelos vão soltos pelas costas e leva diadema de fita. Pode levar um véu de tule a servir de manto 

e ser [p. 266:] ladeada por dois anjos vestidos de verde claro, um com violetas e o outro com bem-me-queres. 
 

Historia 

Uma figura vestida de verde e manto branco. Leva na cabeça uma corôa mural?, na mão esquerda sustenta um 

livro e com a direita uma caneta fingindo escrever. É ladeada por duas meias figuras uma com uma coluna e 

outra levando na mão um tinteiro e na outra uma espada desembriada. 
 

Eis a estrela da manhã 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de verde e manto côr de rosa. Leva como diadema uma estrela. A Senhora 

vai com os braços abertos estendidos sobre duas figuras, uma [p. 267:] de pescador da nossa terra com rêdes 

pelas costas e lampeão na mão e outro de lavrador com a enxada e mais duas mulheres, uma vestida de 

pescadeira com um ganha pão ás costas e a outra vestida de lavradeira de mãos postas caindo-lhe d’ellas um 

terço a olhar para a Senhora. 
 

Rosa de Jericó 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco com diadema de 12 estrelas, levando na mão uma rosa. É ladeada 

por dois anjos levando na mão uma flôr. Atraz trez anjos sendo o do meio mais alto levando uma estrela na mão 

direita. Os dois do lado vão com os disticos: “As flores apareceram na nossa terra” e são como as rosas de 

Jericó”. Á frente um anjo com o distico. [p. 268:] 
 

Cheia de Graça 

Uma figura da Graça toda vestida de branco. Leva véu e resplendor raiado. Na mão esquerda um ramo de 

oliveira e na mão direita um calix. Ladeiam-na o arcanjo S. Gabriel á direita levando na mão esquerda uma 

açucena e a direita aponta o céu. Á esquerda um anjo da altura de S. Gabriel com o texto: Juvenisti Gratium”. 
 

Esposa dos Cantares 

Vestido e manto á descrição levando na mão uma lyra ou harpa. 
 

Figura da Graça 

Vestido e manto á descrição levando na mão um calix e um ramo de oliveira. [p. 269:] 
 

Fé 

Vestido branco e manto azul e véu branco a cobrir-lhe o rosto. Na mão direita leva um calix e com a esquerda 
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levanta o véu. 
 

Esperança 

Vestido verde e manto de gaze côr de rosa levando na mão uma ancora. 
 

Caridade 

Vestido côr de rosa e manto amarelo claro. Levando na mão um coração aponta para elle. 
 

Rosa Mystica 

Vestido côr de rosa e manto de gaze da mesma côr levando na mão um cêtro com uma flôr em cima. 

[p. 270:] 
 

Victoria 

Um vestido e manto da mesma côr na mão uma flôr e na cabeça corôa de louros. 
 

Fama 

Saia curta e barriga, manto curto mas mais comprido que o vestido ou rastejando, na cabeça um capacete e na 
mão corneta. 
 

Patria 

Saia vermelha e mangas, blusa comprida branca e manto azul preso no peito com cordões e apanhado no braço 
esquerdo e com escudo espadim, na mão leva a bandeira portugueza e na cabeça uma corôa real e murça de 
pêlos. [p. 271:] 
 

Sabedoria 

Vestido branco e manto branco, cabeção de capêlo levando na mão o livro ou os sete sêlos. 
 

Débora 

Vestido branco e manto vermelho rastejando e leva na mão um pergaminho. 
 

Martyrio 

Vestido branco curto pelo tornozelo, manto vermelho apanhado no braço, leva na mão settas e palma. 
 

Judith [Judite] 

Vestido branco e manto vermelho, contas amarelas no pescoço e diadema na testa. [p. 272:] 
 

Triunfo da Cruz 

Vestido branco e manto caudado branco, leva na mão uma cruz branca com lençol e vão pegando n’elle dois 
anjos vestidos de branco. 
 

Jerusalem 

Vestido escuro comprido. Na cabeça leva castelo mural e nas mãos pedras. Um anjo ao lado com o véu do 
templo rasgado e outro com um caixão. 
 

A Desolação 

Uma figura vestida de roxo e manto amelado. Leva as mãos enclavinhadas. É ladeada por dois cherubins 
vestidos de azul e levam nas mãos, um uma palma e outro um cadeado. [p. 273:] 
 

Justiça 
Uma figura vestida de branco e manto vermelho traçado e os olhos vendados com véu branco e cabelos 
estendidos pelas costas. Leva na mão direita umas balanças de dois pratos. É ladeada por dois anjos um com as 
taboas da Lei na mão esquerda e apontando com a direita para ellas e o outro leva n’uma salva uma corôa de 
louros. Vão ambas vestidos de azul sem véu e sem manto. 
 

Dôr 
A figura de Nossa Senhora das Dôres ladeada por duas figuras, uma com a corôa de espinhos e a outra com os 
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cravos. [p. 274:] 
 

Liberdade 
Uma figura vestida de branco cintada de azul sem manto. Leva na mão esquerda uma bandeira branca e na 
direita levantada uns grilhões partidos. 
 

Independencia 
Uma figura vestida de azul sem manto levando na mão esquerda uma palma e na direita uma corôa de rosas. 
 

Santa Olimpia 
Cinzento ou lilaz e manto roxo leva cruz. 
 

Santa Helena 
Branco e manto lilaz leva cruz. 
 

[p. 275:] 
 

Apostolos 
S. Pedro 
Vestido azul e manto vermelho leva as chaves 
 

S. André 
Vestido de vermelho manto verde leva cruz e espada. 
 

S. Tiago 
Vestido castanho e manto leva cajado cabaça e livro. 
 

S. João 
Vestido verde e manto vermelho leva livro e pena. 
 

S. Tomé 
Vestido verde claro e manto castanho leva livro. 
 

S. Tiago-Menor 
Vestido azul e manto beije leva um (...?) 
 

S. Filipe 
Vestido lilaz e manto roxo leva Pãis. 
 

S. Bartolomeu 
Vestido de verde escuro e manto vermelho leva faca 
 

S. Mateus 
Vestido salmão e manto castanho leva livro. 
 

S. Simão 
Vestido creme e manto azul leva serra. 
 

S. Judas Tadeu 
Vestido azul e manto vermelho leva uvas. [p. 276:] 
 

S. Matias 
Leva lança.    [p. 277:] e [p. 278:] (estas páginas estão em branco) 

 
 

 [p. 279] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  55 -  Procissão de S. Sebastião   1945 (só indica 1.º grupo) 

Programa para a procissão de S. Sebastião 1945  
 

1º Grupo 
Triunfo da cruz 

 [p. 280 até p. 293 - páginas estão em branco] 
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[p. 294:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  56 - Procissão de S. Sebastião (1.ª) [12 grupos – 61 fig.] 

Programa para a procissão de S. Sebastião 1942 

 

1º Grupo 

Gloria a S. Sebastião 

Sebastião vestido de Guerreiro. Vai com a cabeça descoberta. Leva as mãos cruzadas, sobre o peito com duas 

settas. É ladeada por dois cherubins vestidos de branco que sustentam por cima da cabeça do Santo uma corôa 

de louros n’uma mão e na outra uma palma. Adiante um anjo com o distico: ”Gloria a S. Sebastião” e vai ladeado 

por dois anjos com grinaldas de flores. 

 

2º Grupo 

Sebastião Soldado de Cristo 

Sebastião vestido de militar romano. [p. 295:] Leva a mão esquerda pousada sobre a espada e na mão direita uma 

cruz preta pequena com Cristo para a qual olha. É ladeado por dois anjos com um livro onde se lê Evangelho e o 

outro com as taboas da lei. Adiante um anjo com o distico. 

 

3º Grupo 

S. Sebastião defensor da Igreja 

Sebastião empunhando uma espada e do lado direito um cherubim sustentando a tiara pontificia e do outro lado 

um com uma cruz. Atraz um anjo com um estandarte com a legenda: “In hoc signo vinces”. Adiante anjo com o 

distico. [p. 296:] 

 

4º Grupo 

A Fama de S. Sebastião corre Mundo 

Sebastião vestido de guerreiro abraçado a um crucifixo levando espada a rasto e capacete no braço. Ao lado a 

figura da Fama com a trombeta e um raio cada um em sua mão. Atraz vai um anjo com as mãos erguidas. 

Adiante um anjo com o distico 

 

5º Grupo 

S. Sebastião livra-nos da peste 

Sebastião vestido de guerreiro na atitude de afastar a peste com a mão esquerda e a direita pousada no peito. 

Olha para um anjo vestido de branco e mãos erguidas. Á frente vai vestida de cinzento tunica solta e cabelos 

estendidos. Leva as mãos agarradas á tunica na atitude de quem vai aflita a rasga-los. [p. 297:] 

 

6º Grupo 

S. Sebastião livrai-nos da fome 
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Sebastião vestido de guerreiro com um saco com trigo e um na mão em atitude de dar a uma pobresinha. Aos 

lados 2 ou 4 anjos com as mãos erguidas. Adiante anjo com o distico. 

 

7º Grupo 

S. Sebastião livrai-nos da guerra 

Sebastião vestido de guerreiro. Vai algemado. É ladeado por dois soldados e atraz dois anjos com apetrechos de 

guerra e um ramo de oliveira. Adiante anjo com o distico. [p. 298:] 

 

 

8º Grupo 

Santa Isabel simbolo da paz 

A figura de Santa Isabel de Portugal no meio de dois soldados com as mãos erguidas. Adiante dois anjos com 

flôres regaçadas. Adiante anjo com distico. 

 

9º Grupo 

Rainha dos Martyres 

 

10º Grupo 

Martyres de S. Sebastião 

3 figuras vestidas de escuro com véus e com, panos ligaduras corda e settas. 

 

11º Grupo 

Rainha da Paz 

 

Apoteose  

[p. 299 – página em branco] 

 

FIM DO 1º LIVRO 
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VOLUME 2 
 

2º LIVRO 
Programas 

[vol. 2, p. 1:]  
Programas de Grupos Alegóricos das Procissões da Póvoa, imaginadas pelo Padre José Gonçalves 
Cascão de Araújo e copiadas por D. Maria da Assunção Ribeiro Azevedo Martins da Costa. 
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[p. 2:] (página em branco)  
[p. 3:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  57 - Procissão Eucarística (5.ª) [8 grupos – 55 fig.] 

 
Programa para a procissão Eucaristica 

 

1º Grupo 

A Religião 

A figura da Religião ladeada por dois anjos um com as taboas da lei e o outro com o livro dos Evangelhos. 

 

2º Grupo 

A Igreja 

A figura da Igreja seguida das figuras da Fé, Esperança e Caridade. 

 

3º Grupo 

Eis o Cordeiro de Deus 

Um anjo grande vestido de vermelho com azas com uma almofada com um cordeiro d’onde saem fitas vermelhas 

que 6 ou 8 anjos [p. 4:] que vão a ladear seguram. Estes anjos podem ir vestidos de branco. 

 

4º Grupo 

O Sacrificio 

A figura de Isac com o molho de lenha ás costas. Ao lado a figura de Abrahão como quem vai a sacrifica-lo com o 

cutelo na mão. No meio d’elles um anjo como quem vai a impedir de sacrificar Isac. Atraz um anjo com um 

cordeirinho vivo. 

 

5º Grupo 

O Sacramento 

3 Servitas da Antiga Lei com trombetas. Atraz 4 sacerdotes da Antiga lei com a Arca da Aliança. 

 [p. 5:] 
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6º Grupo 

Eu sou a fonte das Aguas vivas 

A figura de Cristo e a ladea-la á direita Samaritana e á esquerda um anjo. 

 

 

7º Grupo 

Morreu para nos dar vida 

Um anjo vestido de roxo com cruz com Cristo ladeado pela figura de Nossa Senhora e S. João. Atraz a 

Madalena, a Veronica a as trez Marias. Dois soldados um com a lança e outro com a esponja. 

 

 

8º Grupo 

Instituição Eucaristica 

A figura de Cristo e a ladeada [p. 6:] por dois anjos um com o Calix e o outro com a cruz. Á frente os doze 

Apostolos. 
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[vol. 2, p. 6:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  58 - Procissão de Anjos (9 coros) (1.ª) [14 grupos – fig. 75] 

 

Programa dos Nove Côros D’Anjos 
 

1º Grupo 

Anjos 

Vestidos de côr de rosa cintados de azul azas resplendor e cabelos soltos. Levam saca de viagem. A tiracolo e 

cajado na mão direita. 

 
2º Grupo 

Arcanjos 

Vestidos de verde cintados de côr de rosa azas e resplendor. Levam estrelas. [p. 7:] 

 
3º Grupo 

Principados 

Vestidos de azul claro cintados de amarelo azas e corôas na cabeça. Manto e murça. Levam nas mãos. 

 
4º Grupo 

Virtudes 

Vestidos de lilaz cintados de vermelho azas e resplendor. Levam nas mãos colunas simbolo da força. 

 
5º Grupo 

Potestades 

Vestidos de guerreiros com azas e nuvens e resplendores. Levam espadas erguidas. [p. 8:] 

 
6º Grupo 

Dominações 

Vestidos de vermelho cintados de branco, azas e resplendor. Levam na mão cétros. 

 
7º Grupo 

Tronos 

Vestidos de amarelo cintados de azul, azas e resplendor. Levam nas mãos globos fingindo o mundo que serve de 

escabelo ao Senhor. 

 
8º Grupo 

Querubins 

Vestidos de rosa magento cintados de branco azas e resplendor. Levam harpas e lyras. [p. 9:] 
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9º Grupo 

Serafins 

Vestidos de branco azas e resplendor. 

 

[Grupo] 

S. Miguel 

Vestido de guerreiro com capacete escudo e espada 

 

[Grupo] 

S. Gabriel 

Vestido de branco cintado de azul. Vai com uma açucena na mão esquerda e a direita aponta para o Céu. 

 

[Grupo] 

S. Rafael 

Vestido de azul claro cintado de branco. Leva na mão esquerda [p. 10:] um feixe e na direita um cajado e a tiracolo 

uma bolsa de viagem. 

 

[Grupo] 

Anjo da Guarda 

Um anjo vestido de qualquer côr cobrindo com os braços duas crianças. 

 

[Grupo] 

Côrte Celestial 

A Santissima Trindade, Padre Filho e um anjo com o simbolo do Espirito Santo. S. José e Nossa Senhora. 
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[vol. 2, p. 11:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  59 - Procissão de N.ª Senhora do Amparo em Mirandela (5.ª) [11 
grupos – 51 fig. ] 

Programa para a festa de N. Senhora do Amparo em Mirandela (1941) 

 

1º Grupo 

Mirandela em homenagem á sua Padroeira 

3 figuras com trombetas. A figura de Mirandela. 2 anjos com grinaldas de flõres. 

 
2º Grupo 

A Tentação 

A Dama do Paraiso. Adão com a enxada. Eva com a roca. Um querubim com espada de fogo a empunha-los. 

 

3º Grupo 

Santos de Portugal 

Santa Isabel com rosas. [p. 12:] Santa Joana. S. Nuno com a espada. Beato João de Brito. 

 

 

4º Grupo 

Rainha da Paz protegei Portugal 

Nossa Senhora da Paz. A figura da independencia. A figura da Patria. 1 soldado com a espada partida. 1 soldado 

com um capacete. 

 

 
5º Grupo 

O Arrependimento salva-nos 

Cristo. Madalena em posição. Um anjo com uma corôa de rosas. [p. 13:] 

 

 

6º Grupo 

Virgem Santissima rogai por nós a Jesus 

Nossa Senhora. S. João. Um anjo com cruz com Cristo. 

 

7º Grupo 

A verdadeira gloria está no Céu 

A figura de S. Sebastião. A figura do Martyrio com settas e palma. A figura da Gloria. 

 

8º Grupo 

O Anjo da Guarda véla por nós 
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O anjo da guarda. Um menino e uma menina com flôres. 

 [p. 14:] 

 

9º Grupo 

A Festa celestial da coroação 

Um anjo com uma almofada com corôa e fitas. 6 anjos a pegar nas fitas. 

 

10º Grupo 

Gloria á Virgem do Amparo 

Nossa Senhora do Amparo. 6 querubins com arcos de flôres harpas e lyras. 

 

11º Grupo 

Junto do Pálio 

2 anjos com turibulos. 2 anjos com navetas. 2 anjos com taças de flôres. 
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[vol. 2, p. 15:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  60 - Procissão do Senhor dos Navegantes (1.ª) - Caxinas ? [20 grupos 
– 69 fig.] 

Programa para a procissão do Senhor dos Navegantes 

 
1º Grupo 

A figura de N. Senhora da Conceição e dois anjos. 

 

2º Grupo 

A figura de N. Senhora da Boa Viagem e dois anjos. 
 

3º Grupo 

A figura de S. Pedro com as chaves e dois anjos um com a tiara e o outro com a cruz papal. 

 

4º Grupo 

A figura da Modéstia [p. 16:] e um anjo com uma cruz com Cristo e outro com uma palma. 

 

5º Grupo 

A figura de Santo Antonio e 2 anjos com açucenas. 

 

6º Grupo 

A figura da Rainha Ester e dois anjos ou duas damas uma com um cofre e a outra com um pergaminho. 
 

7º Grupo 

A figura de S. José e dois anjos com ferramentas. [p. 17:] 
 

8º Grupo 

A figura da Rainha dos Anjos e dois ou 4 anjos. 

 

9º Grupo 

A figura de Nossa Senhora de Fátima com os trez pastorinhos. 

 

10º Grupo 

A Sagrada Familia. 

 

11º Grupo 

Santa Teresinha e 2 anjos com flôres. 
 

12º Grupo 

A figura de Nossa Senhora de Lourdes com a Bernardette.  

[p. 18:] 
13º Grupo 

A figura de Nossa Senhora da Guia e dois anjos. 
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14º Grupo 

A figura da Rainha Santa Isabel e uma figura pobresinha e um anjo. 

 

15º Grupo 

A figura de Nossa Senhora da Bonança e o pescador. 

 

16º Grupo 

A figura do Perdão e dois anjos com palma e açucena. [p. 19:] 

 

17º Grupo 

A Verónica e as trez Marias. 

 

18º Grupo 

S. João e a Madalena. 

 

19º Grupo 

Anjo da Cruz, Nossa Senhora da Soledade e os anjos da Lança, Esponja e Calix. 

 

20º Grupo 

A figura de Nossa Senhora das Graças e 6 ou 8 querubins com harpas, lyras, palmas e flôres. 



 

 277 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

 
8 

 

[vol. 2, p. 20:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  61 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (5.ª) [13 grupos – 68 fig.] 

Programa para a procissão de N. Senhora do Carmo (1942) 

 
1º Grupo 

D. Nuno defensor da Patria 

A figura de S. Nuno guerreiro. A figura da Patria. A figura da Independencia. 

 

2º Grupo 

S. Nuno oblato Carmelita 

A figura de S. Nuno frade Carmelita. 1 anjo com escudo do Carmelo. 1 anjo com uma espada partida. 

 

3º Grupo 

Infancia de Santa Teresinha [p. 21:] 

A figura de Nossa Senhora. A figura do Menino Jesus. A figura de Santa Teresinha Menina. 

 

4º Grupo 

Tomada D’habito de Santa Teresinha 

A figura de Santa Teresinha vestida de noiva. A figura de Princesa do Carmelo. A figura do Bispo. 

 

5º Grupo 

Do Céu farei cair uma chuva de rosas. 

A figura de Santa Teresinha na Gloria. 4 ou 6 querubins com flôres. 

Andor de santa Teresinha. [p. 22:] 

 

6º Grupo 

Só a Igreja triunfa 

A figura da Gloria. A figura da Victoria. Um anjo com uma cruz branca. 

 

7º Grupo 

Caridade de Maria 

A figura de Nossa Senhora. A figura de Cristo. A figura do Noivo. A figura da Noiva. 4 figuras com bilhas. 1 

caudatario. [p. 23:] 

 

8º Grupo 

A Virgem do Carmo protectora das freiras Carmelitas 



 

 278 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

A figura de Nossa Senhora do Carmo. A figura de S. Simão. 6 freiras Carmelitas. 

 

9º Grupo 

O Escapulario do Carmo é o farol das almas do Purgatorio 

A figura de Nossa Senhora do Carmo. A figura de uma alma. 1 anjo. 

 

10º Grupo 

Gloria á Virgem do Carmo 

A figura de Nossa Senhora do Carmo. [p. 24:] 6 querubins. 4 com um arco de flôres. 2 com flôres ou palmas. 

 

11º Grupo 

Eu sou o vinho que germina as Virgens 

A figura de Cristo com calix. 6 ou 8 meninas da comunhão. 

 

12º Grupo 

Com cinco pães e dois peixes saciou a multidão que o acompanhava 

A figura de Cristo. Uma figura com um pão e outra figura com dois peixes. [p. 25:] 

 

13º Grupo 

Um grupo de querubins vestidos a rigor com turibulos. 
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[vol. 2, p. 25:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  62 - Procissão de N.ª Senhora do Amparo em Mirandela (6.ª) [12 
grupos – 51 fig.] 

Programa para a festa de N. Senhora do Amparo em Mirandela (1942) 

 
1º Grupo 

Avé Maria 

2 anjos grandes com distico Avé Maria. A fugura de Nossa Senhora vestida de branco e azul. O anjo S. Gabriel 

 

2º Grupo 

A Religião Catolica é a Verdadeira 

A figura da Religião com cruz Papal. A figura da Fé com o calix. A figura da Verdade com o Sudário. [p. 26:] Uma 

querubim com a bandeira vestido de vermelho. 2 querubins a ladea-lo, um com o livro dos Evangelhos e outro 

com as taboas da Lei. 

 

3º Grupo 

O Anjo Custódio vela por Portugal 

A figura do Anjo Custódio com o escudo da Patria. A figura da Independencia. A figura da Liberdade. 

 

4º Grupo 

As figuras do Velho Testamento anunciam Maria 

A figura da Rainha Ester com cétro. A figura de Abigail com taça com frutas. A figura da Solamita com... [p. 27:] 

 

5º Grupo 

Maria Estrela da Manhã 

A figura de Nossa Senhora vestida de azul. A figura da Lua. A figura da Noite. A figura do Sol. 2 querubins com 

estrelas. 

 

6º Grupo 

Virgem Dolorosa rogai por nós a Jesus 

A figura de Nossa Senhora das Angustias. A figura da Madalena. A figura de S. João. Um querubim com cruz 

com lençol. 

 

7º Grupo 

Senhora protegei-nos na vida e depois da morte [p. 28:] 

A figura de Nossa Senhora do Carmo. A figura de uma alma envolta em chamas. Um querubim vestido de 

branco. 
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8º Grupo 

Eu sou a fonte das aguas vivas 

A figura de Jesus. A figura da Samaritana. 

 

9º Grupo 

A Assunção de Nossa Senhora 

A figura de Nossa Senhora da Assunção. 2 querubins grandes a ladea-la. 

 

10º Grupo 

A festa celestial da Coroação 

A figura de Nossa Senhora. [p. 29:] A figura do Padre Eterno. A figura de Cristo. Um querubim com o emblema do 

Espirito Santo. 2 querubins com lyras. 

 

11º Grupo 

As virtudes Celestes glorificam a sua Rainha 

A figura da rainha do Céu. A figura do Louvor. A figura da Fortaleza. A figura da Graça de Deus. A figura da 

Esposa dos Cantares. 

 

12º Grupo 

Gloria á Virgem do Amparo 

A figura de Nossa Senhora do Amparo. 6 querubins a ladear. 
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[vol. 2, p. 30:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  63 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (10.ª) [15 grupos – 107 
fig.] 

Programa D’Anjos para a procissão de Nossa Senhora da Assunção (1942) 
 

1º Grupo 

Avé Maria 

A figura de anjo vestido de branco. Leva erguida nas mãos o monograma de Nossa Senhora assim: (tem um 

desenho). Do monograma saem 2 fitas brancas largas que dizem Avé Maria. Estas são seguras por dois anjos 

vestidos de branco com azas seguem mais dois anjos vestidos de branco com os disticos: “Avé Maria Cheia de 

graça O Senhor é convôsco Bendita sois Vós Entre as Mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus”. [p. 31:] 
 

2º Grupo 

Santa Maria 

Uma figura de Nossa Senhora de branco e azul com o Menino ao cólo. Ladeada por dois anjos vestidos de azul 

com azas e mãos erguidas. Dum lado e doutro adiante da figura principal anjos vestidos de azul cintado de 

branco com os seguintes disticos: “Santa Maria Mãi de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa 

morte Assim seja”. 
 

3º Grupo 

Mãi da Divina Graça 

Uma figura vestida de branco e manto côr de rosa. Leva a mão esquerda pousada no peito e a direita estendida 

com [p. 32:] raios pendentes. É ladeada por dois anjos vestidos de côr de rosa com cestos de flôres. Adiante mais 

4 anjos vestidos de côr de rosa tambem com cestos de flôres. 
 

4º Grupo 

Santa Virgem das Virgens 

A figura de Nossa Senhora de branco e cinto azul manto branco. Leva na mão direita uma açucena e a esquerda 

vai pousada no peito. É ladeada por 6 anjos vestidos de branco banda azul a tiracolo com açucenas nas mãos. 
 

5º Grupo 

Virgem Poderosa 

Uma figura vestida de branco [p. 33:] e manto azul corôa e cétro. É ladeada por 6 anjos branco com cétros. 
 

6º Grupo 

Vaso Espiritual 

Uma figura vestida de ciclamem e manto azul e véu branco e sobre a cabeça leva aro com a figura do Espirito 

santo em forma de pomba. Nas mãos leva um vaso com tule a fingir fumo. É ladeada por 6 anjos vestidos de 

ciclamem com turibulos. 
 

7º Grupo 

Rosa Mistica 
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Uma figura vestida de verde claro e manto côr de rosa. Leva a mão [p. 34:] esquerda pousada no peito e na direita 

uma rosa. É ladeada por 6 anjos vestidos de côr verde com rosas ou grinaldas de rosas nas mãos. 
 

8º Grupo 

Torre de David 

Uma figura vestida de cinzento e manto amarelo. Leva nas mãos castelo. É ladeada por 6 anjos vestidos de 

amarelo com espadas nas mãos. 
 

9º Grupo 

Estrela Matutina 

Uma figura vestida de branco e azul. Leva na mão uma estrela grande. Na cabeça um diadema [p. 35:] com 

estrela. É ladeada por 6 anjos vestidos de azul muito claro isto é anilado, levam estrelas nas mãos. 
 

10º Grupo 

Portugal a Maria 

A figura da Patria vestida de guerreiro com capacete escudo com brazão em forma de cruz azul e branco. Na 

mão direita leva uma lança e na esquerda o escudo.(tem um desenho)  É ladeada por 8 anjos que podem ser 

rapazes e podem levar couraças e ?? vestidos de vermelho com escudos. [p. 36:] 
 

11º Grupo 

A Póvoa a Maria 

Uma figura vestida de azul e manto côr de ouro. Na cabeça leva corôa mural e na mão esquerda o escudo da 

Povoa, e na direita um barco á véla. É ladeada por 6 anjos dois com barcos 2 com estrelas e 2 com o sol e a lua. 

São vestidos de branco cintados de verde mar. 
 

12º Grupo 

Esposa dos Cantares 

Uma figura vestida de salmão e manto beije ou castanho com uma harpa. É ladeada por 6 querubins vestidos de 

salmão com instrumentos 2 violinos 2 bandolins e 2 harpas. [p. 37:] 
 

13º Grupo 

Rainha da Paz 

Uma figura toda vestida de branco com um ramo de oliveira com pé a pousar no chão. É ladeada por 6 anjos 

vestidos de branco com oliveiras de pé. 
 

14º Grupo 

Virgem do Rosario 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de vermelho e azul com um rosario grande em ambas as mãos. É ladeada 

por 6 querubins vestidos de vermelho tambem com rosarios grandes. 
 

15º Grupo 

Apoteose a Nossa Senhora 

A figura de Nossa Senhora da Assunção e 6 querubins vestidos de branco. 
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[vol. 2, p. 38:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  64 - Procissão de S. José (2.ª) [13 grupos – 105 fig.] 

Programa para a procissão de S. José (1942) 

 

1º Grupo 

Gloria a S. José 

A figura de S. José com o Menino ao colo e açucena vestido de azul e amarelo. É ladeado por dois anjos vestidos 

de branco. Levam por cima de S. José um distico: - Gloria a S. José. É ladeado por 6 anjos vestidos de branco 

com palmas e cintados de azul. 
 

2º Grupo 

S. José Esposo de Maria 

A figura de S. José vestido de côr beije e manto amarelo claro. Dá a mão á figura de Nossa Senhora vestida de 

branco e manto azul. Vão ambos curvados de flôres brancas e S. José leva açucena. São ladeados por 6 anjos 

vestidos de azul com ramos de flôres. [p. 39:] 
 

3º Grupo 

Guarda da Virgindade 

S. José vestido de azul e manto côr de ouro. É ladeado por 2 virgens com açucenas. S. José vai com as mãos 

estendidas sobre as virgens como que a protege-las. É ladeado por mais 4 anjos vestidos de côr de rosa. Levam 

açucenas. 
 

4º Grupo 

S. José pai putativo de Jesus 

A figura de S. José vestido de roxo claro e manto côr de pinhão ou castanho. Leva ao hombro esquerdo um 

machado. E pela mão direita leva o menino [p. 40:] Jesus vestido de branco cintado de azul. É ladeado por 6 anjos 

vestidos de lilaz com instrumentos da arte de carpinteiro. 
 

5º Grupo 

S. José chefe de Familia 

S. José vestido de azul e manto côr de burel com cajado na mão direita. Com a esquerda pega na mão do 

menino Jesus vestido de côr de rosa cintado de azul. Do outro lado vai a figura de Nossa Senhora vestida de côr 

de rosa e manto azul traçado pegando na mão esquerda do menino e a outra pousada no peito. É ladeada por 6 

anjos, vestidos de beije com instrumentos de costura. [p. 41:] 
 

6º Grupo 
S. José obedientissimo 

Uma figura de S. José vestido de roxo e manto côr de cinza. Conduz pela arriata uma jumentinha na qual vai 

montada a figura de Nossa Senhora vestida de branco e azul com o menino ao cólo. Ao lado de  S. José vai um 



 

 284 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

anjo vestido de verde a apontar o caminho e com a mão esquerda segura na cabeça da jumenta. S. José leva 

turbante na cabeça e cajado na mão esquerda. É ladeado por 5 anjos vestidos de verde claro. 
 

7º Grupo 
Amante da pobresa 

S. José vestido de côr de castanho e [p. 42:] manto amarelo escuro fitado. Leva na mão esquerda cajado e na 

direita um trigo na atitude de o dar a uma pobre vestida de côr de cinza. Do lado esquerdo vai outra pobre 

tambem vestida de côr de cinza com as mãos cruzadas no peito. A ladear vão 6 anjos vestidos de côr cinza com 

pães e roupas. 
 

8º Grupo 
Padroeiro da Boa Morte 

A figura de S. José vestido de azul e amarelo. Vai na atitude de quem vai a morrer amparado por Jesus e Maria, 

Jesus vestido de branco e vermelho. Vão ladeados por 6 anjos vestidos de côr de ouro com turibulos. 

[p. 43:] 
9º Grupo 

Apoteose 

S. José vestido como no andor com o menino ladeado por 2 anjos vestidos de azul que seguram uma grinalda de 

flôres por cima da cabeça de S. José. Ladeiam 6 anjos vestidos de cardinal com instrumentos de musica. 
 

[Grupo] 
Junto ao Palio 

8 querubins com grinaldas de flôres. 
 

 [vol. 2, p. 43:] 

Extra Programa 
 

[Grupo] 

Junto ao andor de Nossa Senhora de Fatima 

A figura de Nossa Senhora de Fatima e 6 querubins vestidos de branco com rosarios. [p. 44:] 
 

[Grupo] 
Santa Teresinha 

Santa teresinha com o crucifixo coberto de flôres. Ladeada por dois anjos vestidos de amelado e escapulario 

castanho. Um leva o menino Jesus e o outro um Sudario. É ladeada por 4 freiras Carmelitas com cestas de flores. 
 

[Grupo] 
Espelho da Paciencia 

Uma figura vestida de lilaz com véu branco caido da cabeça em fórma de manto que desça até aos pés. Leva na 

cabeça coroa de espinhos e nas duas mãos um crucifixo com Cristo. Vai com os olhos fixos no crucifixo. É 

ladeada por dois anjos um com um espelho na mão e o outro com um crucifixo sem Cristo. Vestem de castanho 

claro. [p. 45:] Ladeiam este grupo 4 anjos vestidos da mesma côr com cruzes pequenas na mão direita e a 

esquerda pousada no peito. 
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 [vol. 2, p. 45:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  65 - Figuras (descrições iconográficas dos 12 apóstolos com seus 
atributos) (2.ª) [grupos 1 – fig. 12] 

 

Nomes dos doze Apostolos e insignias que levam 

 
S. Pedro 

Vestido azul e manto vermelho. Leva as chaves. 

 

 

S. André 

Vestido de azul e manto vermelho. Leva cruz em forma de X. 

 

 

S. Tiago 

Vestido castanho e manto vermelho. Leva livro cabaça e cajado.  

 

 

S. João 

Vestido verde e manto vermelho. Leva livro e pena. 

 

 

S. Tomé 

Roxo e manto beije. Leva o livro dos Evangelhos. 

 

 

S. Tiago-Menor 

Vermelho e manto castanho. Leva um peixe. [p. 46:] 

 
 

S. Filipe 

Beije e manto verde. Leva pães. 

 

 

S. Bartolomeu 

Vestido de verde escuro e manto vermelho. Leva faca. 

 

 

S. Mateus 

Vestido vermelho escuro e manto amarelo. Leva o livro dos Evangelhos. 

 

 

S. Simão 
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Vestido lilaz e manto verde escuro. Leva serra. 

 

 

S. Judas Tadeu 

Vestido ciclamen e manto azul. Leva uvas. 

 

S. Matias 

Lilaz e manto vermelho escuro. Leva lança. 
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[vol. 2, p. 47:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  66 - Procissão Eucarística (6.ª) [7 grupos – 46 fig.] 

Programa de anjos para uma procissão Eucaristica 

 
1º Grupo 

Gloria á Eucaristia 

Uma figura grande (ou anjo) vestida de tunica branca até aos tornozelos. Vai cintada de vermelho. Segura com 

ambas as mãos o emblema da Eucaristia, assim: (tem um desenho). Este emblema deve ser grande para ir 

alçado. É ladeado por 4 anjos vestidos de branco com cintos vermelhos. Vão aos lados da figura 2 com trigos e 

uvas e dois com lirios brancos. [p. 48:] 

 

 

2º Grupo 

Sacerdocio Eterno 

Uma figura ou anjo vestido de azul ou branco. Leva na mão esquerda um calix e na mão direita uma hostia 

grande sobre o calix. Leva traçado sobre o vestido uma estola branca. É ladeado por 4 anjos vestidos de azul. 

Um leva um missal aberto na pagina que tem a estampa de Sanctus. Outro com o turibulo e dois com os braços 

cruzados um peito e a cabeça inclinada. 

 

 

3º Grupo 

Adoração Angélica 

Uma figura vestida côr de ouro cintado de azul. Leva nas mãos [p. 49:] uma custódia radiante e é ladeado por 4 

anjos vestidos da mesma côr 2 com lyrios ao lado da figura e dois com castiçãis com vélas. 

 

 

4º Grupo 

O Sacrificio da Redenção 

Uma figura vestida de vermelho cintado de ouro. Leva erguida nas mãos uma cruz com Cristo. É ladeada por 4 

anjos vestidos de vermelho. Um com a lança, outro com a esponja e dois á frente com ramos de rosas simbolo da 

caridade. Pode tambem levar um o Sudário e o outro a corôa. 

 

 

5º Grupo 

Coração Amante de Jesus 

Uma figura vestida de lilaz [p. 50:] ou amelado cintada de vermelho. Leva nas mãos uma cruz assim: (tem um 
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desenho). É ladeada por 4 anjos vestidos de lilaz que seguram em fitas vermelhas que saem da cruz. 

 

 

6º Grupo 

O Sacramento Eucaristico 

Uma figura vestida de branco. Leva na mão esquerda um vaso com particulas e na direita por cima do vaso uma 

particula. É ladeada por dois anjos vestidos de branco com as mãos [p. 51:] erguidas. Adiante podem ir meninas 

da comunhão com açucenas na mão direita e a esquerda pousada no peito. 

 

 

 

7º Grupo 

Junto ao Pálio 

6 ou oito anjos vestidos a gosto todos da mesma côr com turibulos. 

 



 

 289 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

[vol. 2, p. 51:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  67 - Procissão de N.ª Senhora dos Pescadores em Vila do Conde (1.ª) 
1942 [11 grupos – 86 fig.] 

 
Programa para a festa de Nossa Senhora dos Pescadores em Villa do Conde (1942) 

 

1º Grupo 

Villa do Conde a Maria 

A figura de Villa do Conde de vestido branco e manto verde leva murça e corôa mural. Leva na mão esquerda o 

escudo e na direita uma caravéla [p. 52:] donde saem fitas em que pegam 6 anjos vestidos de branco. Á frente 

anjo com distico. 

 

2º Grupo 

S. Pedro Padroeiro dos Pescadôres 

A figura de S. Pedro vestido de azul e manto beije com as chaves. É ladeado por 6 anjos vestidos de vermelho. 

Um com a tiara e o outro com a cruz Papal. Os outros 4 com as mãos erguidas. 

Segue o Andor de S. Pedro. 

 

3º Grupo 

Senhora guiai-nos no caminho da vida 

A figura de Nossa Senhora da Guia [p. 53:] de vestido côr de rosa (branco) e manto azul. É ladeada por 2 

querubins vestidos de côr de rosa com o arco iris. Á frente a figura do Sol e da Lua e mais 2 querubins vestidos 

de côr de rosa com estrelas. 

Segue andor de Nossa Senhora da Guia. 

 

4º Grupo 

Senhora dai-nos Boa Viagem 

A figura de Nossa Senhora da Boa Viagem vestida de côr de rosa e manto azul ladeada pelas figuras da Fé e da 

Esperança. Á frente 4 querubins vestidos de verde com ancoras. 

Segue o andor de Nossa Senhora da Boa Viagem. [p. 54:] 

 

5º Grupo 

Nossa Senhora Estrela do Mar 

A fgura da Estrela do Mar de vestido e manto anilado. Leva na mão uma estrela de onde partem 6 fitas prateadas 

com estrelas mais pequenas nas extremidades onde pegam 6 anjos vestidos de azul claro. 

Segue o andor de Nossa Senhora dos Navegantes. 
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6º Grupo 

Senhora Socorrei os Mareantes 

A figura de Nossa Senhora do Socôrro de vestido vermelho e manto azul abrigando com o manto um pescador [p. 

55:] e um marinheiro. Á frente 4 querubins vestidos de amarelo com lyras. 

Segue o andor de Nossa Senhora do Socôrro. 

 

7º Grupo 

Senhora dai-nos bonança no Mar 

A figura de nossa Senhora da Bonança de vestido crême e manto azul. Leva na mão um menino. É ladeada pelas 

figuras da Oração á esquerda e um pescador á direita. Á frente vão 4 querubins vestidos de beije com rosarios. 

Segue o andor de Nossa Senhora da Bonança. [p. 56:] 

 

8º Grupo 

Senhora protegei os pescadores 

A figura de Nossa Senhora dos Pescadores vestido ciclamen e manto azul com o menino e a ancora. É ladeada 

por dois anjos com barcos. Á frente 6 pescadores e pescadeiras. 

Segue o andor de Nossa Senhora dos Pescadores. 

 

9º Grupo 

Maria Porto Seguro de Salvação 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul, com as mãos cruzadas no peito. É ladeada por 6 

querubins vestidos de ciclamen 2 com lanternas, 2 com bussolas e dois com boias. [p. 57:] 

Segue o andor do Senhor dos Navegantes. 

 

10º Grupo 

Morreu para nos dar vida 

Um anjo grande com a cruz com Cristo. As figuras de Nossa Senhora, S. João, Veronica, Madalena e 2 Marias. 4 

anjos vestidos de azul escuro com a lança, esponjas, calix e titulo. 

 

11º Grupo 

Gloria á Virgem dos pescadores 

8 anjos vestidos de azul com grinaldas de flores e no meio Nossa Senhora dos Pescadores. 
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[vol. 2, p. 58:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  68 - Procissão de S. Sebastião (1.ª) [12 grupos – 71 fig.] 

Programa para a procissão de S. Sebastião em (1943) 

 

1º Grupo 

A Religião 

A figura vestida de branco, manto vermelho, cabelos soltos, corôa de espinhos na cabeça. Leva nas mãos 

erguida uma cruz com Cristo. É ladeada por 4 anjos vestidos de vermelho. Levam nas mãos os martyrios do 

Senhor. 

 

2º Grupo 

A Fé 

Uma figura vestida de branco com os cabelos estendidos com um véu a vendar-lhe os olhos. Leva nas mãos um 

calix com hostia. É ladeado por 4 anjos vestidos de branco com as mãos erguidas. [p. 59:] 

 

3º Grupo 

A Esperança 

Uma figura vestida de verde e manto côr de rosa com uma corôa de rosas na cabeça. Leva na mão direita uma 

ancora e na esquerda uma palma. É ladeada por 4 anjos vestidos de verde claro coroados de rosas vermelhas. 

Levam nas mãos terços. 

 

4º Grupo 

A Caridade 

A figura da Rainha Santa Isabel com rosas no regaço. É ladeada por 4 anjos vestidos de côr de rosa com pães 

em taças. [p. 60:] 

 

5º Grupo 

A Justiça 

Uma figura vestida de branco com corôa de louros na cabeça e os olhos vendados com um véu. Leva na mão 

esquerda uma balança e na direita uma espada desembainhada. É ladeada por 5 anjos vestidos de amarelo 

claro, 2 levam as tabuas da lei, outro o livro dos Evangelhos e 2 levam cadeias. 

 

6º Grupo 

A Modestia 

Uma figura vestida de azul e manto castanho pela cabeça. Vai com as mãos cruzadas no peito e com os olhos 

baixos. É ladeado por 4 anjos vestidos de castanho com as mãos cruzadas no peito. [p. 61:] 
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7º Grupo 

A Fortaleza 

Uma figura vestida de guerreiro cabelos estendidos e capacete na cabeça. Manto vermelho. Leva na mão 

esquerda um escudo e na direita uma lança. É ladeado por 4 anjos vestidos de amarelo côr de ouro. Levam na 

mão direita espadas desembainhadas. 

 

8º Grupo 

A Sabedoria 

Uma figura de vestido branco manto azul e murça. Leva os cabelos estendidos. Na mão esquerdo leva um livro 

aberto e na direita uma pena de pato. Na cabeça horla doutural. É ladeada por 4 anjos vestidos de azul [p. 62:] 

com murças. Um leva uma esfera armilar e outro com um globo terraques. Os outros dois levam livros abertos. 

 

9º Grupo 

S. Sebastião Guerreiro Cristão 

S. Sebastião vestido de guerreiro. Leva na mão um crucifixo e uma espada desembainhada. É ladeado por 4 

anjos vestidos de cinzento. Levam escudos azuis com cruz vermelha. 

 

10º Grupo 

A figura de guerreiro sem manto e sem capacete. Vai com as mãos atadas atraz das costas e é ladeado por dois 

guerreiros com lanças. Leva 4 anjos vestidos de verde com alfavos e setas e nas mãos arcos. [p. 63:] 

 

11º Grupo 

Morte de S. Sebastião 

S. Sebastião vestido de branco com manchas de sangue, amparado por dois anjos vestidos de vermelho. É 

ladeado por 4 anjos vestidos de vermelho com palmas. 

 

12º Grupo 

Gloria a S. Sebastião 

S. Sebastião vestido de branco e manto vermelho. Leva na mão direita uma cruz e na esquerda settas. É ladeada 

por 4 anjos vestidos de salmão com bandas azuis com grinaldas de flores. 

Atraz junto ao Pálio 6 querubins com turibulos. 
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[vol. 2, p. 64:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  69 - Procissão dos Passos (4.ª) [10 grupos – 49 fig.] 

 
Programa de D’Anjos para uma procissão de Passos 

 

1º Grupo 

Avé ó Cruz 

Uma figura vestida de vermelho com azas segura com ambas as mãos, uma cruz branca raiada. Por cima da cruz 

formando um semicirculo o letreiro: - Avé ó Cruz. É ladeada por 4 anjos igualmente vestidos com os seguintes 

letreiros: A cruz, arvore da Redenção – A cruz, nossa Esperança – A cruz, ???? da Victoria – A cruz, terror do 

Inferno. [p. 65:] 

 

2º Grupo 

A Pureza 

Uma figura, vestida de branco com azas leva na mão direita escostada ao peito um ramo de lirios brancos ou 

açucenas. A mão esquerda pousa tambem no peito. É ladeada por 4 anjos igualmente vestidos, com açucenas 

nas mãos direitas e as esquerdas pousadas no peito. 

 

3º Grupo 

A Inocencia 

Uma figura vestida de azul muito claro com azas. Leva no regaço segura com ambas as mãos sobre um véu ou 

pequena toalha uma pomba branca. É ladeada por 4 anjos igualmente [p. 66:] vestidos com as mãos cruzadas no 

peito. 

 

4º Grupo 

A Mortificação 

Uma figura vestida de lilaz com azas. Leva nas mãos uma toalha ensanguentada lirios roxos cercados de 

espinhos que podem ser de roseira. É ladeada por 4 anjos egualmente vestidos, com lirios roxos. 

 

5º Grupo 

A Caridade 

Uma figura vestida de côr de ouro com véu cor de rosa e azas. Leva no regaço rosas vermelhas. É ladeada por 4 

anjos egualmente vestidos; uns com rosas vermelhas e os [p. 67:] outros com rosas côr de ouro. 

 

6º Grupo 

A Penitencia 

Uma figura vestida de escuro ou castanho, com as mãos encadeadas. É ladeada por 4 anjos com grilhões nos 
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punhos. Vão vestidos como a figura principal. 

 

7º Grupo 

A Redenção 

Uma figura vestida de roxo com azas e véu branco. Segura com ambas as mãos uma cruz com Cristo. É ladeada 

por 4 anjinhos vestidos de roxo com os seguintes letreiros em fila: “Por vós na Cruz morreu quem a vida [p. 68:] 

nos deu”. – “Em ti, ó Cruz, se operou a nossa redenção”. – “Em ti, ó Cruz, pela sua morte Cristo nos remiu”. – 

“Bendito sejas, ó Jesus, que pela tua morte nos destes a vida”. 

 

8º Grupo 

A (Desolação) Dôr 

A figura da Dôr vestida de lilaz e manto azul escuro. Ampara com as mãos uma toalha ensanguentada com a 

corôa de espinhos. É ladeada por anjos vestidos tambem de lilaz com as mãos cruzadas no peito. [p. 69:] 

 

9º Grupo 

A Desolação 

A figura da Desolação. Leva as mãos enclavinhadas e é ladeada por dois anjos um leva crucifixo e o outro uma 

corôa de espinhos. Adiante um anjo com o distico: “Jerusalem”. 

 
 

 

 

 

 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  70 - Procissão da Ressurreição (1.ª) [1 grupo – 105 fig.] 

 
Para a Procissão da Ressurreição 

7 

O Triunfo 

Um anjo vestido de azul estrelado com azas, leva segura com ambas as mãos uma cruz dourada com raios, sem 

Cristo. É ladeado por 6 anjinhos com palmas floridas. Vão vestidos de azul. 
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[vol. 2, p. 70:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  71 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (6.ª) 1943 [5 grupos – 39 fig.] 

 
Programa para a procissão de N. Senhora do Carmo em 1943 

 

1º Grupo 

Portugal á Virgem do Carmo 

A figura de Portugal e 6 anjos com as figuras e os castelos vermelho e azul á frente dois anjos com trombetas. 

 

2º Grupo 

A Religião Católica é a Verdadeira 

A figura da Igreja. A figura da religião. A figura da Fé. 4 anjos amarelos com o livro dos Evanjelhos, outro com as 

tabuas da lei, outro com a Tiára e outro com o Sudário. [p. 71:] 

 

3º Grupo 

Maria Medianeira da Paz 

A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco e 6 querubins vestidos de branco com oliveiras. 

 

4º Grupo 

Tomada D’Habito de Santa Teresinha 

Santa Teresinha noiva, a abadessa, o bispo e 2 ou 4 freiras. 

 

5º Grupo 

Do Céu farei cair uma chuva de rosas 

Santa Teresinha na Gloria e 6 ou 8 querubins com cestas de pétalas. [p. 72:] 

 
[p. 72 até p. 74 - estas páginas estão em branco] 
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[vol. 2, p. 75:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  72 - Procissão de S. José (6.ª) 1943 [10 grupos – 64 fig.] 

Programa de D’Anjos para a procissão de S. José em 1943 

 

1º Grupo 

Gloria a S. José 

Anjo grande vestido de amarelo e véu que lhe desça pelas costas até baixo. Leva nas mãos uma imagem de S. 

José. É ladeado por dois anjos que seguram um distico em arco com os dizeres: Gloria a S. José. Estes dois 

anjos vão vestidos de azul cintados de branco. Adiante dois anjos vestidos de amarelo com palmas. Atraz outros 

dois vestidos tambem de amarelo com liras. 

 

2º Grupo 

S. José descendente de Reis 

A figura de S. José vestido de azul claro e manto côr de castanho com as mãos erguidas [p. 76:] e os olhos no 

céu. É ladeado por dois anjos vestidos de azul com almofadas nas quais um leva uma corôa e o outro um cétro. Á 

frente mais dois anjos tambem vestidos de azul com escudos, cintados?? de azul um com uma açucena e o  

outro uma espada. Atraz mais dois tambem vestidos de azul com espadas desembainhadas e seguras com as 

duas mãos deitadas. 

 

3º Grupo 

S. José Operario 

A figura de S. José vestido de azul escuro sem manto mangas arregaçadas com avental em côr de sóla. Leva ao 

hombro um machado e na mão direita um martelo. É ladeado por dois anjos vestidos de beije com instrumentos 

de carpinteiro. Á frente mais dois anjos com palmas enlaçadas de espinhos e mais dois [p. 77:] com grinaldas de 

flores. 

 

4º Grupo 

Virgindade de S. José 

A figura de S. José de vestido de branco amelado com manto azul celeste. Na cabeça aureola e na mão direita 

uma açucena. É ladeado por 6 anjos vestidos de branco com açucenas. 

 

5º Grupo 

(Dez linhas foram deixadas em vazio) [p. 78:] 

 

6º Grupo 

Nascimento de Jesus 

A figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul. Leva no regaço o menino. Ao lado esquerdo S. 
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José vestido de azul e manto amarelo com açucena. Á frente dois anjos vestidos de creme com os disticos: 

“Gloria a Deus nas alturas. E na terra paz aos homens da boa vontade”. Atraz mais 4 anjos vestidos da mesma 

côr com as mãos erguidas e dois com lyras. 

 

7º Grupo 

Fuga para o Egito 

A fugida e mais 4 anjos vestidos de verde com as mãos cruzadas no peito. [p. 79:] 

 

8º Grupo 

S. José amigo dos pobres 

A figura de S. José vestido de côr castanho e manto amarelo fitado de azul e vermelho. Leva na mão esquerda 

cajado e na direita um pão na atitude de o dar a uma pobre que vai do lado direito e do lado esquerdo vai outra 

pobre com as mãos cruzadas no peito. Vão vestidas de cinzento. Á frente 4 anjos vestidos de cinzento com pães 

e roupas em cestos. 

 

9º Grupo 

S. José Pai putativo de Jesus 

A figura de S. José vestido de ciclamen e manto côr de pinhão. Leva ao lado direito o menino Jesus e ao lado 

esquerdo um anjo com o letreiro: “Elle era sujeito e obediente”. [p. 80:] A ladear 4 anjos vestidos de ciclamen com 

as mãos erguidas. 

 

10º Grupo 

Espelho de Paciencia 

Uma figura vestida de lilaz com véu até aos pés. Leva na cabeça corôa de espinhos e nas mãos um crucifixo. É 

ladeada por um anjo vestido de lilaz com um espelho de cabo na mão direita. O espelho leva colada uma cruz 

preta. Do outro lado um anjo vestido da mesma côr com uma cruz sem Cristo. Á frente mais quatro anjos vestidos 

da mesma côr todas com cruzes pretas. 

 

[p. 81 e p. 82 - estas páginas estão em branco] 
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[vol. 2, p. 83:]   

Programa de Grupo Alegórico - N.º  73 - Procissão de N.ª Senhora (9.ª) [13 grupos – 94 fig.] 

Programa para procissão de Nossa Senhora 
 

1º Grupo 

Toda Sois Formosa, ó Maria 

A figura de Nossa Senhora, vestida de côr de rosa e manto azul caido. Leva véu branco e diadema de estrelas. 

Vai com os olhos no céu e as mãos erguidas. Aos lados vão dois anjos grandes alados, vestidos de côr de rosa. 

O da esquerda leva na mão direita um ramo de rosas vermelhas e brancas e o da direita vai igual. As mãos livres 

vão pousadas no peito. Á frente 2 anjos alados vestidos de côr de rosa com listeis: 1º Toda sois formosa, ó Maria. 

2º Vós sois toda bela, ó minha amada. Atraz, outros dois como os primeiros. 1º Vós sois a minha amada. 2º Os 

vossos olhos, são como os da pomba. [p. 84:] 
 

2º Grupo 

Em vós não ha mancha 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto branco, véu branco e diadema de fita amarela côr de ouro. 

Vai com os braços cruzados no peito e os olhos no Céu. Vai cintada de azul. É ladeada por dois anjos grandes 

alados vestidos de branco anilado. O da esquerda leva na mão direita uma açucena florida. O da direita leva a 

açucena na mão esquerda. As mãos livres vão pousadas no peito. Á frente 2 anjos alados vestidos como os 

primeiros com listeis: 1º Em vós não ha mancha. 2º Do pecado original. Atraz outros dois anjos egualmente 

vestidos com lirios brancos e rosas brancas enlaçadas nos lirios. [p. 85:] 
 

3º Grupo 

Vós sois a gloria de Jerusalem 

A figura de Nossa Senhora, vestida de azul celeste e manto côr de rosa. Vai com os braços abertos e as mãos 

espalmadas para o Céu. Na cabeça por sobre o véu branco uma corôa de ouro ou prata sem briais. É ladeada 

por 2 anjos grandes alados, vestidos de azul celeste. Levam em arco por sobre a cabeça da Senhora, uma 

grinalda dobrada de rosas e açucenas. As mãos livres vão sempre pousadas no peito, estes anjos levam 

diademas ricos na cabeça. 

Á frente 2 anjos alados igualmente vestido com listeis: 

1º Vós sois a gloria de Jerusalem. 

2º Vós sois a debeladora dos nossos inimigos. 

Atraz dois anjos como os primeiros com espadas desembainhadas. [p. 86:] 
 

4º Grupo 

Vós sois a alegria de Israel 

A figura de Nossa Senhora, vestida de salmão e manto beije com uma harpa. É ladeada por 6 anjos de côr de 

salmão com harpas domadas nas mãos. 
 

5º Grupo 

Vós sois a honra do nosso povo 
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A figura de Nossa Senhora, vestida de branco e manto azul escuro e véu branco e corôa. Vai com as mãos 

erguidas. Leva aos lados 2 anjos alados pequenos vestidos de azul escuro a segurar na fimbria do manto. 

Adiante dois anjos grandes alados vestidos de azul escuro cintados de branco, levam listeis com os dizeres: 

1º Vós sois a honra do nosso povo. 

2º Vós sois a salvação da nossa patria. [p. 87:] 

Atraz dois anjos grandes igualmente vestidos. Um com o escudo de Portugal e o outro com o escudo da Povoa. 
 

6º Grupo 

Vós sois a advogada dos pecadores 

A figura de Nossa Senhora vestida de vermelho e manto azul, véu branco, olhos no céu. Vai com a mão direita 

pousada sobre a cabeça de Uma figura vestida côr de castanho tunica até ao joelho, mangas curtas e largas. Vai 

ao lado direito a olhar para a Senhora, com a mão direita pousada no peito e com a esquerda na atitude de pedir. 

Outra figura ao lado esquerdo vestida como a primeira, com os olhos no chão e as mãos cruzadas no peito. Á 

frente 2 anjos vestidos de branco amelado com listeis: 

1º Vós sois a advogada dos pecadores. 

2º Vós a consoladora dos aflitos. 

Atraz dois anjos igualmente vestidos com [p. 88:] livros abertos na atitude de ler. 
 

7º Grupo 

Ó Maria 

Um anjo alado vestido de lilaz. Leva na cabeça diadema de brilhantes. Segura com ambas as mãos o 

monograma de Maria n’um circulo de raios assim: (tem um desenho) . È ladeado por dois anjos grandes vestidos 

de lilaz cada um com uma grinalda de flores côr de ouro. Adiante 2 anjos igualmente vestidos com listeis: 

1º Ó Maria! 

2º Ò doce Mãi! 

Atraz 2 anjos igualmente vestidos com as mãos erguidas. [p. 89:] 
 

8º Grupo 

Virgem Prudentissima 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul, véu branco e diadema. Com a mão esquerda apanha 

o manto para a cinta. E com o dedo indicador da mão direita sobre os labios como a indicar silencio. É ladeada 

por 2 anjos côr beije, vão com as mãos cruzadas e caidas, olhos no chão. Á frente 2 anjos igualmente vestidos 

com listeis: 

1º Virgem Prudentissima. 

2º Mãi do bom conselho. 

Atraz dois anjos igualmente vestidos com livros fechados encostados ao peito. [p. 90:] 
 

9º Grupo 

Mãi Clementissima 

A figura de Nossa Senhora vestida de ciclamen manto azul e véu branco. Leva manto apanhado e nas dobras do 

manto o Menino Jesus envolto em paninhos. Aos lados 1 pastor e uma pastora. O pastor leva cajado na mão 
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direita e a esquerda pousada no peito. Vai á direita da Senhora. A pastora leva no regaço olhando para a 

Senhora dois pombinhos. Á frente 2 anjos alados vestidos de ciclamen com listeis: 

1º Mãi Clementissima. 

2º Mãi de Misericordia. 

Atraz dois anjos igualmente vestidos com frutas em taças. [p. 91:] 
 

10º Grupo 

Rogai por nós 

A figura de Nossa Senhora de Fatima de vestido branco e manto branco fimbriados a ouro e cordão de ouro com 

borlas. É ladeada por dois anjos vestidos de amarelo com terços nas mãos. Á frente dois anjos igualmente 

vestidos com lieteis: 

1º Rogai por nós. 

2º Intercedei por nós. 

Atraz mais dois anjos vestidos da mesma côr com terços tambem nas mãos. 
 

11º Grupo 

Intercedei por nós a Nosso Senhor Jesus Cristo 

A figura de um anjo grande vestido de vermelho com véu preto. Leva hasteada com as duas mãos uma cruz com 

[p. 92:] Cristo. Ao lado direito vai uma figura de Nossa Senhora de vestido lilaz e manto azul leva uma espada no 

peito que segura com ambas as mãos. Ao lado esquerdo vai a figura de S. João e atraz a figura da Madalena. Á 

frente vão 4 anjos vestidos de vermelho com instrumentos da Paixão. 
 

12º Grupo 

Vós fostes ó Virgem Imaculada na vossa Conceição 

A figura de Nossa Senhora da Conceição como a de Murilo (Murillo) é ladeada por 2 anjos vestidos de branco 

cintados de azul. Á frente 4 anjos com listeis: 

1º A tua Imaculada Conceição. 

2º Santa Mãi de Deus. 

3º Encheu de alegria. 

4º Todo o mundo. [p. 93:] 
 

13º Grupo 

Rogai por nós ao Pai cujo Filho nasceu de vós 

A figura de Nossa toda vestida de branco. É ladeada pela figura do Padre Eterno para quem vai a olhar com as 

mãos erguidas. Do lado esquerdo vai a figura de Jesus de vestido branco e manto vermelho com uma cruz 

branca. Á frente 6 anjos vestidos de georgette côr de rosa ou azul com grinaldas de flores. [p. 94:] está em branco  
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[vol. 2, p. 95:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  74 - Procissão de N.ª Senhora (10.ª) [11 grupos – 79 fig.] 

Programa para uma procissão de Nossa Senhora 
 

1º Grupo 

Magnificat 

Uma figura vestida de branco, manto branco orlado a ouro, cintado de ouro, cabelos soltos e diadema de fita branca. Vai com 

os braços abertos e as mãos levantadas no Céu. É ladeada por 2 anjos vestidos de azul com azas. Levam cada um o seu 

listel com os dizeres: 

1º A minha alma glorifica ao Senhor. 

2º E o meu espirito se regosijou em Deus, meu Salvador. 

Mais 2 ou 4 anjos vestidos do mesmo modo com palmas. [p. 96:] 
 

2º Grupo 

Uma figura vestida de azul celeste com manto azul escuro cabelos soltos sem diadema. Vai com os olhos no chão e as mãos 

cruzadas e caidas. É ladeada por dois anjos vestidos de côr beije cintados de côr de rosa. Levam cada um seu listel com os 

dizeres: 

1º Porque puz os olhos. 

2º Na baixeza da sua escrava. 

Mais dois ou quatro anjos vestidos da mesma maneira. Um com instrumentos de costura e outro com paninhos costurados e 

dois com açucenas. 
 

3º Grupo 

Uma figura vestida de côr de rosa e manto azul celeste e cintada de ouro. Leva cabelos soltos e diadema [p. 97:] de pedras. 

Vai com as mãos cruzadas sobre o peito. É ladeada por 2 anjos alados vestidos de côr de rosa com corôas de flores na 

cabeça. Levam nas mãos cada um o seu listel com os dizeres: 

1º Eis que de hoje em diante. 

2º Todas as gerações me chamarão benaventurados. 

Mais quatro anjos vestidos do mesmo modo com as mãos erguidas. 
 

4º Grupo 

Uma figura vestida de branco amelado e de manto azul. Leva véu branco e aureola na cabeça. Leva no regaço o menino 

Jesus envolto em paninhos. É ladeada por 2 anjos vestidos de branco cada um com seu listel: 

1º Porque me fez grandes coisas. 

2º O que é poderoso e Santo é o Seu Nome. 

Mais 2 igualmente vestidos com listeis: 

1º Glória a Deus nas alturas 

2º Na terra paz aos homens de boavontade. 

Mais dois anjos com grinaldas de flores. [p. 98:] 
 

5º Grupo 

Uma figura vestida de vermelho e manto azul, corôa na cabeça por sobre véu branco, cintada de amarelo. Vai na menção de 

agasalhar sob o seu manto uma rapariga e um rapaz do povo. É ladeada por 4 anjos alados, vestidos de vermelho com 

listeis com os dizeres: 

1º E a sua Misericordia se estende. 
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2º De geração em geração. 

3º Sobre aqueles qque o temem 

4º Senhora sede misericordiosa. 

6º Grupo 

Uma figura de anjo da guarda de espada desembainhada. Ao lado esquerdo Eva, Expunha o Paraiso coberta de hera com 
as mãos sobre os olhos, acabrunhada, cabelos em desalinho. Vai como quem vai a chorar, olhando para o chão. [p. 99:] Ao 
lado direito uma figura de Nossa Senhora vestido branco, manto azul, olhos no Céu e mãos erguidas. Á frente dois anjos 
alados vestidos de ciclamen com listeis: 
1º Manifestou o poder do seu braço. 
2º Dispersou os orgulhosos nos profectas do seu coração. 
Mais dois anjos um com uma serpente e o outro com uma maçá. 

7º Grupo 

Uma figura vestida de côr de ouro diadema de brilhantes azas brancas. Leva erguida na mão uma espada. É ladeada á 
esquerda pelo Rei Saul vestido de tunica escura e manto roxo, cabeça descoberta, braços cruzados, vista baixa, desviado do 
anjo da espada. É ladeado á direita por David, vestido de pastor, tunica curta, mangas largas, até aos cotovelos, cabelos 
curtos, cabeça descoberta. Leva na mão direita um cajado [p. 100:] de pastor. A mão esquerda vai pousada no peito. Vai com 
os olhos fixos na figura principal. Á frente vão dois anjos vestidos de lilaz com listeis: 
1º Depoz do trono os poderosos. 
2º Exaltou os humildes. 
Mais 2 anjos igualmente vestidos 1 com uma corôa partida e um escudo quebrado atraz de Saul. Outro com uma corôa de 
oiro direita sobre uma espada em cima d’uma almofada ao lado de David. 

8º Grupo 

Uma figura vestida de verde e manto côr de rosa, véu branco, diadema de pedras. Leva uma taça com joias. É ladeada por 2 
anjos vestidos de verde com os listeis: 
1º Encheu de bens os esfomeados. 
2º E tornou pobres os ricos. 
Mais 2 anjos pos lados da figura principal. [p. 101:] Um vestido de pobre com avental com trigos. Um vestido de rico com as 
mãos abertas estendidas a olhar para a figura principal, assim como o pobre. Mais dois anjos, vestidos de verde, com frutas. 

9º Grupo 

Uma figura representando Jacob, ou Esrael vestido de côr beije e manto branco listado a trez côres, vermelho, azul e 
amarelo côr de ouro. Na cabeça leva turbante branco fitado tambem. Léva na mão direita um cajado de pastor. É ladeado 
por 2 anjos alados côr azul com listeis: 
1º Recebeu a Israel seu servo. 
2º Lembrado da sua Misericórdia. 
Mais 2 anjos alados, azul escuro. Um com as taboas da Lei. Outro com o livro dos Evanjelhos. [p. 102:] 

10º Grupo 

A figura de Abrahão como quem vai a sacrificar Isac com um cutelo. Isac vai com o mólho de lenha ás costas. Abrahão vai 
de tunica branca fimbriada de fita e manto vermelho tambem fimbriado e de turbante cobrindo o pescoço até as costas. Ao 
lado vai um anjo como que a impedir de sacrificar o menino com a mão esquerda no hombro de Abrahão e a direita a 
apontar para o Céu. Este anjo vai vestido de branco. Á frente dois anjos vestidos de amarelo com listeis com os dizeres: 
1º Assim como tinha promettido a nossos Pais. 
2º A Abrahão e á sua posteridade. 
Mais 4 anjos vestidos da mesma côr. Um com um cordeiro, outro com um calix, outro com pães e o outro com... [p. 103:] 

11º Grupo 

A figura de Nossa senhora de vestido branco e manto branco ou azul cintada de azul. Ao lado direito a figura de Cristo de 

vestido branco e manto vermelho e  ao lado esquerdo a figura do Padre Eterno de vestido lilaz e manto beije. Atraz um anjo 

com o emblema do Espirito Santo. Este anjo pode ser vestido de azul ou branco. Á frente 2 anjos com listeis com os 

seguintes dizeres: 

1º Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo. 

2º Agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. 

Mais 4 ou 6 anjos com grinaldas de flôres ou instrumentos, isto é harpas e lyras. 
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[vol. 2, p. 104:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  75 - Procissão de N.ª Senhora (11.ª) [33 grupos – 207 fig.] 

Programa para uma festa de Nossa Senhora 
 

Invocações da Ladainha 
 

1º Grupo 

Santa Maria 

Uma figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto branco fitados de azul e cintada de ouro. Diadema de estrelas. Vai 

com as mãos erguidas e os olhos no Céu. É ladeada por dois anjos vestidos de côr de rosa clarinho. Levam nas mãos cada 

um seu listel com os dizeres: 

1º O seu Nome. 

2º É Maria. 

Á frente mais 4 anjos vestidos de igual modo com as mãos erguidas.  [p. 105:] 
 

2º Grupo 

Santa Mãi de Deus 

A figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul claro estrelado. Leva ao cólo o menino Jesus. É ladeada por 

quatro anjos vestidos de azul clarinho. Levam cada um seu listel com os seguintes dizeres: 

1º Glória a Deus. 

2º Nos Altos Céus. 

3º Paz na terra. 

4º Dos homens, de boa vontade. 

Mais dois igualmente vestidos com lyras. 
 

3º Grupo 

Santa Virgem das Virgens 

A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco e cinto branco de fantazia com pedras. O vestido e o [p. 106:]  manto 

guarnecidos de branco e véu. Leva na mão direita uma açucena e a esquerda pousada no peito. É ladeada por virgens 

vestidas de branco e coroadas de rosas e levam nas mãos açucenas. 
 

4º Grupo 

Mãi de Cristo 

A figura de Nossa Senhora vestida de crême e manto azul. Leva no regaço o Menino Jesus. É ladeada por dois anjos 

vestidos de crême com as mãos erguidas. Á frente 2 pastores e duas pastoras com um cordeiro, pombos, em cesta frutas. 
 

5º Grupo 

Mãi da Divina Graça 

A figura de Nossa Senhora das graças de vestido branco, manto azul e [p. 107:] com as mãos estendidas d’onde prendem as 

graças. É ladeada por 6 anjos vestidos de branco cintados de azul. Vão com as mãos erguidas e terços pendentes e com os 

olhos na figura principal. 
 

6º Grupo 

Mãi Purissima 

Uma figura vestida de branco, manto e véu branco orlados a fita côr de rosa. Leva o Menino Jesus no regaço. É ladeado por 

6 anjos vestidos de azul celeste orlados a fita branca. Vão coroados de flores. Levam nas mãos flores ou rosas brancas. 
 

7º Grupo 
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Virgem Prudentissima 

A figura de Nossa Senhora vestida de azul muito claro e manto azul escuro. Leva o dedo indicador da mão direita  [p. 108:]  

sobre os labios como quem recomenda silencio. E na esquerda leva um livro fechado com o dedo polegar entre as folhas e 

encostado ao peito. Na cabeça véu branco e diadema de pedras. É ladeada por 4 ou 6 anjos vestidos de azul muito claro 

cintados de amarelo. Vão com livros, uns abertos como quem vai a ler e os outros com elles como leva a Senhora. 
 

8º Grupo 

Virgem Poderosa 

Uma figura vestida de beije e manto ciclamen com corôa e cétro. É ladeada por 6 anjos vestidos de beije com cétros. 
 

9º Grupo 

Virgem Clemente 

A figura de Nossa Senhora vestida [p. 109:] de côr de rosa sêco e manto azul. Leva na cabeça corôa de rainha assente sobre 

véu branco. A Senhora vai ladeada por um pagem e uma dama. A Senhora vai com a mão esquerda pousada sobre a 

cabeça do pagem e dá a mão direita á dama. Adiante vão 4 anjos vestidos de côr de rosa com as mãos erguidas. 
 

10º Grupo 

Espelho de Justiça 

Uma figura de vestido vermelho cintada de branco. Não leva manto, mas leva véu. As mangas do vestido são largas. Leva 

na mão direita um espelho e olha para elle. A mão esquerda vai pousada no peito. É ladeada por 6 anjos vestidos de 

vermelho. Uns levam espadas e os outros balanças. [p. 110:] 
 

11º Grupo 

Sêde de Sabedoria 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto branco e cabeção de capêlo. Leva nas mãos um livro aberto e é 

ladeada por anjos vestidos de branco cintados de azul. Uns levam um livro em branco aberto e uma pena de prata como 

quem vai a escrever. [p. 111:] 
 

12º Grupo 

Causa da Nossa Alegria 

Uma figura vestida de salmão e manto beije com uma harpa. É ladeada por 6 anjos vestidos de salmão com instrumentos de 

musica. 
 

13º Grupo 

Vaso Espiritual 

Uma figura vestida de ciclamen e manto azul e véu branco sobre a cabeça. Leva aro com a figura do Espirito Santo em 

forma de Pomba. Nas mãos leva um vaso com tule a fingir fumo. É ladeada por 6 anjos vestidos de cilclamen com turibulos e 

2 com navetas. [p. 112:] 
 

14º Grupo 

Rosa Mistica 

Uma figura vestida de verde claro e manto côr de rosa. Leva a mão esquerda pousada no peito e na direita um cétro de pé 

com uma rosa côr de ouro. É ladeado por 6 anjos vestidos de verde com rosas ou grinaldas de rosas na mão. 
 

15º Grupo 

Torre de David 

Uma figura vestida de cinzento e manto amarelo. Leva nas mãos um castelo e na cabeça corôa mural. É ladeada por 6 anjos 

vestidos de amarelo com espadas nas mãos. [p. 113:] 
 

16º Grupo 

Torre de Marfim 
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Uma figura vestida de branco e manto côr de cinza claro. Véu branco na cabeça. As mangas do vestido são largas. O vestido 

é orlado de fita verde claro na gola mangas e fimbria. Leva segura com ambas as mãos uma torre branca côr de marfim em 

forma de castelo. É ladeada por 6 anjos igualmente vestidos de cinzento claro levando nas mãos esquerdas escudos 

dourados e nas direitas lanças. [p. 114:] 
 

17º Grupo 

Casa de Ouro 

Uma figura vestida de amarelo muito claro e manto amarelo torrado. O vestido é orlado de azul na gola e nas mangas e na 

fimbria. Leva véu branco e corôa mural. Leva nas mãos uma casa côr de ouro. É ladeada por 6 anjos vestidos de amarelo 

claro (crême) cintados de azul claro com cordão de borlas ou faixas. Levam nas mãos livros amarelos emblema de ouro. 
 

18º Grupo 

Arca da Aliança 

Uma figura vestida nas côres do arco iris. Vestidas de mangas largas, cintado a cordão. Manto azul claro. [p. 115:] Véu branco 

e diadema de pedras. Leva nas mãos uma arca. É ladeada por 6 anjos vestidos de azul escuro arminhado. Levam nas mãos 

em forma de galhardete cada um um arco com as côres do arco iris. 
 

19º Grupo 

Porta do Céu 

A figura de Nossa Senhora com vestido azul manto claro estrelado e manto azul mais escuro tambem estrelado. Vai com as 

mãos cruzadas no peito e leva aro de estrelas. É ladeada de 6 ou 8 anjos vestidos de azul de côr do manto da Senhora e 

tambem estrelados. Estes anjos levam instrumentos isto é violinos, lyras, harpas e bandolins. [p. 116:] 
 

20º Grupo 

Estrela Matutina 

Uma figura vestida de azul claro, manto da mesma côr e véu grande. Leva na cabeça um aro com estrela e na mão uma 

estrela grande donde partem 6 fitas prateadas em que seguram (presas as estrelas) 6 anjos igualmente vestidos de azul 

claro. 
 

21º Grupo 

Consoladora dos Aflitos 

A figura de Nossa Senhora de vestido lilaz e manto azul. Leva sobre o peito suspenso de um cordão um crucifixo com Cristo. 

Nas cabeça véu lilaz. É ladeada por duas figuras vestidas de preto, um rapaz e uma rapariga. [p. 117:] Elle leva as mãos 

enclavinhadas e ella na atitude de quem vai a chorar. 
 

22º Grupo 

Auxilio dos Cristãos 

A figura de Nossa Senhora de vestido côr de rosa e manto azul. Leva diadema de estrelas e vai com as mãos estendidas por 

sobre 2 figuras, uma de homem de tunica até aos joelhos cintada de verde claro com uma cruz vermelha sobre o peito e uma 

cruz com Cristo na mão direita. A outra figura de mulher vestida de azul claro com cinto côr de rosa, com as mãos erguidas e 

enrolado n’ellas um rosário. [p. 118:] 
 

[23º Grupo] 

Rainha dos Anjos 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul véu branco e corôa na cabeça. Leva as mãos erguidas e os olhos 

no céu. É ladeada por dois anjos vestidos de branco. Levam cintos azuis e diadema de fitas na cabeça. Nas mãos levam um 

cétro e o outro um cofre com joias. Atraz podem ir mais anjos igualmente vestidos com grinaldas de flores ou palmas. 
 

[24º Grupo] 

Rainha dos Patriarcas 
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A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto côr de rosa com véu e corôa de louros na cabeça ou corôa sem briais. 

Leva a mão esquerda no peito e na direita cétro de pé encimado por uma estrela. É ladeada pela figura de Abrahão [p. 119:] 

vestido de tunica e manto, a tunica escura e o manto verde garrafa fimbriado de branco e rosa. Leva na mão cajado. Á 

esquerda vai Jacob vestido de côr de rosa e manto azul. Leva tambem cajado na mão direita. Ambas estas figuras levam 

turbantes. 
 

[25º GRUPO] 

Rainha dos Profetas 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco manto castanho e véu. Leva na cabeça corôa aberta. Na mão direita cétro e a 

esquerda pousada no peito. É ladeada pelo profeta Isaias vestido de verde escuro cinto de couro preto. Leva na cabeça 

turbante branco fitado de azul e vermelho que lhe cai em ponta pelas costas até á barriga das pernas. Na mão esquerda leva 

um livro aberto e na mão direita uma pena de pato na menção de escrever. A outra figura [p. 120:] representa o profeta Elias 

vestido de castanho e manto branco fitado de azul e vermelho. Leva turbante e na mão esquerda um pregaminho enrolado e 

na direita uma espada de fôgo. 
 

[26º Grupo] 

Rainha dos Apostolos 

Uma figura de Nossa Senhora vestida de branco ou rosa e manto azul. Na cabeça um diadema com uma estrela. Leva na 
mão esquerda livro fechado em cuja capa se lê Evanjelho e na mão direita um cétro encimado por uma cruz. É ladeada por 
S. Pedro vestido de azul e manto vermelho. Na mão esquerda leva as chaves e a mão direita aponta o Céu. É por S. Paulo 
vestido de verde garrafa e manto vermelho. Leva na mão esquerda um livro encostado ao peito e na direita uma espada 
voltada para o chão. [p. 121:] 
 

[27º Grupo] 
Rainha dos Martyres 
Uma figura de Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul. Na cabeça véu e coroa de espinhos. Vai com as mãos pousadas 
no peito segurando uma espada. É ladeada pelas figuras de Santa Luzia, Santa Inez e mais martyres. 
 

[28º Grupo] 
Rainha dos Confessores 
Uma figura de Nossa Senhora de vestido castanho e manto branco, véu branco e corôa com briais. Leva na mão esquerda 
as taboas da Lei e na direita um cétro. É ladeada por S. Francisco com a mão esquerda pousada no peito e na direita leva 
uma cruz com Cristo. Vai a olhar para a cruz. E por Santo António com o menino e a Cruz. O menino na mão esquerda e a 
cruz na mão direita. [p. 122:] 
 

[29º Grupo] 
Rainha das Virgens 
Uma figura toda vestida de branco e corôa sem briais. Na mão direita leva açucena de pé e a mão esquerda vai pousada no 
peito. É ladeada por por virgens com açucenas na mão direita. 
 

[30º Grupo] 
Rainha de todos os Santos 
Uma figura vestida de côr crême e manto azul, corôa com briais murça e véu branco. Leva na mão direita um cétro e a 
esquerda vai pousada no peito. É ladeada por Isac, Elias, S. Pedro, Santo Antonio, Santa Luzia, Santa Inez e uma Virgem. 
 

[31º Grupo] 
Rainha concebida sem pecado 
Uma figura de Nossa Senhora vestida como a Conceição de Murilo com as mãos cruzadas no peito, olhos no [p. 123:] céu e 
na cabeça um resplendor de 12 estrelas. É ladeada por 6 ou mais anjos vestidos de branco cintados de azul com as mãos 
erguidas. 
 

[32º Grupo] 
Rainha do Rosario 
A figura de Nossa Senhora vestida de vermelho e manto azul. É ladeada por S. Domingos e por uma freira dominicana como 
se pinta nos quadros. 
 

[33º Grupo] 
Rainha da Paz 
A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco. Leva diadema. Leva os braços abertos como que a proteger dois 
guerreiros. Um leva uma espada ou lança partida e o outro um escudo em atitude de o apresentar a Nossa Senhora. Á frente 
vão anjos vestidos de branco com ramos de oliveira nas mãos. 
 
[p. 124 - esta página está em branco]  
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 [vol. 2, p. 125:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  76 - Procissão do Sagrado Coração de Jesus (1.ª) [12 grupos – fig.] 

Programa do Sagrado Coração de Jesus 

 

1º Grupo 
Meninos da Comunhão com emblemas. 

2º Grupo 
Anjos amarelos com instrumentos. 

3º Grupo 
Anjos ciclamen com pombas. 

4º Grupo 
Anjos brancos com grinaldas. 

5º Grupo 
Anjos azuis com açucenas. 

6º Grupo 
Anjos côr de rosa com trigos. 

7º Grupo 
Anjos brancos com palmas. [p. 126:] 

8º Grupo 
Anjos verdes com uvas. 

9º Grupo 
Anjos lilazes com calix. 

10º Grupo 
Anjos brancos com turibulos. 

11º Grupo 
Anjos vermelhos com cordeiro. 

12º Grupo 
Anjos brancos com cestas de flores. 
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[vol. 2, p. 127:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  77 - Procissão de Anjos (9 coros) (2.ª) 1943 [9 grupos – 48 fig.] 

Programa dos Nove córos d’Anjos para uma procissão 

 

1º Grupo 

Anjos 

Um anjo vestido de côr de rosa. Leva nas mãos um calix com uma hostia resplandecente. É ladeado por 4 ou 

mais anjos igualmente vestidos com as mãos erguidas. 

2º Grupo 

Arcanjos 

Um anjo vestido de verde com uma açucena e a mão direita a indicar o Céu. É ladeado por 4 ou mais anjos 

vestidos igualmente de verde com açucenas. [p. 128:] 
 

3º Grupo 
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Principados 

Um anjo vestido de amarelo com uma cruz. É ladeado por 4 ou mais anjos igualmente vestidos com corôas e 

cétros. 
 

4º Grupo 

Virtudes 

Um anjo vestido de cinzento leva uma coluna. É ladeado por 4 ou mais anjos igualmente vestidos com palmas 

floridas. 
 

5º Grupo 

Potestades 

Um anjo vestido como S. Miguel com espada e trombeta. É ladeado por 4 ou mais anjos igualmente vestidos ou 

de azul com espadas. [p. 129:] 
 

6º Grupo 

Dominações 

Um anjo vestido de vermelho com cétro e globo terrestre. É ladeado por 4 ou mais anjos que levam disciplinas ou 

globos. 
 

7º Grupo 

Tronos 

Um anjo vestido de ciclamen com as mãos cruzadas no peito. É ladeado por 4 ou mais anjos igualmente vestidos 

com cruzes sem Cristo. 
 

8º Grupo 

Querubins 

Um anjo vestido de azul celeste. Leva as taboas da Lei. É ladeado por 4 ou mais anjos igualmente vestidos com 

os disticos seguintes:  [p. 130:] 

Fugi do pecado 

Pela Lei sereis julgado 

Feliz de quem observa a lei do Senhor 

No Céu gosará eternamente. 
 

9º Grupo 

Serafins 

Um anjo vestido de guerreiro com um escudo no braço. Quem como Deus e na mão direita espada 

desembainhada. É ladeado por 4 ou mais anjos vestidos de branco com as mãos erguidas. 
 

Grupo Final 

S. Gabriel vestido de branco com uma açucena na mão direita. S Miguel tambem vestido de branco com uma 

balança na mão esquerda e na direita uma espada. S. Rafael vestido de branco. Leva  na mão esquerda um feixe 

e na direita cajado. 
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[vol. 2, p. 131:] 

-  

Programa de Grupo Alegórico - N.º  78 - Procissão de N.ª Senhora (12.ª) [11 grupos – 90 fig.] 

Programa de Anjos para uma procissão de Nossa Senhora 

 

1º Grupo 

Salvé! Maria nossa Rainha 

Um anjo grande vestido de branco cintado de azul celeste. Leva na cabeça diadema de pedras encimado por 

uma estrela. Na mão direita leva uma açucena e a esquerda pousada no peito. É ladeado por 8 anjos vestidos de 

azul cintados de branco. 2 levam açucenas, 2 levam corôas em almofadas. 2 levam cétros nas mãos direitas. 2 

levam turibulos. 

 

2º Grupo 

Santa Isabel Rainha de portugal 

A figura da Rainha Santa como a de Coimbra. É ladeada por um pagem [p. 132:] à esquerda e uma dama de 

honor á direita. O pagem leva um rolo de pergaminho e a dama leva uma bolsa com dinheiro. Vai vestida de 

branco. A ladear vão mais damas e podem ir vestidas de azul com ramos de rosas e pães nas mãos. 

 

3º Grupo 

Abigail 

Uma figura vestida de branco e manto azul e cinto de pedras. Mangas até ao cotovelo (mangas perdidas) tanto o 

vestido como o manto são pintados a côres. Leva na mão direita uma fruteira com frutas. É ladeada por 8 damas 

vestidas de branco e cintadas de cõr de rosa. Os vestidos são curtos e orlados de fitas. As mangas até ao 

cotovêlo e largas como as da figura principal. Todas as damas levam taças com flores e frutos ou só frutos. [p. 

133:] 

 

4º Grupo 

A Solamite 

Uma figura vestida de côr de rosa e manto azul e diadema de pedras. Leva murça de arminho. O manto vai 

apanhado no braço. Cristo vistoso. Leva na mão esquerda uma harpa e vai na atitude de a tocar. É ladeada por 8 

figuras vestidas de azul com lyras na mãos esquerdas e na atitude de as tocar. 

 

5º Grupo 

Rainha Ester 

Uma figura ricamente posta de vestido e manto murça. Leva corôa de rainha, véu e cinto de pedras. O manto é 

de cauda e leva cétro de pé. Pode levar caudatário. A ladear vão figuras vestidas na cor que se quizer com joias 

em taças ou cofres. [p. 134:] 
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6º Grupo 

Santa Isabel da Hugria 

Uma figura vestida de rosa sêco, corôa de briais sobre véu branco. Manto azul celeste semeado de estrelas 

cintada de branco. Leva rosas no manto. É ladeada por duas damas com cestinhas com pão. Leva 2 caudatários 

e 4 meninas de branco com bouquets de rosas. 

 

7º Grupo 

Rosa Mistica 

Uma figura vestida de côr de rosa e manto verde escuro. Diadema de pedras. Leva a mão esquerda no peito e na 

direita uma rosa. É ladeada por 6 figuras com saias côr de rosa aramadas e blusas verdes. As saias levam  

quebras nos arames. Levam nas mãos rosas cada uma de sua côr ou todas côr de rosa. [p. 135:] 

 

8º Grupo 

Asento de Sabedoria 

Uma figura vestida de branco e manto azul com capêlo doutoral. Leva ao cólo o menino Jesus, num véu branco. 

É ladeada por duas figuras vestidas de branco sem azas e sem mantos. Uma leva as taboas da Lei e a outra o 

livro dos Evangelhos. Leva mais 6 figuras com as mãos cruzadas no peito. 

 
9º Grupo 

Virgem Imaculada 

Uma figura de Nossa Senhora vestida como a Conceição de Murilo. É ladeada por dois anjos grandes vestidos de 

branco com estolas azuis que pegam na fimbria do manto. Ladeiam mais seis anjos iguais com as mãos 

erguidas. [p. 136:] 

 
10º Grupo 

Estrela da Manhã 

Uma figura toda vestida de azul claro com um resplendor de estrela. É ladeada por 6 anjos igualmente vestidos 

de azul com estrelas nas mãos. 

 
11º Grupo 

Rainha das Virgens 

Uma figura de vestido branco e manto branco e corôa de rosas na cabeça. Leva a mão esquerda no peito e na 

direita cetro. É ladeada por por virgens vestidos de branco coroadas de rosas brancas e levam nas mãos 

açucenas. 
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[vol. 2, p. 137:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  79 - Procissão de S. João Baptista (2.ª) [8 grupos – 34 fig.] 

Programa de Anjos para a procissão de S. João em 1944 

 

1º Grupo 

Gloria a S. João 

Uma figura de S. João vestido com uma pele atada á cinta com uma correia como vai no andor. É ladeado por 

dois anjos vestidos de branco que sustentam por sobre a cabeça do Santo um distico: Gloria a S. João. 
 

 

2º Grupo 

Nascimento de S. João 

Uma figura de Santa Isabel com S. João menino nos braços. Santa Isabel vai vestida de lilaz e manto amelado e 

véu branco. É ladeada por dois querubins vestidos de azul um com uma tualha e o outro com o distico: João é o 

seu nome. [p. 138:] 
 

 

3º Grupo 

Infancia de S. João 

Uma figura de Nossa Senhora de vestido côr de rosa e manto azul e véu branco. Vai com um pano na mão na 

atitude de quem vai a trabalhar. Ao lado esquerdo vai Santa Isabel vestida de vestido roxo e manto côr de pinhão 

e véu branco. Vai a olhar para a Senhora com as mãos cruzadas no peito. Á frente vai o menino Jesus vestido de 

tunica côr de rosa com um livro aberto na mão esquerda e com a direita aponta o céu. S. João vai ao lado vestido 

de pele ou de branco com fita vermelha e leva a cruz. 
 

 

4º Grupo 

Prégação de S. João 

A figura de S. João como vai no andor ou de vestido castanho e manto vermelho. [p. 139:] É ladeado por duas 

figuras um rapaz de tunica castanha cintada por uma correia mangas curtas e cajado. Uma rapariga vestida de 

côr de rosa orlado de fita verde e amarela. Na cabeça leva véu e vai com as mãos cruzadas no peito. Á frente vai 

um anjo com o distico: Preparai os caminhos do Senhor; e o outro com o distico: O reino de Deus está perto. 
 

 

5º Grupo 

Batismo de Cristo 

A figura de S. João que vai na atitude de batisar Cristo que vai de tunica branca com os braços cruzados no peito. 

É ladeado por dois anjos vestidos de branco. Um leva o distico: Este é o meu filho muito amado. E o outro leva o 

distico: Em quem puz as minhas complacencias. [p. 140:] 
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6º Grupo 

Fortaleza de S. João 

A figura de S. João com a cruz e aponta para a figura de Herodes Antipas vestido de tunica azul até ao joelho 

orlada de fita amarela e vermelha. Leva manto caido vermelho orlado de fita branca. Leva corôa sem briais e na 

mão direita cétro de pé e a esquerda pousada no peito. Leva cinto de pedras. Ao lado vai um anjo vestido de 

salmão com o distico: Não te é licito teres a esposa de teu irmão. 
 

 

7º Grupo 

Degolação de S. João 

A figura de Salomé vestida de dançarina com um prato. Ao lado direito vai Herodiades vestida de rainha oriental 

com um ponteiro procurando picar a cabeça de S. João. Entre as duas vai [p. 141:] um soldado romano com a 

cabeça de S. João segura pelos cabelos sobre o prato de Salomé. 

 

 

8º Grupo 

Apoteose 

A figura de S. João vestido de branco cintado de vermelho e manto branco orlado de vermelho e azul e coroado 

com uma capela de rosas vermelhas. Vai com as mãos cruzadas no peito a olhar para o céu. É ladeada por dois 

querubins um com o cordeiro e o outro com a cruz de S. João. Vão mais querubins com palmas e flores. 
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[vol. 2, p. 142:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  80 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (7.ª) 1944 [4 grupos – 50 fig.] 

Programa d’Anjos para a procissão de Nossa Senhora do Carmo em 1944 

 

1º Grupo 

A Patria saúda a Virgem do Carmo 

Á frente quatro querubins vestidos de vermelho com trombetas e a seguir mais 6; 3 vermelhos e trez azuis com 

os castélos e as quinas. Ao centro a figura de Portugal com escudo e lança. 

 

 

2º Grupo 

Do Céu farei cair uma chuva de rosas 

Ao centro a figura de Santa Teresinha dando flores a oito querubins que a ladeiam e levam flores em festões que 

partem da mão de Santa Teresinha. [p. 143:] 

 

 

3º Grupo 

Gloria ao escapulário do Carmo que nos traz a Salvação 

A figura de Nossa Senhora do Carmo a entregar o escapulário a S. Simão??’. É ladeada por 14 anjos anjos 

vestidos de branco com escapulário em castanho. Vão coroados de rosas brancos. Levam grinaldas de flores 

n’um escapulário. 

 

 

4º Grupo 

Não é pela força mas por intermédio da Virgem que as nações encontrarão a Paz e a Felicidade 

Ao centro a figura de Nossa Senhora toda vestida de branco entrega com a mão direita a um anjo igualmente 

vestido de branco um ramo de oliveira. É ladeado por 12 querubins vestidos de branco com espadas. 
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[vol. 2, p. 144:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  81 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (11.ª) 1944 [12 grupos – 
119 fig.] 

Programa de Anjos para a procissão de Nossa Senhora da Assunção  1944 

 

1º Grupo 

D. Nuno e a devoção a Nossa Senhora 

Uma figura de guerreiro medieval, de couraça, calção de babuchas até aos joelhos, meias côr de cinza e sapatos, 

corpete por baixo da couraça, com mangas de babucha, tambem gola e punhos de renda. Leva a tiracólo o balim, 

onde assenta a bandeira que esta figura leva alçada. É ladeada por duas figuras igualmente vestidas. Levam na 

mão direita e encostadas ao quadril cada um sua trombeta, ou clarim militar. Mais duas figuras igualmente 

vestidos com suas alabardas ao hombro. Atraz D. Nuno vestido como se encontra na estampa junta com espada 

desembainhada e erguida. [p. 145:] Por sobre a couraça e a tiracólo 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 alabardos vai um anjo grande alado vestido de branco sustentado com ambas as mãos a 

imagem de Nossa Senhora da Assunção. (tem uns desenhos a explicar  como é a alabarda e a trombeta ) [p. 146:] 

 

2º Grupo 

A Póvoa a Maria 

Uma figura de azul cintada de ouro e véu branco que cai da cabeça aos pés em forma de manto, na cabeça 

corôa 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 ancora grande e a 

esquerda pousada no peito. É ladeada por duas figuras vestidas de branco sem véu e sem manto que levam 

estrelas. Á frente de tudo nove anjos vestidos de azul celeste segurando um grande Rosario representando as 

figuras do concelho na sua devoção a Maria. Todas levam um distico com o nome da freguezia menos as da 

Póvoa. [p. 147:] 

 

3º Grupo 

Estrela dos Mareantes 

Uma figura vestida de azul e véu branco, diadema de pedras com estrelas verdes. Leva na mão direita uma haste 

com uma grande estrela branca. A mão esquerda vai pousada no peito e no centro da estrela este distico: 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 véla. [p. 148:] 

 

4º Grupo 
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Rosa Mistica 

Uma figura vestida de côr de rosa cintada de verde claro. Leva véu rosa claro. Na cabeça diadema de pedras. O 

véu que séja grande. Leva na mão direita uma haste grande que pousa no chão, com uma rosa. É ladeada por 8 

figuras que levam vestidas de côr de rosa sêco, sem véu e sem manto. Levam nas mãos rosas de várias côres. 

 

5º Grupo 

Lyrio de Candura 

Uma figura vestida de branco e manto branco. Tanto o vestido como o manto fimbriado de fita côr de ouro, uma 

larga por baixo e uma estreita por cima. Leva na cabeça por sobre véu branco uma corôa de rosas brancas com 

folhagens. [p. 149:] 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 distico: Eu sou o lirio dos vales. Atraz 4 anjos igualmente 

vestidos com açucenas. 

 

6º Grupo 

Os póveiros a Maria 

A figura da senhora da Lapa como vai no andor. A ladear um póveiro e uma pescadeira vestidos a rigor. Á frente 

4 póveiros com grinaldas de flores. 

 

7º Grupo 

Rainha da Paz 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul. Véu branco e corôa sem brias na cabeça. [p. 150:] Vai 

com os braços estendidos por sobre dois soldados da grande guerra armados de espingardas. Vão vestidos com 

a farda da actualidade de caqui, bivaque e polainas. Á frente 4 anjos vestidos de encarnado com ramos de 

oliveira. Atraz dois anjos igualmente vestidos com pombas brancas. Á frente dois anjos vestidos de branco 

seguram um letreiro que diz: Rainha da Paz rogai por nós. 

 

8º Grupo 

Portugal a Maria 

Uma figura vestida de guerreiro com armadura completa. Manto vermelho preso sobre o hombro direito de 

maneira a deixar o braço livre. Na cabeça leva capacête, na mão direita uma lança e no braço esquerdo enfiado 

pelas anilhas em escudo grande e comprido assim. [p. 151:] É ladeado por duas figuras de pagens como 

costumam vestir. Levam gôrros 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 dálmatica com o escudo em azul 

e as quinas em branco nas costas e na frente, levam aos hombros cétros grandes. Á frente vai um anjo grande 

vestido de vermelho e véu azul com a imagem de Nossa Senhora com o menino. Ao lado duas figuras igualmente 

vestidas com palmas. Atraz duas figuras igualmente vestidas uma com a corôa e outra com cétro em almofadas. 

 

9º Grupo 
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Assunção de Nossa Senhora 

A figura de Nossa Senhora da Assunção [p. 152:] como vai no andor. É ladeada por dois anjos grandes vestidos 

de branco a segurar-lhe nos braços. Á frente 4 anjos igualmente vestidos com flores no regaço e na menção de 

as lançar aos pés de Maria. Atraz 4 anjos igualmente vestidos 2 com liras e 2 com palmas. 

 

10º Grupo 

Romagem ao Tumulo de Maria 

S. Pedro, São João, Sant’Iago e o centurião romano vestido de guerreiro conduzem pelas 4 pontas o lençol 

semeado de flores que envolvem o corpo de Maria. Atraz vai S. Dionisio Areopagita, vestido de toga branca com 

fimbriado, cabelaeira e diadema de fita da mêsma côr. [p. 153:] Leva um rôlo meio aberto com letras gregas. Á 

frente 2 anjos alados vestidos de côr celeste com distico. Atraz de S. Dionisio 4 anjos vestidos de azul celeste 

com as mãos cruzadas no peito. 

 

11º Grupo 

Coroação de Maria 

Nossa Senhora vestida de branco cintado de azul com as mãos erguidas. É ladeada pela figura do Padre Eterno 

que na mão esquerda segura o mundo e com a direita segura a corôa sobre a cabeça da Senhora. Vai todo 

vestido de branco fimbriado. E pela figura de Jesus Cristo vestido de branco e vermelho leva na mão direita a 

cruz sem Cristo, côr de [p. 154:] castanho e com a esquerda segura tambem a corôa sobre a cabeça de Maria. 

Estas figuras devem ser maiores que a de Maria. Á frente dois anjos com o distico: Vem para seres coroada. 

Atraz 4 anjos alados vestidos de azul, tanto estes como os da frente vão igualmente vestidos e cintados de 

branco com palmas floridas. 

 

12º Grupo 

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 côr de ouro. Na cabeça uma aureola de 12 estrelas. Á frente vão dois anjos vestidos de amarelo côr 

de ouro com azas e diade,as de pedras com o distico: No paraiso está a minha gloria. [p. 155:] É ladeada por dois 

anjos vestidos de amarelo côr de ouro com azas. Levam nas mãos cétros de ouro. Atraz 4 anjos igualmente 

vestidos com grinaldas de flores. 
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[vol. 2, p. 156:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  82 - Procissão de N.ª Senhora do Rosário (2.ª) 1944 [12 grupos – 85 
fig.] 

Programa de Anjos para a festa de Nossa Senhora do Rosário 1944 
 

1º Grupo 

Avé Maria 

Dois anjos grandes alados vestidos de azul seguram cada um de seu lado o monograma de Maria feito em flores amarelas e 

azuis. O monograma é assim: (tem um desenho de um M).Vão atraz 2 anjos alados igualmente vestidos com as mãos 

erguidas. Adiante mais dois igualmente vestidos. Levam ramalhetes de flores brancas. Ao meio d’estes um com o distico: 

Avé Maria. [p. 157:] 
 

2º Grupo 

Cheia de Graça 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul com um rôlo na atitude de ir a ler. Ao lado direito vai um anjo 

vestido de verde claro cintado de côr azul ou rosa com pontas caidas. Vai com a mão direita apontando e céu e na esquerda 

leva uma açucena. Atraz dois anjos vestidos de branco com açucenas. Adiante mais dois anjos igualmente vestidos de 

branco com as mãos cruzadas no peito. Ao meio um anjo com o distico: Cheia de Graça. 
 

3º Grupo 
O Senhor é Convôsco 

A figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul [p. 158:] véu branco e auréola. Vai com as mãos erguidas e os 

olhos no céu. Sobre o peito leva um emblema assim: (tem um desenho com as iniciais I H S). 

É ladeada por dois anjos grandes alados vestidos de côr de rosa cintados de azul. Um leva o distico: O Verbo se fez carne. 

Outro: No Seio purissimo de Maria. Á frente mais dois igualmente vestidos com disticos: O divino Emanuel e o outro: Habitou 

entre nós. 
 

4º Grupo 

Bendita sois Vós 

A figura de Santa Isabel vestida de roxo manto beije e véu branco, abraça [p. 159:] a figura de Nossa Senhora vestida de 

branco e manto azul e véu branco, este grupo é precedido de dois anjos vestidos de lilaz um leva o distico: Bendita Sois Vós 

e o outro: Entre as Mulheres e mais dois: A minha alma se alegra no Senhor, E meu espirito exultou em Deus meu Salvador. 
 

5º Grupo 

Bendito o fruto do Vosso ventre 

A figura de Nossa Senhora vestida de vermelho, manto azul e véu branco. Leva ao cólo envolto em paninhos o menino 

Jesus. Ao lado esquerdo vai a figura de S. José vestido de azul e manto côr de pinhão. Leva a mão esquerda no peito e na 

direita leva uma açucena. Á frente dois anjos vestidos de beije um leva o distico: [p. 160:] Glória a Deus. E o outro: Paz aos 

homens. Atraz mais dois igualmente vestidos com estrelas nas mãos. Á frente anjo com distico. 
 

6º Grupo 
Jesus 

A figura do menino Jesus vestido de branco cintado de vermelho com franja na ponta. Vai com a mão esquerda pousada no 

peito e na direita leva um cétro encimado por uma cruz assim. Leva na cabeça uma corôa de ouro. É ladeado por dois anjos 

vestidos de branco com açucenas. Atraz mais dois um com um ramo de oliveira e o outro com uma espada desembainhada. 

Á frente mais dois com os disticos: Jesus Rei de Amor. [p. 161:] Jesus justo Juiz. Á frente anjo com distico. 
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7º Grupo 
Santa Maria 

A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco orlada de ouro. Vai com as mãos erguidas. É ladeada por dois anjos com 

os disticos em forma de escudos: Toda sois formosa, ó Maria. Em vós não ha mancha alguma. Atraz mais dois anjos 

vestidos de branco anilado um com o sol e outro com a lua. Á frente anjo com o distico. 
 

8º Grupo 
Mãi de Deus 

A figura de Nossa Senhora vestida de ciclamen e manto azul. [p. 162:] Leva no regaço o menino Jesus. Leva véu e auréola de 

estrelas. É ladeado por dois anjos vestidos de amarelo cada um com seu distico: Eu sou a Mãe do Amor Formosa. Quem me 

encontrar encontra a vida. Atraz um pastor e uma pastora. O pastor leva cordeiro e cajado e a pastora 2 pombas um 

cestinho. Á frente anjo com distico. 
 

9º Grupo 
Rogai por Nós 

A figura de Nossa Senhora vestida de lilaz manto azul e véu branco. Vai com as mãos erguidas a olhar para a figura de 

Jesus vestido de branco e manto vermelho traçado. A figura de Nosso Senhor vai com a mão sobre o hombro de Nossa 

Senhora e a direita estendida como quem atende o pedido. [p. 163:] Ao lado esquerdo vai uma figura de pedinte vestida de 

castanho até aos joelhos. Vai com as mãos cruzadas no peito e os olhos na Senhora. Á frente dois anjos vestidos de lilaz 

com disticos: Santa Mãi de Jesus. Rogai a Jesus por nós. Á frente anjo com o distico. 
 

10º Grupo 
Agora 

A figura de Nossa Senhora vestida de côr de cinza e manto azul e véu. Vai ao lado de Jesus vestido de branco e manto 

castanho com fitas amarelas e vermelhas. Vai com a mão esquerda pousada no peito e com a direita estendida para dois 

escravos com anforas. Atraz vão dois noivos elle vestido de branco orlado de vermelho manto da mesma côr e igualmente [p. 

164:] orlado de branco. Corôa  de rosas na cabeça. Ela vestida de branco orlada de azul. Véu branco e manto branco 

igualmente orlado. Vão com as mãos direitas pousadas uma na outra. Ao lado de Nossa Senhora e Nosso Senhor vão dois 

anjos grandes vestidos de branco cintados de azul. Levam disticos que dizem: Elles já não teem ninho. Fareis o que elle vos 

disser. Á frente anjo com distico. 
 

11º Grupo 
E na hora da Morte 

Uma figura de anjo grande vestido de roxo com uma cruz erguida com ambas as mãos. Na cruz vai o Cristo. Ao lado direito 

outro anjo vestido com uma cruz erguida com o letreiro que diz : Dimas. Ao lado esquerdo vai outro anjo igual [p. 165:] com 

outra cruz com o letreiro Gestas. Ao lado direito do crucifixo vai a figura de Nossa Senhora vestida de roxo gorjal branco e 

manto azul pela cabeça. Vai com as mãos cahidas e enclavinhadas a olhar para o Cristo. Á frente do lado de Dimas vai um 

anjo igualmente vestido com o letreiro. Lembrai-vos de mim. Do lado de Gestas outro anjo com o letreiro: Se és o filho de 

Deus salva-te e salva-nos. Á frente  um anjo com o distico: Hoje serás comigo no Paraiso. 
 

12º Grupo 
Apoteose 

Nossa Senhora do Rosário como vai no andor. É ladeada por 6 anjos vestidos de vermelho com grinaldas. Junto ao Pálio 4 
querubins com turibulos.  



 

 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

[vol. 2, p. 166:] 

 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  83 - Procissão de N.ª Senhora do Desterro (2.ª) 1945 [20 grupos – 106 
fig.] 

Programa para a procissão de Nossa Senhora do Desterro 1945 
 

1º Grupo 

(No primeiro grupo não tem nada escrito, o resto da página está em branco)  

[p. 167:] 
2º Grupo 

Apresentação de Nossa senhora 

A figura de S. Joaquim vestido de azul e manto cardinal. Leva na mão esquerda um cesto com dois pombinhos e 

na direita cajado. Na cabeça turbante. Ao seu lado direito vai a figura de Nossa senhora vestida de branco, véu 

branco e corôa de flores na cabeça. Vai com as mãos cruzadas no peito. Ao lado direito da menina vai a figura de 

Santa Ana vestida de lilaz e manto beije e véu branco. Vai a olhar para a menina com as mãos erguidas. Atraz 

dois querubins alados vestidos de côr de rosa com as mãos erguidas. Adiante mais dois querubins igualmente 

vestidos cada um com seu rôlo ou livro antigo meio desenrolado. O rôlo é assim: (tem um desenho) [p. 168:] 
 

[3º Grupo] 

(No 3º grupo não tem nada escrito, a página está em branco)  

[p. 169:]  
4º Grupo 

Fuga para o Egito 

A figura de Nossa senhora vestida de branco manto azul e véu branco. Vai montada numa jumentinha. Á frente 

vai pegando pela arriata a figura de S. José vestido de azul e manto côr de pinhão. A arriata é segura com a mão 

direita e na esquerda leva bordão. Ao lado direito de S. José vai um anjo vestido de côr azul segurando com a 

mão esquerda a cabeça da jumenta e com a direita aponta o caminho. S. José vai com a vista no anjo. Á frente 

ou atraz podem ir mais anjos igualmente vestidos com açucenas ou com as mãos erguidas. [p. 170:] 
 

5º Grupo 
Perda e reencontro de Jesus 

A figura do Menino Jesus entre dois ou quatro doutores da Lei. Atraz Nossa Senhora vestida de lilaz e manto azul 

pela cabeça com as mãos enclavinhadas 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 para o qual vai tambem a olhar Nossa Senhora. Atraz dois 

anjos vestidos de lilaz com as mãos cruzadas no peito. 
 

6º Grupo 
Vida de trabalho 
A figura do Menino Jesus vestido de vermelho cintado de branco. [p. 171:] Leva ao lado esquerdo ao ombro um 

machado e na mão direita uma ceira ou um martelo. Ao lado esquerdo S. José vestido de roxo e manto castanho 

apanhado na cinta, apertada com correia de couro. Leva a serra. Ao lado direito a figura de Nossa Senhora 

vestida de vermelho e manto azul. Vai a fiar na roca. Atraz quatro anjos com instrumentos de carpinteiro e 2 com 
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artigos de costura. Vão vestidos de vermelho. 
 

7º Grupo 
Apoteose  

As figuras de Jesus Maria e José como vão no andor acompanhado de seis querubins vestidos de côr de rosa 

com grinaldas de flôres.  

[p. 172:] Adiante do Pálio mais 6 ou 8 anjos com turibulos e navetas vestidos de Côr á escolha. 

---------------- 

Álem destes podem ir mais os seguintes grupos: 
 

[8º Grupo] 
Nascimento de Nossa Senhora  

A figura de Santa Ana vestida de lilaz e manto beije e véu branco. Leva ao cólo Nossa Senhora Menina. Ao lado 

esquerdo vai a figura de S. Joaquim vestido de azul vermelho escuro e turbante na cabeça e cajado na mão 

esquerda. A mão direita no peito. Vai a olhar para a menina. Ao lado direito vai um anjo grande alado vestido de 

azul com uma corôa e um cétro sobre uma almofada emblema de rainha. Atraz igualmente vestidos 2 anjos com 

as mãos erguidas. [p. 173:] 
 

[9º Grupo] 
Educação de Nossa Senhora 

A figura de Santa Ana vestida de azul escuro manto castanho e véu branco. Leva ao lado esquerdo a figura de 

Nossa Senhora menina, Santa Ana leva uma tira com algumas letras do alfabeto escrito estendido para a menina 

que segura com a mão esquerda e com a direita aponta para a letra que a Santa lhe indica com o dedo da mão 

direita. Á tira é como um distico. Ao lado direito um querubim vestido como a menina que vai vestida de verde 

clarinho. Leva as mãos cruzadas no peito. Á frente dois anjos com aladas de flores. 
 

[10º Grupo] 
Nascimento de Jesus 

A figura de Nossa Senhora vestida de côr de rosa e manto azul e véu branco. [p. 174:] Leva no regaço o Menino 

Jesus envolto em paninhos. Ao lado vai S. José vestido de azul e manto amarelo claro. Vai com a mão direita 

pousada no peito. Na esquerda leva açucena. Á frente 2 anjos com disticos um com a legenda: Glória a Deus no 

Céu e o outro com a legenda: Na terra paz aos homens. Ao lado direito da Senhora vai um anjo grande vestido 

de côr de rosa, bem como os dois primeiros levam as mãos erguidas. Atraz dois anjos igualmente vestidos com 

lyras na menção de as tocar. 
 

[11º Grupo] 
Morte de S. José 

A figura de S. José entre os braços de Jesus á direita e a de Maria á esquerda. Ladeada por 4 anjos vestidos de 

côr de cinza com véus roxos, vão com os braços cruzados no peito. [p. 175:] 
 

[12º Grupo] 
Viuvez de Nossa Senhora 

A figura de Nossa Senhora vestida de roxo manto azul, véu branco que lhe afogue o peito e pela cabeça e por 

sobre o véu, o manto azul apanhado pelas mãos enclavinhadas á altura do peito. Ao lado direito vai um anjo 

vestido de roxo com azas a mão esquerda pousada no peito e a direita apontando o céu. Ao lado esquerdo outro 
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anjo igualmente vestido com o distico: No céu nos encontraremos de novo. Atraz 2 anjos igualmente vestidos 

com os disticos: O céu é a nossa Esperança, Passar pela terra para viver no céu. [p. 176:] 
 

[13º Grupo] 
Maria rainha das Rainhas do Céu e da terra 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul estrelado com murça de arminho. Véu branco e corôa 
imperial. Cétro de ouro na mão direita e a mão esquerda pousada no peito. Manto de cauda. Leva 3 anjinhos com 
azas a pegar na cauda. Ao lado Santa Isabel de Portugal vestida como a de Coimbra. Santa Isabel de Hungria 
vestida de côr de rosa cintada de ouro com pedras. Cabelo apanhado numa rêde branca de mangas largas. 
Corôa aberta em bicos agudos. Leva manto de veludo verde escuro orlado a galão de oiro. É preso na frente com 
alamares á altura do peito como uma capa de asperges. O manto no pescoço tem gola dobrada da mão direita 
para a esquerda [p. 177:] e no apanhado leva rosas. Á frente Santa Badegundes de França vestida de branco 
cintada de luxo. Manto azul semeado de flores de liz. Corôa aberta flor de lizada. O manto é orlado de arminho e 
leva murça de arminho mosqueado de preto. Mão esquerda no peito e na mão direita cétro terminado em flôr de 
liz. Santa Clotilde de França vestida de branco manto azul em forma de capa de asperges. Cabelos estendidos e 
corôa aberta com flores de liz. O manto é azul claro. O vestido no pescoço leva rendas encaminhadas. Vai com a 
mão esquerda no peito e na direita leva cétro douro terminando numa mãosinha. O manto leva galão a toda a 
volta e por dentro do galão arabesco em toda a volta. O manto tem gola dobrada sobre o ombro de arminho 
branco. Santa Margarida rainha da Escócia vestida de azul claro e manto vermelho [p. 178:] cinto de pedras e 
folhos rendados no pescoço e nos punhos do vestido, mangas juntas até aos punhos. Ao pescoço colar de 
pérolas. Corôa de briais com cruz. Manto guarnecido a arminho no pescoço. O manto é orlado a galão de oiro e 
por dentro do galão arabesco bordado. Leva cétro que termina um globo encimado por uma cruz grega. Santa 
Helena Imperatriz romana, vestido verde claro e manto rôxo (vermelho) cinto de luxo. Leva corôa em bicos e 
murça de arminho. Leva na mão uma cruz branca e os cravos. 
Além destas rainhas Santas ha ainda: 

Santa Betilde rainha da França. 

Santa Joana de Valois, mulher do rei de França. 

Santa Teodora Imperatriz. 

Santa Clotilde rainha da Sardenha. 

Santa Teresa rainha de Lião. [p. 179:] 

Santa Cunegundes Imperatriz da Alemanha. 

Santa Adelaide Imperatriz 

[14º Grupo] 
 

Maria bendita entre todas as mulheres 

A figura da Nossa Senhora de vestido branco e manto azul. A figura de Rebeca de vestido côr de rosa comprido, 

mangas largas. Tanto as mangas como o vestido são fimbriado a amarelo torrado. Leva turbante branco caido 

para traz. Leva manto azul escuro lançado sobre o hombro esquerdo e caido para traz. Leva na mão esquerda e 

apoiada na cinta uma anfora e ampara-a no local com a mão esquerda. Tambem pode levar sobre vestido 

vermelho cintado de azul claro. O sobre vestido deve até acima do joelho, a manga é curta e apanhada no meio 

por um botão. [p. 180:] A figura de Sara esposa de Abraão vestida de verde fimbriado a amarelo e branco no 

degolo, mangas e em baixo do vestido. Cabelos soltos e véu verde. Cinto côr de rosa. O vestido não tem 

mangas. O manto sobre o hombro esquerdo e apanhado no cinto do lado direito. Conduz pela mão um menino 

vestido de tunica branca até ao joelho cintada de azul. 
 

[15º Grupo] 
Débora 

Uma figura vestida de branco até aos pés fimbriada de azul e vermelho. Mangas muito largas tambem fimbriadas. 
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Faixa listada de côres e colares de perolas ao pescoço. Leva turbante e a mão esquerda encostada ao peito com 

um rôlo de pergaminho e a direita levantada para o céu. [p. 181:] 
 

[16º Grupo] 
Jael 

Uma figura vestida de azul até aos pés fitada nas mangas, degôlo e base com fita vermelha e amarela. As 

mangas são muito largas como perdidas. Faixa listada em côres. Na cabeça turbante. Na mão esquerda leva um 

prego grande e na direita um martelo. 
 

[17º Grupo] 
Betesabé (sic) 

Uma figura de rainha vestida de verde claro cintada de amarelo côr de oiro. Mangas degôlo e base do vestido 

fitadas de vermelho e branco. Leva véu branco e corôa de rainha. Manto caido com arminho e a mão esquerda 

pousada no peito. Na mão direita cétro de pousar no chão. [p. 182:] 
 

[18º Grupo] 
Maria ou Miriam irmá de Moysés 

A figura vestida de branco até aos pés fimbriada nas mangas e no degôlo e base com fitas vermelhas e amarelas. 

Mangas largas. Faixa listada de côres. Leva turbante de côres e na mão esquerda um bordão e na direita um 

cordeiro. 
 

[19º Grupo] 
Rute (?) 

Uma figura vestida de amarelo claro até aos pés, mangas largas. Tanto o vestido como as mangas são fitadas a 

azul escuro. Vai de cabelos soltos e leva diadema de fita azul. Manto vermelho traçado e fitado a branco e 

amarelo. Vai com a mão esquerda pousada no peito e na direita leva uma espada como em continencia. [p. 183:] 
 

[20º Grupo] 

Séfora 

Uma figura vestida de amarelo torrado até aos pés fimbriado de azul nas mangas, que são largas, no degôlo e na 

base do vestido. Manto azul e turbante e faixa listados. Leva na mão direita pão e na esquerda bordão. 
 

[20º Grupo] 

Mãi de Misericordia 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul e véu branco, corôa de briais. Sobre os ombros murça 

de arminho mosqueada. Segura com ambas as mãos a orla do manto debaixo do qual agasalha 2 pobres um 

rapaz e uma rapariga. Adiante dois anjos vestidos de branco, um com pães e o outro panos em taças, mais dois 

com disticos: Mai de Misericordia Rogai por nós.  
 

[p. 184 - até p. 187 - estas páginas estavam coladas no original, não foi, por isso, possível fotocopiar e depois 
transcrever o respectivo texto] 
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[vol. 2, p. 188:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  84 - Procissão de N.ª Senhora da Conceição (2.ª) 1945 [12 grupos – 61 
fig.] 

Programa para a festa de Nossa Senhora da Conceição em 1945 

------------------------------- não foi 
1º Grupo 

Avé Maris Stela 

A figura de Nossa senhora vestida de branco, véu branco com estrela grande na cabeça, manto verde mar 

forrado de branco. Vai com as mãos estendidas por cima da cabeça de dois anjos vestidos de verde com azas 

brancas, vestidos aramados. Um pega com a mão esquerda na fimbria do manto e na direita leva um barco. O 

outro leva o barco na esquerda e pega no manto com a direita. Um anjo com o distico: Salvé Estrela do Mar. [p. 

189:] 

2º Grupo 
Dei Mater alma 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul, véu branco e auréola na cabeça. Leva reclinado no 

cólo o menino Jesus, com auréola. É ladeada por dois anjos vestidos de branco cintados de azul, com azas e as 

mãos erguidas. Adiante um anjo com o distico: Excelsa Mãi de Deus. 
 

3º Grupo 
A que sempre Virgo 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco fimbriada de azul e manto branco tambem fimbriado de azul véu 

branco e auréola na cabeça. [p. 190:] Vai com as mãos erguidas e os olhos no céu. É ladeada por dois anjos 

vestidos de azul celesta. Levam nas mãos açucenas. Adiante um anjo igualmente vestido com o distico: E 

sempre virgem. 
 

4º Grupo 
Felice (?) Coeli porta 

A figura de Nossa Senhora vestida de azul cintada de ouro véu branco. Auréola e manto branco fimbriado de 

ouro. Leva segura com as duas mãos uma porta de ouro aberta tendo no interior uma pixide com a Hostia assim: 

(tem um desenho do Sacrário aberto e dentro uma pixide com uma hóstia) [p. 191:] Esta porta vai encostada ao 

peito e segura com as duas mãos pelo lado de traz. É ladeada por dois anjos vestidos côr de ouro com turibulos. 

Adiante um anjo igualmente vestido com distico: Porta feliz do Céu. 
 

5º Grupo 
A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul fimbriado de côr de rosa, véu branco e auréola na 

cabeça. Vai com um rôlo aberto seguro com as duas mãos na atitude de ler. Ao lado esquerdo vai um anjo 

vestido de côr de rosa com um pé de açucena. Ao lado direito um anjo vestido de ondeado verde muito claro com 

azas e levando na mão [p. 192:] esquerda uma açucena com a direita aponta o Céu. Adiante um anjo vestido de 

verde com o distico: Tomando aquelle Avé da boca de Gabriel. 
 

6º Grupo 
Funda nos in pace mutavi Eva nomine ?? 

A figura de Nossa Senhora vestida de lilaz manto azul auréola e véu branco. Vai com as mãos pousadas sobre as cabeças 

de Adão e Eva vestidos com pele como S. João, mas como está frio podem levar por baixo camisolas e meias côr de creme. 
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Estas figuras vão ambas com as mãos cruzadas no peito e os olhos no chão. Adiante vai um anjo vestido de verde velho 

com o distico: Dá-nos a paz mudando o nome de Eva. [p. 193:] 
 

7º Grupo 

Salvé cruicisla reis?? 

A figura de Nossa Senhora vestida de escarlate e manto azul, véu branco e auréola com pedras ou diadema cravejado. Leva 

nas duas mãos pedaços de correntes quebradas. De cada lado da figura duas figuras vestidas de roxo tunica até os joelhos. 

Vão a olhar para a Senhora com os braços estendidos ainda com as anilhas das correntes nos punhos. Adiante um anjo 

vestido de branco amelado com o distico: Desata as prisões dos culpados. 
 

8º Grupo 

Profer lumen?? 

Uma figura vestida de branco [p. 194:] e manto côr de rosa e véu branco e diadema estrelado. É ladeado por duas figuras 

vestidas de preto, um rapaz e uma rapariga, que ella conduz pelas mãos. As figuras de preto vão com os olhos meios 

fechados. Adiante um anjo vestido de verde muito escuro com o distico: Dai luz aos cegos. 
 

9º Grupo 

Male nostra pelle?? 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco amelado e manto vermelho a coberto debaixo do manto do lado esquerdo uma 

figura vestida de soldado sem arma com as mãos erguidas voltado para a Senhora. Do lado direito outro soldado com armas 

na atitude de atacar o que está encoberto pelo manto. A [p. 195:] Senhora estende a mão direita na atitude de afastar o 

atacante. 4 anjos com espadas. Adiante un anjo vestido de côr de rosa com o distico: Afastai de nós o mal. 
 

10º Grupo 

Monstra te esse Matrem?? 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e azul véu branco e diadema de 12 estrelas. Vai com as mãos caídas das 

quais pendem graças. É ladeada por duas meninas vestidas de branco e véus brancos. Vão a olhar para a senhora com as 

mãos erguidas e terços pendentes delas. Adiante anjo com o distico: Mostrai que sois nossa Mãi. [p. 196:] 
 

11º Grupo 

Ut videntes Jesum semper collanteum?? 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul, véu branco e diadema de pedras. Segura com ambas as mãos o 

menino Jesus como quem o mostra ao povo. É ladeada por dois anjos alados com harpas. Á frente dois anjos com palmas 

floridas. Adiante um anjo com o distico. Para que vendo Jesus sempre nos alegremos. 
 

12º Grupo 

Apoteose 

A Trindade e Maria ou a coroação 

A figura de Jesus vestido de branco e manto vermelho com a cruz na mão esquerda. Vai á esquerda e leva [p. 197:] na 

cabeça diadema em forma de cruz. Á direita a figura do Padre Eterno vestido de branco e manto branco e na cabeça 

diadema triangular. Ambas as figuras levam os cabelos soltos. A cabeleira do Padre eterno é branca. Ao centro vai a figura 

de Nossa Senhora vestida de branco e manto azul. Atraz de Nossa Senhora vai um anjo que leva a figura do Espirito Santo. 

O Padre Eterno leva na mão a figura do mundo encimado por uma cruz. Ambos levam as mãos desocupadas pousadas no 

peito. Adiante anjos com grinaldas de flores.  

Adiante um anjo com o distico: Triunfo de Maria.  
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[vol. 2, p. 198:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  85 - Procissão de N.ª Senhora da Conceição (3.ª) 1945 [11 grupos – 78 
? fig.] 

Programa para a festa de Nossa Senhora da Conceição   1945 

 

1º Grupo 

A Póvoa reconhecida á Virgem da Conceição 

Ao centro a figura de Nossa Senhora da Conceição como está no painel da Matriz. A ladear as figuras da Póvoa 

e da Pátria. Á frente as figuras do Sol e da Lua e mais as figuras com a ancora e o rosário e uma figura com um 

barco. Á frente anjo com o distico. 

 

2º Grupo 

Maria concede-nos todas as graças por meio da Oração 

A figura de Nossa senhora de vestido côr de rosa e manto azul. Leva os braços abertos e as mãos voltadas [p. 

199:] para o céu. É ladeada por dois anjos um com turibulo e o outro com um livro aberto, mais dois com rosários 

e dois com as mãos erguidas. Á frente anjo com o distico. 

 

3º Grupo 

Desata as prisões dos culpados 

 

4º Grupo 

Maria é porto seguro de Salvação 

A figura de Nossa Senhora vestida de branco e manto verde com aro de estrelas. Leva as mãos erguidas. Ao 

lado dois anjos com ancoras e 4 com lanternas acesas. Á frente anjo com distico. [p. 200:] 

 

5º Grupo 

Maria afasta de nós o mal 

 

6º Grupo 

Por intermédio de Maria veio a Paz ao Mundo 

Ao centro a figura da Rainha da Paz com a pomba com o ramo de oliveira e fitas pratiadas em que pegam 6 anjos 

que ladeiam. Á frente anjo com distico.. 

 

7º Grupo 

Maria excelsa Mãi de Deus 

Ao centro a figura de Nossa Senhora vestida de branco fimbriado de azul e manto branco tambem fimbriado de 

[p. 201:] azul, véu branco e auréola na cabeça. Segura com ambas as mãos o menino Jesus como quem o mostra 

ao povo. 

É ladeada por 2 anjos co harpas e mais 4 com palmas floridas. Á frente anjo com distico. 
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8º Grupo 

Maria rainha do Mundo 

Ao centro a figura de Nossa Senhora como rainha do Mundo vestida de branco, manto vermelho murça e corôa 

de briais. Leva cétro e esfera. É ladeada por dois anjos com o livro dos Evanjelhos e as taboas da Lei mais 4. 

adiante anjo com o distico. [p. 202:] 

 

9º Grupo 

Maria porta do Céu 

 

 

10º Grupo 

A Trindade e Maria 

 

11º Grupo 

Glória á Rainha Imaculada 

Ao centro a figura de Nossa Senhora vestida de branco, manto azul de veludo, murça e corôa de briais e cétro de 

ouro. É ladeada por querubins que levam nas mãos... 
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[vol. 2, p. 203:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  86 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (8.ª) 1948 [12 grupos – 98 fig.] 

Carmo     1948 

1º Honra ao Carmelo. 

2º Santa Teresa reformadora do Carmelo. 

3º D. Nuno, Donato Carmelita. 

4º Santa Teresinha Modêlo das Virgens. 

5º Mãi de Misericordia. 

6º Santa Teresinha do Menino Jesus. 

7º Mãi da Divina Graça. 

8º Mãi Purissima. 

9º Rainha dos Anjos. 

10º Rainha dos Confessores. 

11º Rainha da Paz. 

12º Apoteose.  

 

[p. 204:] esta página está em branco. 

[vol. 2, p. 205:] 

Programa de Nossa Senhora do Carmo 1948 
 

1º Grupo 
Honra ao Carmelo 

2 figuras vestidas de Carmelitas com corõas de rosa na cabeça conduzem um escudo com as armas do Carmo. 

São ladeadas por 4 ou 6 anjos vestidos de branco coroados de rosas e levam nas mãos palmas floridas. 
 

2º Grupo 
Santa Tersa de Jesus reformada do carmelo 

A figura de Santa Teresa leva na mão esquerda um livro e na direita uma cruz. É ladeada por dois anjos, um leva 

uma taça a borla? doutoral e o outro leva umas disciplinas. Atraz 4 [p. 206:] freiras Carmelitas com livros que 

levam abertos. 
 

3º Grupo 
D. Nuno Alvares Pereira donato Carmelita 

A figura de D. Nuno vestido de Donato Carmelita. Leva na mão esquerda uma cruz e na direita um cajado. É 

ladeado por dois anjos vestidos de azul, um leva uma espada e o outro o capacête. Mais 4 anjos com corôas de 

flôres. 
 

4º Grupo 
Maria Mãi de Misericordia 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto azul leva ao cólo o menino Jesus no braço esquerdo e 

com a mão direita dá um trigo a um pobre, vestido de tunica escura atada á cinta com um cordão. [p. 207:] Tunica 

até ao joelho e mangas curtas. É ladeada por anjos vestidos de roxo ou lilaz e levam nas mãos trigos em taças. 
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5º Grupo 
Santa Teresinha do Menino Jesus 

Santa Teresinha Carmelita coroada de rosas. É ladeada por dois anjos vestidos de côr a gosto, um leva uma 

harpa e o outro um Sudário. A seguir mais 4 ou 6 anjos com regaçadas de flores desfolhadas fazendo menção da 

as lançar pela rua. 
 

6º Grupo 
Santa Teresinha noiva de Jesus 

A figura de Santa Teresinha noiva pela Mão da Madre Abadesa e ladeada pelo Bispo. Atraz 4 ou 6 freiras 

Carmelitas com vélas nas mãos. [p. 208:] 
 

7º Grupo 
Mãi da Divina Graça 

A figura de Nossa Senhora da Graças de vestido côr de rosa e manto azul. É ladeada por 4 ou 6 anjos com as 

mãos erguidas. 
 

8º Grupo 
Mãi Purissima 

A figura de Nossa Senhora de vestido branco e manto branco. É ladeada por 4 ou 6 anjos vestidos de branco 

cintados de azul com açucenas nas mãos. 
 

9º Grupo 
Rainha dos Anjos 

A figura de Nossa Senhora vestida de azul clarinho e manto azul mais escuro fimbriado a ouro. [p. 209:] Leva na 

mão direita cétro. É ladeada por 4 ou 6 anjos vestidos de azul muito claro cintado de amarelo. Levam nas mãos 

grinaldas de flõres. 
 

10º Grupo 
Rainha dos Confessores 

A figura de Nossa Senhora do Carmo com o Menino. É ladeada por Santo Elias vestido côr de castanho e manto 

créme. Leva na mão direita uma espada e por S. Simão?? Stobre igualmente vestido leva nas mãos estendida a 

regra do Carmo. É ladeada por 6 anjos vestidos de branco com escapularios. 
 

11º Grupo 
Rainha da paz 

Uma figura vestida de branco e manto azul estrelado corôa imperial. [p. 210:] Leva na mão uma pomba branca. É 

ladeada por dois anjos vestidos de côr de rosa cintados de azul. Um leva o cétro e o outro a corôa sem briais. 

Leva mais 4 ou 6 anjos com espadas nas mãos. 
 

12º Grupo 
Apoteose 

Nossa Senhora do Carmo como vai no Andor. É ladeada por um anjo vestido de branco na atitude de receber o 

escapulário da mão de Nossa Senhora. Do lado esquerdo outro igualmente vestido com as mãos cruzadas no 

peito. Mais 4, 6 ou 8 anjos com grinaldas de flores. 
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[vol. 2, p. 211:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  87 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (9.ª) 1950 [12 grupos] 

Programa de N. Senhora do Carmo em 1950 

 
1º Grupo Honra ao Carmelo 

2º “ Tomada de habito de Santa Teresinha 

3º “ Santa Teresinha protectora das missões 

4º “ Devoção das Carmelitas á Eucaristia 

5º “ Por este Signal Vencereis 

6º “ Invenção da Santa Cruz 

7º “ Tôrre de Marfim 

8º “ Rainha concebida sem pecado 

9º “ Porta do Céu 

10º “ Rainha dos Confessôres 

11º “ O poder do Escapulário do Carmo 

12º “ Apoteose. 

 
 

 

 
 

[vol. 2, p. 211:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  88 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (10.ª) 1960 [12 grupos] 

Carmo 1960 
 

1º Grupo Honra ao Carmelo 

2º “ O poder do Escapulário 

3º “ Santa Teresinha Carmelita 

4º “ Rainha de Todos os Santos [p. 212:] 

5º “ Rainha da Paz 

6º “ Morreu por Nós 

7º “ Rainha dos Apostolos 

8º “ Rainha dos Anjos 

9º “Rainha dos Confessôres 

10º “ Rainha dos concebida sem pecado 

11º “ Glória ao Escapulário do Carmo 

12º “ Apoteose  
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 [vol. 2, p. 213:]  

Programa de Grupo Alegórico - N.º  89 - Procissão de N.ª Senhora das Dores (4.ª) 1949 [16 grupos] 

Programa para a procissão de Nossa Senhora das Dores em 1949 

1º Grupo 

Gloria á Virgem das dôres 
Um anjo grande ou figura com um emblema donde saem fitas em que peguem 8 ou 10 anjos. 

1º Gozo 

A Anunciação de Nossa Senhora 

2º Gozo 
A Visitação 

3º Gozo 
Nascimento de Jesus 

4º Gozo 
Adoração dos magos [p. 214:] 

5º Gozo 
Encontro do menino entre os Doutores 

6º Gozo 

Aparição de Jesus a sua Mãi depois da Ressurreição 

7º Gozo 
Assunção de Nossa Senhora 
 

1ª Dôr 
Profecia de Semião 

A figura de Nossa Senhora toda vestida de branco, as mangas muito largas olha para Semião e vai com os braços 
estendidos como que a querer tirar-lhe o Menino que elle tem no braço esquerdo e leva o direito levantado. Semião está 
vestido de escuro com manto pela cabeça. Na testa tem uma tira de pano branco e o manto desce até abaixo dos joelhos. A 
figura da Profetira? Ana? tambem [p. 215:] vestida de escuro com babado branco e vai a olhar para o menino com as mãos 
erguidas a olhar para elle. A figura de S. José vestido de escuro e com uma echarpe larga ás riscas franjada na ponta e leva 
a gaiola com os pombos e 4 meias figuras de meninos e meninas com palmas. Os meninos levam turbantes e as meninas 
fitas na cabeça. 

2ª Dôr 
Fugida para o Egito 

3ª Dôr 
Perda de Jesus 
A figura de Nossa Senhora vestida de claro, branco ou cinzento cinto escuro e mangas muito largas. Leva  babado branco e 
na cabeça véu escuro que lhe cai até aos joelhos. Leva as mãos [p. 216:] enclavinhadas á altura do peito e os olhos o Céu. S. 
José veste de escuro lilaz ou roxo e manto côr de pinhão. Leva bordão e um gôrro na cabeça. Á frente um anjo vestido de 
escuro leva asteada uma cruz preta e é ladeado por mais anjos com as mãos erguidas ou cruzadas no peito. 

4ª Dôr 
Encontro a Caminho do Calvário 

5ª Dôr 
Crucifixão 

6ª Dôr 
Descimento da Cruz 

7ª Dôr 
Soledade 
 

Apoteose  
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 [vol. 2, p. 217:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  90 - Procissão de S. José (4.ª) 1949 [12 grupos – fig.] 

Programa para a procissão de S. José em 1949 
 

1º Grupo a Póvoa a S. José 

2º “ Ascendencia de S. José 

3º “ Casamento de S. José 

4º “ Nascimento de Jesus 

5º “ Fugida 

6º “ Vida em Nazaret 

7º “ Perda de Jesus 

8º “ Virtudes de S. José 

9º “ Morte de S. José 

10º “ Protector da Igreja 

11º “ Medianeiro de Graças 

12º “ Apoteose.  

 

 
 

 [vol. 2, p. 218:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  91 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (12.ª) 1945 [11 grupos – 
fig.] 

Programa para a procissão da Assunção em 1945 

1º Grupo a Póvoa a Maria 

2º “ Santa Maria 

3º “ Mãi da Divina Graça 

4º “ Virgem do Rosário 

5º “ Santa Virgem das Virgens 

6º “ Tôrre de David 

7º “ Vaso Espiritual 

8º “ Virgem Poderosa 

9º “ Rosa mistica 

10º “ Estrela Matutina 

11º “ Apoteose á Virgem da Assunção 
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 [vol. 2, p. 218:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  92 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (13.ª) 1947 [12 grupos] 

[Programa para a procissão da Assunção] 1947 

 

1º Grupo Os Cavaleiros da Virgem 

2º “ Lirio dos Vales 

3º “ As figuras do Antigo Testamento 

4º “ Arca da Aliança 

5º “ Caridade de Maria 

6º “ Virgem Poderosa 

7º “ Rainha do Mundo 

8º “ Estrela e Guia dos Mareantes [p. 219:] 

9º “ As virtudes celestes glorificam a sua rainha 

10º “ Porta feliz do Céu 

11º “ Romagem ao tumulo de Maria 

12º “ Apoteose 

 

 

 [vol. 2, p. 219:] 
 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  93 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (14.ª) 1948 [12 grupos] 

[Programa para a procissão da Assunção] 1948 

1º Grupo Os Cavaleiros da Virgem 

2º “ Causa da Nossa Alegria 

3º “ Maria Exaltada pela Patria 

4º “ Vaso Espiritual 

5º “Rainha do Mundo 

6º “ Casa de Ouro 

7º “ Maria Bendita entre todas as Mulheres 

8º “ Rosa de Jericó 

9º “ Estrela do Mar 

10º “ Morte de Maria 

11º “ Romagem ao tumulo de Maria 

12º “ Apoteose 
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[vol. 2, p. 219:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  94 - Procissão de N.ª Senhora da Assunção (15.ª) 1949 [12 grupos] 

[Programa para a procissão da Assunção] 1949 
 

1º Grupo Os Cavaleiros da Virgem 

2º “Lirio dos Vales 

3º “Rainha do Mundo [p. 220:] 

4º “ Vaso Espiritual 

5º “Causa da nossa Alegria 

6º “ Torre de David 

7º “ Maria Bendita entre todas as Mulheres 

8º “ Tôrre de Marfim 

9º “ Morte de Maria – Parto feliz 

10º “Romagem ao tumulo de Maria 

11º “ Porta feliz do Céu 

12º “ Apoteose [p. 221:] 

 

Anjo Custódio 

Vestido branco cintado de azul faixa, curto na gola orlado de ouro na cabeça diadema de pedras. Os cabelos 

curtos pousados no hombro em aneis. As mangas do vestido juntos nos punhos, sobre as mangas até aos 

cotuvêlos largas pendentes. No peito o escudo ?? com os castelos e quinas. Nas duas mãos segura um calice. 
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[vol. 2, p. 222:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  95 - Procissão de S. Tiago (2.ª) 1953 [6 grupos – 60 ? fig.] 

Programa de S. Tiago    1953 

 

1º Grupo 

Triunfo da Cruz 

Figura 6 anjos grinaldas e distico 

 
2º Grupo 

Defensor da Igreja 

S. Sebastião guerreiro – Igreja Pureza – Fé, Esperança e Caridade e distico. 

 
3º Grupo 

A Fama de S. Sebastião corre mundo 

S. Sebastião guerreiro abaçado á Cruz e a figura da Fama 4 anjos e distico. 

 
4º Grupo 

Martyrio de S. Sebastião 

3 damas S. Sebastião e distico. 

 
5º Grupo 

Rainha dos Martyres 

S. Sebastião, Santa Inez, Santa Filomena, S. Clemente, Santo Expedito e santa Luzia. 

 
6º Grupo 

Apoteose 

S. Sebastião, 8 anjos e distico. 

 
S. Tiago 

1º Pesca Miraculosa 

2º Pregação de S. Tiago 

3º Peregrina de S. Tiago 

4º Nossa Senhora do Pilar 

5º Rainha Sou por S. Tiago 

6º Apoteose 
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[vol. 2, p. 223:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  96 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (11.ª) 1967 [12 grupos – fig. ?] 

Programa da Senhora do Carmo em Julho de 1967 

 

1º Grupo Honra ao Carmelo 

2º “ Poder do Escapulário 

3º “ Rainha dos Confessores 

4º “ Santa Teresinha noiva de Jesus 

5º “ Do Céu farei cair uma chuva de rosas 

6º “ Maria concebida sem pecado 

7º “ Maria bendita entre todas as mulheres 

8º “ Maria Mãi da Divina Graça 

9º “ Maria modelo de virtudes 

10º “ Maria dai-nos a Paz 

11º “ Glora ao Escapulário do Carmo 

12º “ Glorificação de Nossa Senhora do Carmo  

[p. 224 - desta página até á 325 não está nada escrito]  
 

 

 

 

 [vol. 2, p. 325:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  97 - Procissão de Nossa  Senhora das Dores (11.ª) 1945 [grupos ?] 

Senhora das Dôres  1945 

 

Fugida  2.ª Dor       Garrida S. Graça 

             3.ª Dor Menino   Dores Agulha 

             6.ª Dor 

             7.ª Dor 

Rainha dos Martyres 

[início de um rascunho, provavelmente com a indicação de quem ia vestir alguns trajes, atendendo que “Garrida” e “Agulha” 
são nomes usados na Póvoa]  
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 [vol. 2, p. 332:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  98 - Relação de asas (com a indicação de cores e forma) 

Relação das azas 

Azas cõr de creme                        10 

Azas amarelas                              10 

Azas lilazes                                    7 

Azas cõr de rosa                            9 

Azas azul                                        9 

Azas brancas de anjo da guarda   13 

Azas brancas viradas para cima   14 

Azas brancas feitio novo               11 

Azas brancas direitas boas           18 

Azas brancas meio uso? 

Azas brancas fracas                     15 

Azas brancas feitio esquesito       2    
 

 

 

 [vol. 2, p. 333:] 

Programa de Grupo Alegórico - N.º  99 - Figuras (relação dos nomes de Santa Marinha e irmãs) 

Santa Marinha e irmãs martyres 

“ Jenébra 

“ Victória 

“ Eufémia  

“ Marciana 

“ Germana 

“ Bazilia 

“ Quitéria 

“ Santa Liberata   

 

 
[p. 334:] está em branco e termina o livro 
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3.3.3. MANUSCRITOS DOS PROGRAMAS DE GRUPOS ALEGÓRICOS DA “CASA DOS ANJOS” DE 

ELISA NOVAIS (1992 – 2005) 
 

Folhas manuscritas com os esquemas realizados para as procissões preparadas por Maria Elisa 

Novais, da “Casa dos Anjos”, para os últimos anos (1992 – 1994). Os esquemas são muito simples pois são 

preparados só para sua própria orientação, contabelizar as figuras necessárias e fazer os “cartões” onde se 

descriminam as “Figuras”, o que deverão vestir e os atributos que transportam. Atendendo à longa 

experiência e a outros apontamentos antigos de que dispõe, não descreve os pormenores como vinham 

explicados nos programas do Padre José Cascão. Temos também que compreender que “o segredo é a 

alma do negócio”, assim, os programas são cuidadosamente guardados e não são disponibilizados em 

geral. Só por se tratar de um trabalho de investigação e devido ao elevado nível cultural da “armadeira” (que 

trocou o curso superior de Medicina, que se encontrava a frequentar, por esta actividade), se tornou possível 

que ela fornecesse esta documentação para estudo. 

 

 

Figura  11 - Folha A4 (frente e verso) 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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Programa de Elisa Novais -  1 - Procissão de Nossa Senhora das Candeias – 1992  

[10 grupos –  fig.]  

 
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 Inocêntes 

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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Programa de Elisa Novais -  2 - Procissão de Passos de Amorim – 2004. [10 grupos – 104 fig.] 

 
1º Grupo – Pecado Original 
- Adão  
- Eva 
- Dama do paraíso 
- Anjo exterminador 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – Jesus e a Samaritana 
- Cristo 
- Samaritana 
- 2 figuras salmão cauda com palmas 
- 1 figura azul cauda – posição 
- 1 figura com dístico 
 
3º Grupo – Senhor Horto 
- Cristo  
- Grupo verde com hastes oliveira (8) 
- Figura com cálice branco manto vermelho 
- Figura cruz branca de verde cauda 
- 1 figura com dístico 
 
4º Grupo – Senhor Prisão 
- Cristo  
- Soldados (7) - 2 com archotes, 1 com faca e orelha, 2 com lanternas 2 vestidos de branco com cauda 
- 3 figuras - 2 de lilás cauda e 1 lhamé laranja cauda 
- 1 figura com dístico 
 
5º Grupo – Sentença de Pilatos 
- Cristo 
- Soldados (2) 
- Pilatos como que a lavar as mãos 
- Pagens verde veludo (3) 1 com o pano, outro bacia, outro a toalha 
- Cláudia – rosa cauda pedras e bastão  
- 2 Damas – castanho corpo renda bege com hastes flores 
- 3 figuras azul cauda 2 com chicotes e 1 com coluna 
- 3 figuras azul pequeno claro com J. N. R. Y. ; mão x 2 
- 1 figura com distico 
 
6º Grupo – A Caminho do Calvário  
- Senhor dos Passos 
- Cerineu 
- Soldados (2) 
- Menino dos Pregos 
- Nossa Senhora 
- Verónica com sudário 
- Madalena – roxo lhamé cauda / rubi lhamé 
- Grupo rubi (6) – 2 com martelos, 2 com picos, 1 pregos 1 alicate 
- Soldados (6) 
- 1 figura com dístico 

Andor do Senhor dos Passos 
 
7º Grupo – Os Amigos de Jesus 
- S. João 
- Madalena roxo veludo renda roxo 
- Paixão várias figuras (5) – Resignação, Perdão, Penitência, Desolação, Paixão 
- 1 figura com dístico 
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Andor de Nossa Senhora 
 
8º Grupo – Choravam e Lamentavam-se 
- 3 Marias 
- 1 figura com dístico 
 
9º Grupo – Calvário 
- Nossa Senhora 
- 1 figura com crucifixo – rubi cauda 
- S. João 
- Madalena – rubi cauda brocado 
- Grupo vestido de vermelho (4) – lança e esponja, escadas, corôa de espinhos, cálice 
- 1 figura rubi cauda – toalha com coroa de espinhos 
- 3 figuras – 1 de azul veludo cauda com jarro e bacia e 2 figuras de bege e cauda com toalhas 
- 1 figura azul pequeno veludo com dados 
- 1 figura com dístico 
 
10º Grupo – O Dia Fez-se Noite 
- Sol 
- Lua 
- Noite 
- Jerusalém casaco roxo bordado / vestido rosa 
- 1 figura com dístico 
No final representam o calvário na Igreja com os figurantes da Procissão 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa de Elisa Novais -  3 -  Procissão das Lanternas – 2004 

(véspera à noite da procissão de Passos) 
[2 grupos –  fig.] 

 
1º Grupo – Prisão de Jesus 
- Cristo 
- Soldados (2) 
- 6 figuras {2 com hastes oliveira – 1 taça com orelha – 1 lanterna – 2 archotes} 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – 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 
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Programa de Elisa Novais -  4 - Procissão dos Passos Póvoa – 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 pagens com pano e bacia 
- Soldados (2) 
- 1 figura com dístico 
 

7º Grupo – A Caminho do Calvario 
- Senhor dos Passos 
- Cireneu 
- Soldado 
- Menino dos pregos 
- 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 
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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 
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Programa de Elisa Novais -  5 - Procissão dos Passos em Rates – 2004. [11 grupos – 115 fig.] 

 
1º Grupo – Pecado Original 
- Adão 
- Eva 
- Dama do Paraíso 
- Anjo Exterminador 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – Jesus e a Samaritana 
- Jesus 
- Samaritana - castanho 
- 1 figura castanho renda cauda com palma 
- 2 figuras salmão cauda com palmas 
- 1 figura com dístico 
 
3º Grupo – Senhor no Horto 
- Grupo verde (8) - hastes oliveira 
- Jesus 
- Anjo cálice – branco / manto vermelho 
- Anjo cruz branca – verde cauda 
- 1 figura verde cauda haste oliveira 
- 1 figura verde veludo – posição 
- 1 figura com dístico 
 
4º Grupo – Prisão de Jesus 
- Cristo 
- Soldados (2) 
- 6 figuras cauda / 2 mostarda cauda, 2 branco cauda manto lilás lhamé, 2 lilás cauda mantos dourados lhamé 
- 1 figura com dístico 
 
5º Grupo – Sentença de Pilatos 
- Cristo 
- Soldados (2) 
- Pilatos – verde claro veludo 
- Pagens (4) - verde veludo 
- Grupo rosa (8) – 2 coluna 2 achortes 2 mãos e 2 picos 
- Rainha Cláudia – rosa cauda bordada e bastão 
- 2 Damas – castanho / corpo renda bege 
- 1 figura com dístico 
 
6º Grupo – A Caminho do Calvario 
- Senhor dos Passos 
- Nossa Senhora 
- Verónica (sudário) 
- Soldados (2) 
- Grupo branco (8) – manto roxo renda – 2 com martelos, 2 com picos, 2 com pregos, 2 com alicates 
- Madalena – lhamé roxo cauda / corpo lhamé roxo 
- 1 figura com dístico 

Andor dos Passos 
 
7º Grupo – Os Amigos de Jesus 
- S. João 
- Madalena – rubi lhamé cauda 
- Várias figuras da Paixão (5) (Paixão, Resignação, Perdão, Penitência, Desolação) figuras vestidas 1 de azul claro 
cauda, lhamé mostarda cauda, lhamé preto dourado cauda, renda rubi cauda, roxo veludo cauda 
- 1 figura com dístico 

Andor de Nossa Senhora 



 

 344 

 
 
 
 
4 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
8º Grupo – Choravam e Lamentavam-se 
- 3 Marias 
- 1 figura com dístico 
 
9º Grupo – Calvário 
- Grupo vestido de vermelho (6) lança, esponja, escada, coroa de espinhos, cálice, pano e bacia  
- 3 figuras com cruzes - 1 rubi cauda com crucifixo, 2 cinzentos cauda com cruzes 
- Nossa Senhora 
- S. João 
- Madalena – rubi cauda brocado 
- 1 figura com dístico 
 
10º Grupo – Grande é a Sua Dôr 
- Nossa Senhora 
- Grupo bege (8) mantos lilás - turíbulos 
- 1 figura lhamé rosa flores cauda – cruz com coroa de espinhos 
- 2 figuras rosa cauda – posição 
- 1 lhamé roxo cauda – posição 
- 1 roxo renda cauda - vaso 
- 2 bege caudas - toalhas 
- 1 figura com dístico 
 
11º Grupo – O Dia Fez-se Noite 
- Sol 
- Lua 
- Noite 
- Jerusalém rosa cauda – casaco veludo roxo 
No final representam o calvário na Igreja com os figurantes da Procissão 
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Programa de Elisa Novais -  6 - Procissão do Sr. Morto - 2004 

[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 – lhamé 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 lhamé dourado – posição 
- 1 figura lhamé castanho – casaco lhamé – 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 lhamé 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 dístico 
 
5º Grupo – Choravam e Lamentavam-se 
- 3 Marias 
- Verónica com sudário 
- Túmulo (6) 
- S. João 
- Madalena 
- 1 figura com dístico 

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 
- 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 
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- 2 figuras azuis flores cauda – posição 
- 1 figura renda azul cauda – posição 
- 1 figura azul escuro cauda – posição 
- 1 figura com dístico 
 
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 lhamé cauda – posição, 2 de lhamé roxo flores cauda com jarro e bacia 
- 1 figura lhamé pequena dourado cauda – J.N.R.Y. 
- 3 figuras - 1 lhamé rosa e roxo flores cauda com toalha com coroa de espinhos, 2 rosas cauda com toalhas 
- 1 figura lhamé roxo corpo 
- 2 figuras bege cauda 
- 1 rosa /casaco roxo bordado 
- 1 roxo veludo cauda 
- 1 roxo lhamé cauda 
- 1 lhamé preto flores dourada cauda 
- 1 figura com dístico 
 
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 lhamé rubi cauda 
- 2 renda cauda, 1 ruvi outro lilás 
- 3 lhamé cinzento – 1 grande e 1 pequeno 
- Jerusalém conchas – casaco veludo grana 
- 1 figura com dístico 
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Programa de Elisa Novais -  7 - Procissão da Ressurreição 

[ 2 grupos –  fig.] 

 

1º Grupo – Ave Ó Cruz 

- Cruz raiada 

- Grupo com palmas (8) 

- 1 figura com dístico 

 

2º Grupo – Jesus Ressuscitou 

- Cristo a Ressuscitar 

- 2 Apóstolos de lado do Cristo 

- Madalena 

- 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 turíbulos 

- 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 cornucópia, outra com harpa e outra com lira 

- Grupo com açucenas 

- 1 figura com o coração donde saem outras com as fitas 

- Jerusalém – Cristo e Madalena 

- 1 figura com dístico.  
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Programa de Elisa Novais -  8 -  Procissão de Corpo de Deus na Póvoa – 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 lhamé com água e o mundo 
- 2 figuras rosa cauda com toalha 
- 2 figuras bege cauda com velas 
- 1 figura vermelho escuro veludo - galhetas 
- 2 figuras de verde claro cauda com flores e o missal 
- 1 figura lhamé mostarda cauda com píxide (vaso castanho) 
- 1 figura lhamé cinzento cauda - cálice 
- 2 figuras cinzentos cauda com a naveta e turíbulo 
- 1 figura de azul cauda mangas de renda - custódia 
- Dístico Memorial da Última Ceia  
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Programa de Elisa Novais -  9 -  Procissão de Corpo de Deus em Amorim – 2004 

[5 grupos – 74 fig.] 
(Procissão do Senhor no 2º Domingo de Julho) 

 
1º Grupo – Deus Criador 
- 2 figuras de branco com o globo 
- Sol  
- Lua  
- Grupo branco com Estrelas (8) 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – 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 
- O povo (8) 
- Moisés com Tábuas da Lei 
- Grupo rosa (6) - cântaro, rochedo e maná, vara com almofada, cordeiro e ervas 
- Pão ázimo 
 
3º Grupo 
- Dístico  do Cristo Fonte de Vida 
- Figura de Cristo com braços abertos 
- Dístico Multiplicação dos Pães 
- 2 figuras de salmão cauda com 5 pães e dois peixes 
 
4º Grupo 
- Dístico da Instituição da Eucaristia 
- Figura de Cristo com o pão e o Vinho 
- Dístico da Última Ceia 
- 12 Apóstolos 
- 2 figuras de rubi cauda com toalhas 
 
5º Grupo Memorial da ùltima Ceia 
- 2 figuras – 1 de laranja veludo cauda com espiga outra azul veludo cauda com uvas 
- 2 figuras – 1 lhamé laranja cauda com pão outra azul renda cauda com vinho 
- 2 figuras de azul cauda lhamé com água e o mundo 
- 1 figura rosa cauda com toalha 
- 2 figuras bege cauda com velas 
- Figura azul cauda com galhetas 
- 2 figuras de amarelo cauda com flores e o missal 
- Figura bege cauda com píxide 
- 1 figura azul cauda / corpo com cálice 
- 2 figuras cinzentos cauda com a naveta e turibulo 
- 1 figura de lhamé azul casaco com custódia 
- Dístico Memorial da Ùltima Ceia 
 

 



 

 350 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 

Programa de Elisa Novais -  10 - Procissão de Nossa Senhora do Desterro – 1993. [12 grupos – 143 
fig.] 

 
1º Grupo – Pecado Original 
- Dístico branco 
- Adão 
- Eva 
- Dama do Paraiso 
- Anjo Extreminador 
 
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 cornocópia 

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) 
- 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 
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- 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 

Andor de Nossa Senhora do Desterro 
 
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 
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Programa de Elisa Novais -  11 -  Procissão de Santo António - Amorim – 2004. 

[7 grupos – 100 fig.] 

- 3 figuras de cauda bege 1 com harpa e 2 com liras 
 

1º Andor Menino Jesus? 
- 5 Santas Ritas 
- 9 Santas Luzias 

2º Andor de Santa Teresinha 
- 2 S. Luís Gonzaga 

3º Andor de São Luís Gonzaga 
1º Grupo – Santo António em Oração 
- Grupo amarelo com terços (8) 
- 2 amarelo cauda com terço 
- 1 lhamé castanho casaco com o menino Jesus 
- 1 castanho renda manto lhamé dourado com terço 
- 1 Santo António com terço 
- 3 S. Bentos  
- 1 S. Brás 
- 1 figura com dístico 

4º Andor de São Bento 
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2º Grupo – Santo António Pregando aos Peixes 
- Grupo verde com peixes (8) 
- Santo António a pregar aos peixes 
- 4 figuras de S. João 
- 1 figura com dístico 

5º Andor de S. João 
3º Grupo – Santo António Protector dos Pobres 
- Santo António com pães 
- 1 pobre verde com pão 
- 1 figura rosa cauda com pedras – posição 
- Grupo rosa com cestas com pães (6) 
- 3 pastorinhos 
- 4 Nossas senhoras de Fátima 
- 1 Nossa Senhora da Saúde 
- 1 Nossa Senhora das Dores 
- Nossa Senhora de Lurdes 
- 1 figura com dístico 

6º Andor de Nossa Senhora de Fátima 
4º Grupo – Santo António Modelo Virtude 
- Santo António 
- Virtudes (3) Fé, Esperança e Caridade 
- 1 figura bege cauda – posição 
- Coração de Jesus 
- 1 figura com dístico 

7º Andor do Coração de Jesus 
5º Grupo – Tentação de Santo António 
- Santo António 
- Figura da tentação - rubi renda cauda 
- Figura com crucifixo – mostarda renda cauda 
- 1 S. Tiago 
- 1 figura com dístico 

8º Andor de S. Tiago 
6º Grupo – Morte de Santo António 
- Santo António 
- 2 figuras a amparar o Santo – grená renda e cauda 
- 1 figura a coroar o Santo – roxo renda cauda 
- 1 Santo António 
- 1 figura com dístico 

9º Andor de Santo António 
7º Grupo – Glória de Santo António 
- Grupo salmão com turíbulos (8) 
- 1 Santo António 
- 1 figura cauda verde escuro pintado 
- 2 figuras salmão cauda com turíbulos 
Figuras vestidas de Santos 
- 5 Santas Ritas 
- 9 Santas Luzias 
- 2 S. Luís Gonzaga 
- 3 S. Bentos  
- 1 S. Brás 
- 3 pastorinhos 
- 4 Nossas senhoras de Fátima 
- 1 Nossa Senhora da Saúde 
- 1 Nossa Senhora das Dores 
- Nossa Senhora de Lurdes 
- 4 figuras de S. João 
- 1 S. Tiago 
- 1 figura com dístico 
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Programa de Elisa Novais -  12 - Procissão de S. Pedro - 2004 

[ 7 grupos – 109 fig.] 
 

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 
- 1lhamé 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) 
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 - 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 
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Programa de Elisa Novais -  13 - Procissão de Nossa Senhora de Belém - 2003 

[11 grupos – 64 fig.] 
 

1º Grupo - Infância de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora Menina 
- Santa Ana 
- 1 figura lilás renda cauda 
- S. Joaquim - Pombas 
- 1 figura com dístico 
 
2º Grupo – Casamento de Nossa Senhora 
- S. José 
- Nossa Senhora 
- Padre 
- 2 Damas branco cauda com ramos flores 
- 1 figura com dístico 

1.º Andor S. Paio 
 
3º Grupo – Anunciação de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora branco 
- Anjo Anunciação azul claro – Açucena na mão 
- Anjo cesto costura azul claro 
- 1 figura com dístico 
 
4º Grupo – Visitação 
- Nossa Senhora 
- Santa Isabel – amarelo / manto roxo 
- 1 figura rosa cauda cores - harpa 
- 1 figura com dístico 

2.º Andor Santa Apolónia 
 
5º Grupo – Nascimento do Menino 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- 1figura rosa cauda / casaco castanho com o Menino 
- 2 figuras castanho / corpo renda bege cauda com vasos 
- Pastoras 
- 1 figura com dístico 
 
6º Grupo – Apresentação de Jesus no Templo 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- Velho Semião 
- 1 figura com dístico 

3.º Andor de Santo Ovídio 
 
7º Grupo – Fugida para o Egipto 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- 1 Anjo em cima da burra 
- 1 figura verde conduz a burra 
- 1 figura verde cauda com 1 palma 
- 1 figura com dístico 
 
8º Grupo – Vida em Nazaré 
- Nossa Senhora 
- S. José 
- Menino Jesus verde 
- 1 figura com dístico 

4.º Andor Santo António 
 



 

 356 

10 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

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

5º Andor Srª de Belém 
 
11º Grupo – Apoteose a Nossa Senhora de Belém 
- Nossa Senhora de Belém 
- S. José 
- 3 figuras – 1 azul cauda pérolas com coroa flores – 2 cinzentos cauda com almofadas / Septro coroa de briais 
- 1 figura vermelho cauda bordado – posição 
- 1 figura com dístico 
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Programa de Elisa Novais -  14 - Procissão de Nossa Senhora de Belém - 2005 

[ 11 grupos – 66 fig.] 
 

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 dístico 

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 bordada cauda - harpa 
- 1 figura com dístico 

4.º Andor 
 
9º Grupo – Menino entre Doutores 
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- S. José - açucena 
- Nossa Senhora 
- Menino Jesus - vermelho 
- 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 Srª 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 
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Programa de Elisa Novais -  15 - Procissão de Nossa Senhora do Carmo - 1988 

[10 grupos – 107 fig.] 
 

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 
- 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 lhamé 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 lhamé 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 
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- 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) 
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Programa de Elisa Novais -  16 -  Procissão de Nossa Senhora das Neves- Aver-o-Mar - 2004 

[11 grupos – 74 fig.] 
 

1º Grupo – Aver-o-Mar em Homenagem a Nossa Senhora das Neves 
- 1 figura da Póvoa 
- Sol 
- Lua 
- 3 figuras com insígnias de Aver-o-Mar 
- 1 figura com dístico 

1º Andor 
 
2º Grupo – Infância de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora Menina 
- Santa Ana - livro 
- 1 figura cauda roxo lhamé / corpo em posição 
- 1 figura com dístico 

2º Andor 
 
3º Grupo – Casamento de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora 
- S. José - açucena 
- Padre 
- 2 damas com ramos flores branco cauda 
- 1 figura azul cauda – posição 
- 1 figura com dístico 

3º Andor 
 
4º Grupo – Anunciação de Nossa Senhora 
- Nossa Senhora de branco 
- Anjo Anunciação - açucena 
- Anjo cesto costura - branco 
- 1 figura corpo lhamé azul / casaco azul com harpa 
- 1 figura com dístico 

4º Andor 
 
5º Grupo – Visitação 
- Santa Isabel 
- Nossa Senhora 
- 1 figura lhamé mostarda cauda - lira 
- 1 figura com dístico 

5º Andor 
 
6º Grupo – Nascimento de Jesus 
- Nossa Senhora 
- S. José - açucena 
- 3 figuras cauda – 1 lhamé cinzento cauda com menino Jesus e 2 rosas cauda - vasos 
- 1 figura com dístico 

6º Andor 
 
7º Grupo – Apresentação de Jesus no Templo 
- Nossa Senhora 
- S. José - rolas 
- Velho Semião – menino Jesus 
- 1 figura bege cauda – cornucópia 
- 1 figura com dístico 

7º Andor 
 
8º Grupo – Fugida para o Egipto 
- Nossa Senhora - menina 
- S. José – cajado com trouxa de roupa 
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- Anjo verde com estrela 
- Anjo verde claro cauda pérolas cauda com estrela grande 
- 1 figura com dístico 

8º Andor 
 
9º Grupo – Menino Entre os Doutores 
- Nossa Senhora 
- S. José - açucena 
- Menino Jesus – vermelho veludo 
- 5 doutores 
- 1 figura com dístico 

9º Andor 
 
10º Grupo – Vida em Nazaré 
- S. José ferramentas e avental 
- Nossa Senhora roca e fuso 
- Menino Jesus – Martelo – verde - avental 
- 1 figura rubi cauda lira 
- 1 figura com dístico 

10º Andor 
 
11º Grupo – Sagrada Familia 
- S. José - açucena 
- Nossa Senhora 
- Menino Jesus – azul veludo 
- 1 figura rosa cauda pedras em posição 
- 1 figura com dístico 

11º Andor 
 
12º Grupo – Apoteose a Nossa Senhora das Neves 
- Grupo rosa com turíbulos (8) 
- Nossa Senhora das Neves 
- 1 figura de lhamé salmão flores cauda / almofada com coroa de briais 
- 1 figura com dístico 
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Programa de Elisa Novais -  17 - Procissão de Nossa Senhora da Assunção - 2004 

[12 grupos – 229 fig.] 
 

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 
 
2º Grupo – Rainha da Paz 
- 1 figura de renda branco – manto azul – ceptro na mão 
- 7 pagens a segurar no manto da Senhora 
- Grupo branco (8) com hastes de oliveira 
- 1figura com dístico 
 
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 

Andor de S. Pedro 
 
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 

Andor de Santo António 
 
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 

Andor de Nossa Senhora do Sameiro 
 
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 

Andor do Coração de Maria 
 
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) 
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- 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 

Andor de Nossa Senhora da Boa Viagem 
 
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 turibulos 
- 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 

Andor de Nossa Senhora da Anunciação 
 
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 

Andor de Nossa Senhora da Lapa 
 
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 

Andor da Santíssima Trindade 
 
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 

Andor da Senhora da Assunção 
 
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 
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Programa de Elisa Novais -  18 - Procissão de Nossa Senhora da Lapa 

[6 grupos – 67 fig.] 
1º Grupo – A Infância de Nossa Senhora 
- Dístico - Branco 
- Nossa Senhora menina – vestido branco veludo, manto cauda azul claro grinalda na cabeça e aro liso 
- S. Joaquim – vestido azul manto vermelho leva 1 bengala e 1 cesta com rolas 
- Santa Ana – vestido roxo, manto amarelo leva 1 livro 
- 8 anjos cinzento – levam astes açucenas brancas 
 

2º Grupo – Bendita Entre as Mulheres 
- Dístico 
- Nossa Senhora – vestido branco lhamé, aro liso, ladeada por  
- Rainha Ester 
- Rainha Betzabé 
- 6 mulheres 

Andor da Senhora do Sameiro 
3º Grupo – O Anjo Anuncia a Maria 
- Dístico 
- Nossa Senhora – branco, manto azul, aro de estrelas 
- Anjo grande com açucena vestido de verde 
- Anjo com cesto de costura vestido de verde 
- 6 Anjos com açucenas pé vestidos de verde 
 

4º Grupo – Nascimento de Jesus 
- Dístico 
- S. José - açucena 
- Nossa Senhora – vestido rosa manto azul 
- Figura com o menino vestida de renda azul 
- 3 pastores – 1 verde, 1 azul, 1 branco 
- 3 pastores – 1 azul, 1 salmão, 1 amarelo 

Andor da Senhora da Boa Viagem 
5º Grupo – Sagrada Família 
- Dístico 
- S. José - açucena 
- Nossa Senhora – vestido rosa manto azul 
- Menino Jesus – verde veludo 
- 6 anjos de rosa – levam cestas de flores 

Andor da Senhora da Lapa 
6º Grupo – Apoteose a Nossa Senhora da Lapa 
- Dístico 
- Nossa Senhora da Lapa – vestido branco, casaco vermelho, e manto azul 
- Sol / - Lua 
- 6 anjos branco – 2 levam navetas, 4 turíbulos 
- 4 anjos verde – levam turíbulos / - Figura cauda prateado leva 1 barco 
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Programa de Elisa Novais -  19 -  Procissão de Nosso 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 no Horto 
- Grupo verde (6) com hastes oliveira 
- Cristo 
- 1 figura verde cauda cruz branca / - 1 figura com dístico 
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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 Cálvário 
- 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 – Cálvário 
- 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 
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.  
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Programa de Elisa Novais -  20 -  Procissão de Nossa Senhora das Dores - 2003 

[7 grupos – 155 fig.] 
“Procissão de Nossa Senhora das Dôres 

1 figura de branco cauda com fitas para 1 rubi e branco  
Dístico “As 7 dores de Nossa Senhora” 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
- 2 figuras cruzes – 1 azul bordado cauda outro verde bordado cauda 
- 3 figuras com vasos – 2 de vermelho cauda e 1 cinzento cauda 
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- 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 
 
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 

Andor de Nossa Senhora das Dôres 
 
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 
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Programa de Elisa Novais -  21 - Procissão de Nossa Senhora 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 – cornocópia 

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 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 

- Nossa Senhora de roxo 
- Cristo 
- Pobre 
- 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 
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3.4. FONTES ORAIS – ENTREVISTAS 

 

Memória breve transmitida ela Drª Maria da Glória Martins da Costa [CASA CONFIANÇA] em 

Outubro de 1999. 

 

“Depois que o Pai morreu (1931) e foram liquidados os negócios da Casa de Fazendas e 

Funerais em que ele era sócio do Avô, também já falecido, a nossa Avó materna ficou com os 

aprestes dos funerais uma vez que era a maior credora da sociedade e não recebera qualquer 

dinheiro. 

A Mãe foi quem sempre geriu o negócio da Avó. 

Nunca pensou em vestir anjinhos para procissões, quando lhes pediram, sobretudo para 

Matosinhos (Procissão do Mártir ou dos Passos) ia às Senhoras Marques alugá-los porque era 

muito amiga delas, uma vez que fora criada no Hotel Universal e era mais ou menos da idade da 

D. Filomena, pelo que teriam brincado juntas. 

Um dia uma senhora que, pelos anos trinta vinha buscar caixões à nossa casa para pessoas 

poveiras que morriam em Matosinhos, pediu como de costume, uns vestidos para anjinhos. 

A Mãe foi falar com os Marques. 

As pessoas queriam que fossem de cetim novos. 

Elas exageraram nos preços e então a mãe resolveu fazê-los ela. 

Assim começou tudo. 

A primeira procissão que fizemos foi, em Vila do Conde, a de Nossa Senhora da Lapa, aí pelos 

anos 36 ou 37. A última a de Nossa Senhora das Dores em 20 de Setembro de 1982. 

Durante estes anos (à volta de 45) vestimos anjos em muitas terras desde Lisboa até Viana do 

Castelo, Guimarães, Braga, Barcelos, Vila do Conde, Lamego, Bragança, Régua, Coimbra, Sanfins 

do Douro, Mirandela, Valpaços, Penafiel, Porto, Espinho, Melgaço, Monção, Cortegaça, 

Matosinhos, Senhora da Hora, Leça, Amorim, Aver-o-Mar, restantes aldeias de Barcelos, etc. 

Quem, aqui na Póvoa, fazia os programas era o Rev.º Padre José Cascão. 

Ela ia pôr as procissões na rua e era muito exigente na execução dos mesmos. 

A Mãe foi-lhe pagando programas que guardava e depois levava a efeito tanto aqui como 

noutras terras. 

Fizemos ainda 3 Procissões de Passos completas para Angola – vestidos e aprestos.” 

 

 Drª Maria da Glória Martins da Costa (Outubro de 1999) 
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3.5. CRONOLOGIAS: 
 

3.5.1. ORRGANIZAÇÃO RELIGIOSA E PROCISSÕES NA PÓVOA DE VARZIM. MARCOS 

CRONOLÓGICOS (1308 – 1947) 
 

 
Citações bibliográficas e documentais 

 

1308 – A Póvoa de Varzim “nasceu de um acto régio de duplo sentido. O primeiro caracteriza-se por uma 
acção de fomento agro-marítimo “…façam hy hua pobra… que probem e lavrem e affruitivigem… e que 
todolos pobradores dessa pobra que trouxeram barcas ou bayxeess… e descarregarrem no porto dessa 
pobra dem a mim… sete soldos…”. O segundo por um acto típico de soberania “E mando que eles metam 
seu Juiz venha jurar a minha chancelaria cada um anno… e dem ende a mim e meus sucessores em cada 
hum anno Duzentas e cincoenta libras… às terças do ano”. (Foral D. Dinis – 9 de Março de 1308). Com 
esta medida providencial o velho território de Varzim, identificado no século X (953) como Villa Euracini, 
ganhou uma tal dinâmica de crescimento que, decorrido algum tempo, a Vila da Póvoa nele fundada 
excedia em gentes e rendas as freguesias limítrofes, oriundas da Reconquista leonesa. Não admira, 
portanto, tenha a Câmara da Póvoa de Varzim, interpretado a vontade do povo, liderado, a partir do fim do 
século XV, o processo de emancipação religiosa que conduziu à criação da Vigararia de Santa Maria de 
Varzim, dentro da antiga paróquia de Argivai. No século XVI, a vila da Póvoa de Varzim com o seu núcleo 
urbano junto à capela da Madre de Deus e centrado na Praça fronteira à Casa do Concelho, já era levada 
na boca e no coração dos seus hábeis mareantes a todos os cantos conhecidos da terra. 
O rei D. Manuel reformou-lhe o Foral (25.11.1514) e os azares do tempo (para o mosteiro) subtraiu-a à 
jurisdição da Abadessa de Santa Clara de Vila do Conde (1540). Com a protecção dos Corregedores da 
Coroa, a novas lutas se arrojam os Homens da Póvoa, em defesa dos limites do seu território e das 
conquistas do foro eclesiástico. Estas acções marcaram a 2ª metade do século XVII e só depois de tudo 
pacificado vemos a nossa terra entrar numa nova fase de grande desenvolvimento. Como marco simbólico 
desse novo tempo ficou-nos o actual edifício, muito viciado, da antiga Câmara (1713) reconstruído sobre as 
ruínas do primitivo Paço. É, realmente, no século XVIII que a Póvoa de Varzim se vai transformar na maior 
praça de pescado do norte do país.” Cf. AMORIM, Manuel – Póvoa de Varzim, in «Agenda Municipal da Póvoa de Varzim», 
Serviço de Turismo, Dezembro, 1994. 

 

1454 (anterior a) - “Luís Fernandes, o Primeiro Pároco da Póvoa? 
A interrogação justifica-se por não sabermos ao certo quando foi criada a paróquia da Paróquia de Varzim, 
ocorrência dada, obviamente muito depois da fundação da Póvoa (1308) dentro da Paróquia de Argivai. 
(...) 
Quando, há anos, escrevemos vários artigos, neste jornal, sobre os mais antigos párocos da Póvoa 
referimos o nome de Francisco Anes [sobrinho de Luís Fernandes] como sendo o primeiro pároco da 
Póvoa. Como a historiografia local, apoiado em Veiga leal, afirmava e os registos paroquiais confirmavam. 
Mais tarde, catando por miúdo esses registos, encontrei um assento de óbito, escrito e assinado por 
Francisco Anes, onde se lê: “Aos quatro dias de Setembro faleceu meu tio Luís Fernandes, vigário...” 
(1546). [[???]] Escrevi, na altura, nada saber do tal vigário Luís Fernandes, personalidade desconhecida na 
História local, além do revelado no respectivo assento. (...) um livro, recentemente editado por uma 
desconhecida editora de Ponte de Lima, que publica os cadernos manuscritos com as listas de candidatos a 
Ordens Sacras na Diocese de Braga desde 1430 a 1470 (I vol.) e qual não é a minha alegria ao encontrar 
notícias do referido Luís Fernandes. Ficamos a saber que é que é natural da Póvoa de Varzim, filho de 
Fernam Anes e de sua mulher Senhorinha Martins e se candidatou à carreira eclesiástica recebendo 
Ordens menores com a abertura da Coroa ou Tonsura, hoje extinta, em 21 de Setembro de 1454 e 
com ele outro conterrâneo de nome Aarom Paes desaparecido das listas não tendo por isso seguido o 
estado clerical. Por sua vez Luís Fernandes vai em frente recebendo Ordens Maiores de Epístola, hoje 
chamada Subdiaconado, em 17 de Setembro de 1456, e finalmente, Ordem de Missa, hoje chamada 
Presbiterado, em 11 de Junho do mesmo ano.  
Atenda-se a oura informação interessante. Todos os registos de Ordens referentes a Luís fernandes dão-no 
como natural da freguesia da Póvoa de Varzim e quando acontece de aparecer algum candidato de Argivai, 
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como o caso de Joham Vasques (1444) filho de Vasco Anes e da sua mulher [/p. 2:] Margarida Anes, logo 
se diz que é de S. Miguel de Argivai, desta Diocese. Como me parece que freguesia tem neste tipo de 
registos, o mesmo sentido de paróquia, urge perguntar se, naquelas datas ou seja em meados do século 
XV, já existia a paróquia da Póvoa. Apoio o meu parecer no registo de Ordens Menores do poveiro Aires 
Gomes (1456) onde se lê que é morador na freguesia de Santa Maria da Póvoa de Varzim. 
Se a paróquia da Póvoa de Varzim é dos meados do século XV como tudo indica, como se explica a 
afirmação de Veiga leal quando refere ser do tempo do Arcebispo D. Jorge da Costa (1486 – 1501) a 
aplicação dos frutos (dízimos) da Igreja da Póvoa ao Cabido de Braga? Sabendo nós que foi esse 
acto que produziu a criação da paróquia da Póvoa. Serão actos distintos e distantes no tempo? (?) Luís 
Fernandes que pode muito bem ter sido o primeiro elo dessa ilustríssima cadeia de Priores da Póvoa, cujo 
título era VIGÁRIO, passando no regime liberal a REITOR e mais tarde a Prior, o qual teve vida longa, 
passando o testemunho a seu sobrinho Francisco Anes, depois de longa convivência.(...)” Cf. AMORIM, Manuel - 
Luís Fernandes, o Primeiro Pároco da Póvoa?, in «O Comércio da Póvoa de Varzim», Póvoa de Varzim, 2002.10.24, pp. 1 e 2. 

 

1456 - “no plano eclesiástico [a Póvoa de Varzim] continuou integrada na paróquia de Argivai. Com o 
tempo, porém, foi aí levantada “a capela do lugar da Póvoa”, várias vezes referida no “Livro das 
confirmações do arcebispo D. Fernando da Guerra”, datando a primeira (?) menção como freguesia de 27 
de Março de 1456, como consta das “Matrículas de ordens”, conferidas nesse dia, pois entre os 
“minoristas” figura «Alvaro Gomez filho de Gomez Eanes e de sua mulher Margarida Afonso moradores na 
freguesia de Santa Maria da Póvoa de Varzim desta diocese»” Cf. MARQUES, J,1991, p. 23.  

 

15?? - A “Notícia da Villa da Póvoa de Varzim”, escrita por F. F. Veiga Leal, em 1758, refere que a antiga “igreja 
[matriz e antiga Misericórdia] fosse antigamente capella o mostrava a pedra que estava sobre a porta 
travessa da parte do sul, e lá está ainda, mas hoje coberta com rebóque de cal, e n'ella se lia - esta capella 
mandou concertar André Martins - o anno só se podia lêr de mil e quinhentos, o mais estava gasto do 
tempo. Não tinha esta villa em si nem em seu termo matriz; seus moradores eram freguezes na igreja de S. 
Miguel o Anjo, d'Argivae distante um quarto de legoa para o nascente no termo de Barcellos.” Cf. LEAL, 
Francisco Felix Henriques da Veiga  - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,... 1758 [Resposta ao 
Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758,...]; [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou),... p. 320.]  
A pia baptismal desta igreja deve ser deste período, pois é manuelina [encontra-se, agora, no Museu 
Municipal] 

 

1521 (antes de) – D. Manuel (1495 - 1521) concedeu, a João Gomes Gaio (pai de João Martins Gaio), a graça 
de ter o Santíssimo Sacramento na sua Capela da Madre de Deus na Póvoa de Varzim. 

 

1542 (antes de) – Já estava edificada a Capela da Madre de Deus. É instituído o morgado da Madre de Deus. 
João Martins Gaio e sua mulher Maria Afonso dotam a capela de várias propriedades. 
- A “Notícia da Villa da Póvoa de Varzim”, escrita por F. F. Veiga Leal, em 1758, refere: 
“A capela “da Madre de Deus, fica no coração da villa, ao pé da praça e igreja matriz; foi mandada fazer por 
João Martins Gajo, cavalleiro da casa d' El Rei, e sua mulher Maria Affonso, moradores que foram n'esta 
villa, em as casas que fazem esquina para a rua da Madre de Deus e para a dos Gajos, cujos nomes 
tomaram as ruas uma da invocação da ermida, outra do appelido do administrador, que n'ella morava. O 
anno em que se edificou não se sabe ao certo, mas os sobreditos a mandaram fazer, e por elles foi dotada 
com varias propriedades, e instituida a formalidade de sua successão a 20 de dezembro de 1542 - de que 
se colhe estar já edificada. 
Em o anno de 1561 - em que sua mãe Affonso já era dona viuva, o administrador Jorge Martins Gajo, seu 
filho mais velho lhe juntou mais alguns bens, e impoz a obrigação de que cada administrador fizesse o 
mesmo para ir em augmento. É hoje seu administrador Matheus Pereira da Rocha e Faria Gajo da mesma 
villa, mas descendente dos fundadores e instituidores naturaes d'esta. 
Tem a familia dos Gajos estreito parentesco com muitas esclarecidas familias d'este reino que são 
Andrades, Maias, Souzões, Castros, Ponces de Leão, Gusmões, Aguiares, e outras, e descendem do 
conde D. Martim Gil casado com D. Violante, filha do Conde D. João, e da condessa D. Thareja Sanches 
filha d'el-rei D. Sancho de Castella.  
Tem os administradores d'esta ermida sepultura n'ella, com seu brazão d'armas na pedra, por licença do 
arcebispo de Braga Primaz o venerando D. fr. Barthelomeu dos Martires, dada em visita na villa d' 
Espozende a 13 de janeiro de 1560. 
Esta é a capella em que esteve o sacrario do Sanctissimo Sacramento desde o anno de 1544 até 1702 - e 
onde se celebraram alguns annos os officios da semana sancta, como se relata no titulo da misericordia 
com a noticia de ter sido igreja matriz d'esta villa.”  
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Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga  - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,  1758 [Resposta 
ao Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758...]; [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou),... p. 323. 

 

1544 – Já a Póvoa de Varzim tinha igreja matriz – na antiga capela de S. Tiago, que foi arranjada para esse 
efeito: “já achamos noticia de ser matriz”. 
O sacrário com o Santíssimo Sacramento estava na Capela da Madre de Deus – entre 1544 até 1702. 
Provavelmente por esta altura inicia-se a procissão do Corpo de Deus. [Ver: Por provizão do arcebispo D. fr. 
Agostinho de Jezus aliás D. fr. Agostinho de Castro de 4 de julho de 1591]. 
“Um vigario d'Argivae achou melhor vivenda n'esta villa que n'aquella aldeia; tinha lá menos povo e 
peior commodidade; veio [p. 321:] viver para este povoado onde se servia das capellas da villa. Passaram-se 
alguns annos veio uma visitação; queixaram-se os visinhos da aldeia d'Argivae da mudança do pastor, 
enfastiados da distancia e faltos do pasto espiritual. Deixou o visitador um capitulo para que o parocho logo 
nomeasse sacerdote que assistisse de coadjutor em Argivae, se achava ser-lhe preciso e util viver no 
maior povoado. Executou-o este assim, e conta-se que por occasião do caso referido do apparecimento da 
imagem da Senhora de Varzim determinaram os moradores d'esta villa fazer, da sobredita capella, 
igreja matriz; pediram licença ao ordinario, contrataram com o cabido fabrical-a o povo, e com effeito 
n'ella fizeram a nova erecta, de cujo tempo ao certo não se acha noticia, mas sem duvida antes do anno 
de mil quinhentos quarenta e quatro, porque n'elle já achamos noticia de ser matriz. 
O verdadeiro parocho d'Argivae que veio residir na nova erecta, e nomeava lá coadjutor, no dia de S. Miguel 
vinte e nove de setembro, d'Argivae orago, ia lá dizer missa da festa, deixando o povo d'esta villa sem 
missa no dito dia. Veio em visita o arcebispo D. Affonso Furtado de Menezes, queixou-se-lhe o senado, 
como cabeça do povo, do parocho, que então era Antonio Francisco Seixas, que o deixava n'aquelle dia 
sem darem satisfação ao preceito (transcrevem-se as proprias palavras da supplica) no que recebem 
grande perda, escandalo, e peccado por não terem missa, sendo dia d'obrigação, e elles homens nobres, e 
suas mulheres e filhos por ser longe e gente grave que não podem vir com seus mantos, saias de seda, e 
em chapins, e ser caminho de muita agua lagoas, e matos & - a cuja supplica lhe defferiu o dito arcebispo 
em visitação n'esta villa a vinte e um de março de mil seis centos vinte e cinco, como se vê do proprio 
despacho mandando ao parocho não deixe nunca sem missa a freguezia erecta da villa, pena de culpa em 
os dias de guarda, e no predicto do orago d'Argivae, de cuja igreja elle tambem era parocho fizesse dizer a 
missa na freguezia d'esta villa pelo coadjutor que tinha n'aquella igreja, ou por outro sacerdote, se lá 
quizesse dizer a missa da festa. 
Assim o observou o parocho; mas como o curato de Argivae ficava sendo cousa muito tenue, por não achar 
sacerdote que lh'o aceitasse, e evitar culpa de não ter lá coadjutor, desistiu ao cabido a apresentação de 
cura d'Argivae, que hoje o dito cabido a appresenta, e ficou-se igreja formal antiga no material erecta d' esta 
villa, em a qual se sentia a grande falta de não haver sacrario e ser preciso esperar a hora do sacrificio da 
missa, para nella se consagrar forma que servisse de viatico aos enfermos.” Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da 
Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,... 1758 [Resposta ao Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758 
[BARBOSA, F. (publicou e prefaciou),... p. 320- 321.] 
 “Em o anno de mil quinhentos quarenta e quatro a vinte e um de junho fez o juiz ordinario, vereadores 
e povo d'esta villa, uma supplica ao provizor Antonio Velho, e não se pode saber quem governava o 
arcebispado; porque o tempo consumiu a parte do papel em que estava escripto o mez do dito anno em que 
o dito provizor defferiu, mas ou era na vacatura do serenissimo senhor arcebispo D. Duarte, ou na Sé plena 
do ilim.º arcebispo D. Manuel de Sousa. Pediram os sobreditos licença para collocarem em sacrario o 
Sanctissimo Sacramento: foi-lhes concedida, mas determinado lugar para elle a capella da Madre de 
Deus por estar dentro do povoado, e excluida a matriz (e aqui fundamos o que dizemos acima) por estar em 
lugar ermo; e no dito despacho exhorta o provizor aos moradores, a que logo façam confraria, como se 
espera de tão nobres e virtuosas pessoas. 
Na dita capella se collocou, e n'ella se fizeram os officios da semana Sancta, determinados no sobredito 
legado, que para elles se applicou, e d'ahi se mudou o sacramento pelo anno de mil sete centos e dous 
para esta igreja que era então matriz, e no anno de mil seis centos oitenta e cinco se lhe havia formado de 
novo a capella mór.” Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,... 
1758 [Resposta ao Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758 [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou),...  p. 322.]  

 

1591 – provisão em que o pároco de Póvoa de Varzim, Amorim, Terroso, Estela [e, mais tarde, Argivai] não vão 
a Vila do Conde, mas façam a Procissão do Corpo de Deus na Póvoa de Varzim. 
- A “Notícia da Villa da Póvoa de Varzim”, escrita por F. F. Veiga Leal, em 1758, refere que:  
“Antes de n'esta villa [da Póvoa de Varzim] haver sacrario ia o parocho e sacerdotes d'ella a Villa do Conde 
á procissão de «Corpus Christi», e assim que n'ella se collocou fez logo o senado d'esta villa a sua 
procissão no dito dia. Por provizão do arcebispo D. fr. Agostinho de Jezus aliás D. fr. Agostinho de Castro 
de 4 de julho de 1591 - que se conserva, foi escuso o dito parocho e seus parochianos da assistencia que 
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faziam á de Villa do Conde, e obrigados quatro sacerdotes que vivessem ao redor d' esta villa, para com 
elles todos se fazer nella a dita procissão. Houveram duvidas com o senado da camara de Villa do Conde 
sobre as quaes, governando o mesmo arcebispo, se proferiu na relação primaz de Braga um accordão 
confirmando o mandado e declarando que os quatro sacerdotes fossem o abbade de Beiriz, e os vigarios d' 
Amorim, Terrozo, e Estella [[não devemos esquecer que se incluía a Vila da Póvoa de Varzim (agora 
dividida em três paróquias) e, naturalmente, Argivai, centro paróquial inicial da Póvoa]]. Passou-se carta a 
20 de julho de 1605 - subscripta por Gaspar Lopes Proença, escrivão da camara ecclesiastica /[p. 332:] de 
Braga e assignada por Sebastião Gil, provisor do arcebispado, registada no livro do registo geral, a folha 
157 em a qual se mandava observar o que estava disposto, e notificar aos ditos sacerdotes, e por se 
occultar a primeira se extrahiu segunda. 
Fez-se uma separada petição para que viesse tarbem o cura da igreja de S. Miguel d' Argivai, mandou-se 
que sim, duvidou o cura, que era o padre Manoel Pires Garcez, natural de Villa do Conde, e a 20 de 
setembro de 1622 - sendo arcebispo D. Affonso Furtado de Menezes se passou monitorio contra elle para 
vir á dita procissão, aliás chamado logo para a aggravação das censuras. 
Por despacho do dito arcebispo de 21 de março de 1625 cujo proprio se conserva, e diz que valerá como 
provizão, mandou com pena d'excommunhão ipso facto assistissem á procissão de «Corpus Christi» d'esta 
villa o abbade de Beiriz, e o de Laundos, o reitor de Terrozo, o vigario e coadjutor d' Amorim e Navaes, e os 
coadjutores e curas dos sobreditos, e o parocho d'Argivai. Transcreveu-se assim como o diz o despacho.” 
[[ou seja, grande parte do actual concelho da Póvoa. Muitos anos antes da divisão administrativa que lhe 
dará origem, já o “Aro” natural da Póvoa estava formado e “cristalizado” nestes préstitos litúrgicos. As 
naturais reclamações do Senado de Vila do Conde, que via, assim, decrescer o esplendor de seu cortejo, 
faz-nos compreender a importância desta divisão.] 
O arcebispo D. Rodrigo da Cunha por despacho de - 2 de março de 1635 - dado em Braga, mas elle já 
nomeado arcebispo de Lisboa, no requerimento do senado d'esta villa, mandou se defferisse em relação, 
aonde por accordão de 11 de maio do dito anno se mandaram cumprir as provizões e despachos que 
haviam a este respeito, sendo ministro, Azevedo, Leitão. e Homem. 
Esquecido o senado da camara de Villa do Conde da sentença dada sobre as suas duvidas no anno de 
1605 - e das ordens, que a effeito d'ella se lhe passaram tornou a requerer ao provizor de Braga 
excommunhão para que todos os sacerdotes d'uma legoa ao pé de Villa do Conde da parte do arcebispado 
fossem á sua procissão de «Corpus Christi». Fez logo o senado d'esta villa um requerimento ao arcebispo 
D. Sebastião de Mattos, que por despacho seu de 10 de junho de 1637 - mandou se guardassem as 
provizões de seus antecessores, e que se não intendessem derogadas pelo mandato do seu provizor. 
Foram mandadas cumprir as provizões e despachos dos prelados, e notificados os parochos sobreditos 
para as observarem por despacho do cabido em governo de 30 de maio de - 1649 -cuja notificação lhe fez o 
padre Manuel Ferreira d'esta villa no 1.º de junho do dito anno.”  
Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,... 1758 [Resposta ao Inquérito 
dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758... [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou),... pp. 331 - 332.] 

 

1610 – Já é referida a Igreja de Nossa Senhora de Varzim; 
 

1610 - “O senado da camara d'esta villa tem ao pe do arco cruzeiro d'esta igreja, como padroeiro, por 
fabriqueiro d'ella um assento d'espaldas que se pôz no anno de 1610 - sendo juiz ordinario e da igreja 
Affonso Fernandes Medella, e sendo-lho prohibido por um capitulo de visitação se lhe mandou conservar 
por despacho do arcebispo D. João de Sousa datado de 3 de outubro de 1699. 
O juiz ordinario d'ella é juiz da igreja, e procedendo o parocho Antonio Francisco Seixas á eleição de juiz da 
igreja, separado, recorreu o senado, como cabeça do povo, ao arcebispo, e em Relação se accordou que 
sem embargo de quaesquer capitulos, ou ordens se observasse o antigo costume de ser juiz da igreja o 
ordinario da villa, e o mesmo succedeu sobre o capitulo que deixou o visitador Manoel da Cunha Lira, e 
lhe foi derogado por accordão da Relação primaz de - 4 d'abril de 1726.” Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da 
Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758. Resposta ao Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 
1758; [BARBOSA, Fernando (publicou e pref.) –Ob.Cit., 1958, p. 315.] 

 

Anterior a 1758 - Procissões de “rogações” – com a imagem de Nossa Senhora de Varzim, à Igreja de Santa 
Clara de Vila do Conde - realizadas por freguesias “vizinhas” da Póvoa de Varzim:  
“As freguezias visinhas pediam algumas vezes a dita imagem [de Nossa Senhora de Varzim] e a levavam 
processionalmente á igreja das religiosas de Santa Clara de Villa do Conde, onde lhe faziam suas 
preces, findas as quaes a repunham outra vez com a mesma formalidade de acompanhamento. Em uma 
d'estas occasiões haviam as ditas religiosas mandado fazer uma semelhante imagem, e quando havia de 
recolher-se a procissão a esta igreja, deram a nova imagem. Não advertiram os moradores d'esta villa na 
troca com a confusão do povo que acompanhara a senhora: collocaram-na dentro da sua vidraça, e no 
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outro dia appareceu sobre o altar a que se tinha mettido dentro, e dentro a propria que havia ficado em o 
mosteiro. 
Depois d'este acontecimento nunca mais este povo consentiu sahisse fora d'esta freguezia esta 
sacrosancta imagem, á qual ainda hoje vem no tempo da quaresma muitos precissonaes [processionais] votos ás sextas 
feiras, de todas as freguezias da visinhança.”  
Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758. Resposta ao Inquérito dirigido pelo 
P.e Luís Cardoso, em 1758; [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou) - O Concelho da Póvoa de Varzim no século XVIII - As Memórias 
Paroquiais de 1736 e 1758, in «PÓVOA DE VARZIM. Boletim Cultural», vol. I, P. Varzim, 1958, p. 320.] 

 

1620 – Já é referida a freguesia de Nossa Senhora da Vila da Póvoa de Varzim; 
 
1622 – Já esta freguesia se chamava igreja de Nossa Senhora da Conceição da Póvoa de Varzim; 
“a Irmandade ou Confraria do Santíssimo Sacramento foi instituída no ano de 1622 na Capela da Madre de 

Deus” Cf. COSTA, Joaquim Martins da Costa - Confraria do Santíssimo Sacramento da Póvoa de Varzim ..., 1983, p. 10. 
 

1678 - 1679 [1687 / 1688]– “Quanto ás 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.” Cf. COSTA, 
Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», S. C. Misericórdia, P. V., n.º 4, 
1994. 

 

1678 - “O capitão de navios António Cardia e sua filha Mónica Cardia de Macedo, no famoso testamento 
comum que ditaram na Póvoa de Varzim aos 16 de Abril de 1678, acrescentado de um codicilo de 24 de 
Abril de 1679, deixaram à Confraria do Santíssimo Sacramento da vila, entre outros bens, numerosos foros 
com a obrigação de todos os anos aquela Irmandade realizar as cerimónias da Semana Santa (6).  
[(6) «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 o officio de trevas na quarta 
feira de tarde, que se começarão a horas e tempo q. se acabe a horas de Trindades  e na quinta feira 
seguinte se exporá o Santíssimo com o acatamento devido, e de tarde se fará o oficio custumado - e na 
Sexta feira se fará também como he custume nas mais Igrejas, e aqui com Procissão do enterramento do 
Senhor - e no Sábado se fará o officio das fontes com declaração q. na quinta feira da Semana Santa de 
todos os annos se fará hum Sermão de paixão do Senhor pelas nove horas da noite (Testamento cit., fols. 2 
v.-3.) 

Instalada na capela da Madre de Deus, onde havia sido fundada em 1622 a Confraria do Santíssimo 
Sacramento reconheceu que nesta capela, devido às suas pequenas dimensões, lhe seria impossível 
dar cumprimento à referida obrigação. E a mesa da Confraria e o pároco Francisco Nogueira - um dos 
testamenteiros de António Cardia e da filha - resolveram que se fizessem grandes obras na humilde 
igreja matriz, na vizinhança da Vila Velha, de maneira a transformá-la num templo de razoável tamanho. 
Tomou a Confraria o encargo de dirigir a construção da nova igreja, e de contribuir para as respectivas 
despesas, no que foi auxiliada pelas esmolas do povo. A devoção de Nossa Senhora de Varzim ou de 
Nossa Senhora do Rosário, então florescente na velha matriz, explica também a colaboração generosa dos 
moradores da vila, que por certo notavam a exiguidade desse edifício durante os actos do culto, sobretudo 
nos dias festivos. Assim veio a desaparecer a capela de origem medieval (que fora remodelada no século 
XVI), erguendo-se no seu lugar a igreja que serviu de matriz até 1756. Mónica Cardia de Macedo e o 
capitão António Cardia, que em 1678-1679, no meio de disposições meramente pagãs, haviam pedido para 
serem enterrados na «Capella Mor da Igreja Matriz desta villa da Povoa». (...) 

Na edificação do templo aproveitaram-se (...), muros e peças da capela que no mesmo local existira: 
parte da parede romano-gótica do lado norte, a pia baptismal quinhentista, a lápide do pórtico sul, o 
sarcófago medieval, etc. Igualmente transitaram para a igreja seiscentista as imagens da velha capela e, 
sem dúvida, os seus altares, quadros, alfaias e paramentos. 

Terminada a parte arquitectónica, logo em 1687 se celebraram na matriz, pela primeira vez, as 
solenidades da Semana Santa, decorando-se a igreja com panos de tafetá e de seda vindos de Braga e 
do Porto. 

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». 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” Cf. GONÇALVES, Flávio - Um 
Templo Desaparecido: a antiga Igreja Matriz (depois igreja da Misericórdia), in «Póvoa de Varzim. B. C.», Vol.3, 1964, (pp. 201 – 266) pp. 222 – 225. 
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“No testamento do Capitão António Cardia e de sua filha Monica Cardia de Macedo, de 1678, a propósito da 
Procissão da Ressurreição, na Semana Santa. marca-se bem a diferença entre a Igreja matriz e a Capela 
do Santíssimo Sacramento (ou da Madre de Deus), entre as quais se realizava a dita procissão ” Cf. 
GONÇALVES, Flávio - Um Templo Desaparecido:.. Ob. cit.  1964, p. 217. 

 

1685 - A “Notícia da Villa da Póvoa de Varzim”, escrita por F. F. Veiga Leal, em 1758, refere “a igreja que era então 
matriz, e no anno de mil seis centos oitenta e cinco se lhe havia formado de novo a capella mór.”  
Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,  1758 [Resposta ao Inquérito 
dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758...[BARBOSA, Fernando (publicou e pref.,...  p. 322.] 

 

1687 / 1688 - “Realizaram-se as cerimónias [procissões da Semana Santa] pela primeira vez no ano de 1687 
[segundo Flávio Gonçalves], ou 1688 [Bernardino de Faria]. 
E relativamente às procissões dos Passos e das Endoenças (5ª Feira Santa)?. É certo que a Confraria dos Passos é de 1699;” Cf. 
COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia organizava…”, in «Companha», S. C. Misericórdia, P. 
V., n.º 4, 1994.  
“A Semana Santa / Vamos transportar-nos ao ano de 1678 e ver quais foram as causas determinantes das 
cerimonias da Semana Santa que todos os anos se fazem nesta vila da Povoa de Varzim. 
Havia, então, aqui, uma família ilustre pela sua honradês e distinta pelos seus impulsos de caridade; era o 
capitão António Cardya e sua filha Mónica Cardya de Macedo, os quais viviam em companhia duma 
escrava Luiza e duma creada Maria de Andrésa. 
Aos 16 dias do mês de Abril daquele ano de 1678, fizeram os dois o seu testamento; (...) instituiram na Igreja 
Matriz da Povoa de Varzim, in perpetuam rei memoriam, os ofícios da Semana Santa, pela fórma seguinte: 
«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 Santíssimo 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 oficio 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 à capela do SS. Sacramento désta vila, nos mandem dizer 
uma missa cantada depois do Senhor recluso no Sacrário, à qual missa cantada assistirão todos os padres 
como vêem na procissão, na igreja, para oficiarem e cantarem a dita missa os padres, se entendem, os 9 
das Endoenças, aos quais darão a cada um “50 réis”, excepto ao rev.º Pároco desta vila, que a esse se 
darão “200 reis” como é costume; e acabada a missa cantada nos dirão um responso cantado por nossas 
almas.». 
Alem dos seis tostões de estipêndio a cada um dos 9 padres que assistissem às ceremonias da Semana 
Santa, os testadores esclareceram que os mordomos da confraria do sacramento que dessem na quinta e 
sexta-feira, um jantar; no sábado, um almoço; 4$000 réis, 3 alqueires de trigo e um carro de tojo para o 
coser, dando, pelo amôr de Deus, o que sobejasse. 
Para os padres que assistissem à missa, e ao responso, no domingo da Ressurreição, alem de 50 reis em 
dinheiro e 200 réis ao pároco, deixaram mais: um carneiro, cinco galinhas e meia canada de manteiga. 
À confraria, para despêsas de todas essas cerimonias da Semana Santa, deixaram os testadores 80 
alqueires de trigo, que lhes pagavam diversos foreiros, cujas medidas, com pequena diferença, ainda hoje 
se recebem. … 
Pelas disposições testamentarias do capitão Antonyo Cardya e sua virtuosa filha Mónica Cardya, vê-se que 
foi em 16 de Abril de 1678, portanto, ha 236 anos, que tiveram origem as cerimónias da Semana Santa; - 
porém, por escritos que existem na Confraria do Santíssimo Sacramento, sabe-se que essas 
cerimónias tiveram lugar pela primeira vez, na Quaresma do ano de 1688, ou seja ha 226 anos.”  
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, 30, Póvoa de Varzim, João Agostinho Landolt, 1914, (não tem indicação do n.º de página). 
 

1699 ? – “relativamente às procissões dos Passos e das Endoenças (5ª Feira Santa)?. É certo que a 
Confraria dos Passos é de 1699;” Cf. COSTA, Joaquim Martins da – As procissões que a Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia organizava…”, in «Companha», S. C. Misericórdia, P. V., n.º 4, 1994. 

 

1702 - A “Notícia da Villa da Póvoa de Varzim”, escrita por F. F. Veiga Leal, em 1758, refere que da capela da 
Madre de Deus “se mudou o sacramento pelo anno de mil sete centos e dous para esta igreja que era então 
matriz, e no anno de 1685 se lhe havia formado de novo a capella mór.” Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da 
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Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,  1758 [Resposta ao Inquérito dirigido pelo P.e Luís 
Cardoso, em 1758 

 

1743 (após) - A “Notícia da Villa da Póvoa de Varzim”, escrita por F. F. Veiga Leal:  
[p. 335:] “PERGUNTA 25.ª- Se a terra for murada, diga-se a qualidade de seus muros; se for praça d'armas descreva-se a sua 
fortificação; se ha n'ella ou no seu districto algum castello ou torre antiga, e em que estado se acha ao presente. 
RESPOSTA - Não he esta villa murada, nem praça d'armas; ha n'ella uma fortaleza que a deffende e cobre 
com sua artelharia não só a enseada d'esta villa, mas as outras enseadas e calhetas de que acima se trata; 
porque todas ficam debaixo do seu alcance ou por tiro de pontaria, e pelo de elevação. Tem quatro 
baluartes, dous para o mar chamados da Conceição, e de S. Francisco, e dous para a terra com a 
invocação de S. José, e S. Filipe e Diogo, e entre elles as tres necessarias cortinas; (...) 
Tem um governador por El-Rei, um capellão com - 160 rs. de soldo cada dia, sem obrigação de tenção 
de missa, um condestavel, um sargento, quinze soldados d'artelharia com um cabo d'esquadra d'ella, 
tudo de pé de lista. Vem lhe destacados pelo tempo que determina o governador das armas do Porto, que 
ordinariamente é todos os mezes; quinze soldados infantes, incluido um cabo d'esquadra. A sua verdadeira 
lotação de guarnição é de trinta homens de infanteria na paz e duzentos na guerra. 
Tem dentro um bom quartel para o governador; muito sufficientes para os officiaes subalternos e mais 
guarnição; um corpo de guarda d'abobeda de pedra com uma correspondente caza de prizão; muito bom 
armazem de balas e seu paiol com ante paiol para a polvora; uma capella fabricada do real erario de Sua 
Magestade fidellissima, por especial ordem sua, isenta como tal da jurisdicção ordinaria, em que se disse a 
primeira missa a 17 de fevereiro de 1743 - Tem uma boa sacristia com seu primoroso caixão de fabrica. 
A capella é d'abobada de cantaria com seu retabulo de talha dourada e sacrario, ainda que n'elle não está 
perenemente O Sanctissimo Sacramento. A sua padroeira é N. Senhora da Conceição; venera-se mais na 
mesma capella a imagem de St.ª Barbara protectora da artelharia, e uma imagem do Menino Jezus com o 
coração na mão, patrono d'uma grande congregação ou irmandade do Sanctissimo Coração de Jezus, que 
na dita real capella se acha erecta com o numero de mais de dous mil irmãos da villa e povos 
circumvisinhos. 
Por obrigação da dita confraria está n'esta capella, todos os quartos domingos de tarde, exposto o 
Sanctissimo Sacramento: faz a sua principal festividade na dominga «extra octavam Corporis Christi», 
principiando o triduo no dia proprio que he a sexta feira antecedente, e concluindo-a com uma 
solemnissima procissão em que vão muitos andores decentemente ornados, e anjos 
primorosamente compostos, e debaixo do pallio o Sanctissimo Sacramento, que leva o parocho da 
villa, por sahir a ella, acompanhando-o o capellão da Fortaleza como tal atè ás portas d'ella, e dando 
esta uma descarga da sua artelharia ao sahir e outra ao entrar o Sacramento. 
Festeja-se annualmente n'esta capella a padroeira, a protectora da artelharia, e se officia a novena do 
Senhor S. José com toda a formalidade que manda o livro, que da dita novena mandou imprimir e praticar o 
sempre Augusto e fidelissímo rei o sr. D. João 5 º - que haja o ceo. 
Esta fortaleza mandou edificar o serenissimo sr. rei D. Pedro 2.º (...) 
Desenhou-se com effeito por ordem do partido do Porto, e só se deu principio á obra em o anno de 1701 - 
depois de passar tres annos em que ainda se esperou resolução em contrario.  (...) 
Trabalhou-se nesta obra até o anno de 1703. (…) Em  anno de 1738 - recebeu este governador das armas 
ordem do fidelissimo rei o sr. D. João 5.º - para mandar acabar esta fortaleza, o que elle executou, não 
deixando de ser prenotavel, que impugnando no seu principio o pae como general do Minho, fabricar-se ella 
por ordem do partido do Porto, fosse o filho o que a mandasse acabar como governador das armas do 
mesmo partido, gravando as suas armas sobre o excellente portico da entrada da fortaleza abaixo das 
armas reaes, que n’elIe se assentaram no dia 22 de outubro de 1740 - em que o dito augustissimo rei fazia 
annos, dando-se tres descargas de artelharia na fortaleza por ordem e na presença do dito governador das 
armas, que se achou n'ella no dito dia, e havia mandado continuar em 13 de setembro de 1738 - nomeando 
para intendente e governador a Francisco Felix Henriques da Veiga Leal a 13 de maio de 1738 - que 
depois foi confirmado por patente de Sua Magestade de 28 d'abril de 1752 - e actualmente exerce o dito 
emprego. 
Para estar na sua ultima perfeição lhe falta só um lanço de contra muralha exterior com que se feche o 
excellente fôsso que tem, e um pôço, que a planta demostra no terreno interior, obra que brevemente se 
fará.” Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,  1758 [Resposta ao 
Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758]; / [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou) - O Concelho da Póvoa de Varzim no século 
XVIII…, 1958, p. 335-338] 

 

1756 – “a Irmandade da Misericórdia (1756) sucessora da Confraria dos Santos Passos (1699), que promovia 
a procissão da 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 de 
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véspera, sai á rua e que tem por fim conduzir a imagem do Senhor dos Passos ” Cf. COSTA, J. Martins da Costa – As 
procissões na Póvoa de Varzim, … 1978, p. 175 - 176. 

 

- 1757.01.06 - “Em 6 de Janeiro de 1757, foi benzida a nova Matriz (actual) e, com grande pompa, foi mudado o 
Santíssimo Sacramento para este templo; a Irmandade transferiu-se também, juntamente com as 
Irmandades do Rosário e das Almas do Purgatório” Cf. COSTA, J. Martins da Costa - Confraria do Santíssimo 
Sacramento da P.V.  1983, p. 10. 
Procissão de transferência de imagens da Antiga Igreja Matriz da Póvoa de Varzim para a nova. 
“Para o dia 6 de Janeiro de 1757 - annos prepararam uma solemnissima procissão em que com toda a 
pomposa magnificencia foram conduzidas do antigo templo do ermo para o novo fabricado entre o povo, as 
Santas Imagens que deviam sahir da antiga Matriz, e debaixo do palio o Sanctissimo Corpo de Christo 
Sacramentado, e passando a procissão pelo terreiro de S. Sebastião avistando-a a fortaleza d'esta villa 
salvou ao rei dos reis com uma descarga de sua artilharia recebendo com a bandeira das reais armas e 
sagradas quinas, abatida, a benção que o prestes deu á mesma fortaleza, prostrado de joelhos o povo e 
clero ao cantar o - Tamtum ergo. 
Recolhida a procissão, collocadas as imagens nos respectivos altares, exposto o Sacramento augusto no 
throno, alegres os corações dos freguezes, e com mostras efficazes de devoção todo o povo, se deu 
principio á missa primeira, que officiou o parocho actual Diogo Ferreira, prestes que havia sido na 
procissão; actos a que se não faltou em cousa alguma ás ceremonias da igreja, porque o emprego que o 
dito parocho teve muitos annos de mestre d'ellas em varias funcções do serenissimo arcebispo primaz, e 
em todas as de seus dous bispos coadjutores tem exercitado os parochianos de tal forma, que qualquer 
d'elles pode ter o nome de mestre de ceremonias, que na igreja antiga se não podiam executar pela 
pequenez d'ella, sendo talvez este o motivo porque o parocho ha pouco mais d'um mez de posse d'esta 
igreja procurasse a brevidade da mudança. 
Prègou de manhã o padre Bernardino de Santo Antonio, conego secular do Evangelista, e de tarde o padre 
Manuel Correa de Carvalho Salgado, collegial que foi no seminario de S. Pedro da cidade de Braga, ambos 
naturaes d'esta villa, que apostados entre si desentranharam a escriptura nas intelligencias com que 
acomodaram as circumstancias, mostrando que a sciencia lhes sobrevencia a idade.” Cf. LEAL, Francisco Felix 
Henriques da Veiga (1758) - Noticia da Villa da Povoa de Varzim… Ob.cit, p. 313. 

 

- Anteriores a 1758 e frequentes nesta data – Procissões votivas à imagem de Nossa Senhora de Varzim, 
principalmente no tempo da Quaresma (antes de 1757 na Antiga Igreja Matriz da Póvoa de Varzim e depois 
na nova, para onde a imagem foi transferida). “á qual ainda hoje vem no tempo da quaresma muitos 
precissonaes [processionais] votos ás sextas feiras, de todas as freguezias da visinhança.” Cf. LEAL, Francisco 
Felix Henriques da Veiga (1758) - Noticia da Villa da Povoa de Varzim… Ob.cit, p. 320. 

 

1758 (anteriores a) e frequentes nesta data – Procissões “de preces” com a imagem do Senhor Crucificado 
“Na Igreja da Misericórdia ficou um Cristo crucificado já existente na primitiva Igreja Matriz. Num altar lateral 
conservou-se o: Senhor Crucificado com as imagens de Nossa Senhora e S. João de vulto estofadas 
d'ouro com todo o primor. (...) Acha-se notavel a propria experiencia de que havendo doença na villa, ou 
necessidade d'agua para o fertil da agricultura, favorece o Ceo a este povo fazendo-lhe preces com a 
sobredita imagem do Senhor Crucificado pelas ruas d'elIe.   
Ha tradicção antiga que pelo anno de 1674 - se achára esta imagem posta sobre o altar em occasião que 
por esta costa passou uma armada franceza, que o attribuiram os nacionaes a fortuito caso ou a effeito 
d'algum abálo causado do estrondo da artelheria, com que as naus faziam os seus signaes, por talvez estar 
a cruz com pouca segurança. Passados poucos annos fallaram marinheiros, que vinham na armada, com 
pessoas d'esta villa, na cidade da Bahia, em cuja pratica referiram que a dita armada vinha com animo de 
lançar gente n'esta costa, e surpresar a cidade do Porto, mas que entre ella e a villa de Vianna viram as 
praias guarnecidas d'infanteria e cavallaria com o que desistiram da intentada empreza, e os nacionaes 
attribuiram que poderia o sobredito ser demonstração d'este successo.” Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga 
- Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758,  1758 [Resposta ao Inquérito dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758]; [ANJO, José António 
Alves (1759-1838) trancreveu-a.]; [BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou) - O Concelho da Póvoa de Varzim no século XVIII - As Memórias Paroquiais de 1736 e 
1758,  in «PÓVOA DE VARZIM. Boletim Cultural», vol.I, P. Varzim, 1958, p.(258-343) 318] 

 

1784 - "Ora sabemos que outros monges beneditinos, mais tarde, nos finais do século XVIII, foram, por 
motivos de saúde, tomar «os banhos da Poboa». A curiosa informação encontra-se num dos dois Livros do 
Gasto da Enfermaria do mosteiro de S. Martinho de Tibães, perto de Braga - documentos inéditos, relativos 
ao período entre 1725 e 1798. Tratam esses Livros, principalmente, das despesas anuais da botica, e de 
visita de médicos e dentistas chamados de Braga, Barcelos e Guimarães, revelando, às vezes, os nomes e 
as moléstias dos doentes . 



 

 381 

As referências aos banhos de mar mostram que beneditinos de todas as categorias gozavam deste 
previlégio. Em 1798 o humilde Irmão Corista Fr. Bernardo gastou a modestíssima quantia de 1$580 rs. na 
sua ida e volta entre Tibães e a Póvoa, viajando, provávelmente, a pé. No ano anterior, o Padre Fr. José de 
Sales fora passar, mais cómodamente, uma temporada na Póvoa, que custou ao mosteiro 19$650 rs., 
inclusive 480 rs. para «a mulher q. conduzia agoa do mar» para banhos dentro da casa alugada. A respeito 
dos gastos «q. fes nos banhos do Mar» o Padre fr. Sebastião do Pilar, em 1785, que chegaram à quantia de 
12$270 rs., não temos particularidades . Existe, porém, uma quantidade de pormenores relativos às duas 
estadias, em 1784 e 1785, do Padre Pregador Fr. Luís de Stª Teresa, que sofria de qualquer grave, mas 
desconhecida, moléstia. 
As suas viagens começaram em 1784, quando se fez conduzir, acompanhado de um moço de Tibães, 
numa liteira, para o mosteiro de S. Bento da Vitória, no Porto, jantando «na Barca da Trofa». No Porto teve 
lugar uma «junta de quatro sirurgiõens», o que nos evoca o tema de certas táboas votivas da época, em 
que vários médicos especialistas se consultam em volta do leito do doente. Depois de lhe darem «remedios 
da Botica, e varios frangos, e Leite», resolveram mandar Fr. Luís para a Póvoa de Varzim.”Cf. SMITH, Robert C. - 
Os Banhos de Mar, na Póvoa de Varzim, no Século XVIII, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. IV, Póvoa de Varzim, Câmara Municipal da P. 
de V., 1965, pp. 239 - 244. 
 

1866 - 11 de Setembro - “o Cemitério Velho que foi o primeiro cemitério municipal da Póvoa. Construído neste 
Largo das Dores, a nascente do Hospital, do qual estava separado pela estrada para Barcelos. Foi benzido 
pelo Prior António José Dantas da Gama, em 11 de Setembro de 1866, e nesse mesmo dia inaugurado com 
o solene e pomposo funeral de José António Fernandes de Campos, irmão do Barão da Póvoa de Varzim” 
Cf. BARBOSA,Jorge - Toponímia da Póvoa de Varzim,...  vol.X, 1971, p. 151.  
1866 - “No dia Terça-feira – 11 – onze - de Setembro do anno de 1866 sessenta e seis, depois do fúnebre e 
apparatoso Officio a música, e Missas gerais, tudo geral, tanto p.a Clerigos desta freg.a e Villa, como de 
fora, levando no fim de todo este acto religioso, grande accompanhamento de Irmandades, Ordem Terceira, 
particulares, Clerigos, e no fim Música, e mais além, lançado ao monumento fatal do esquecimento! jaz no 
cemitério público!8  o primeiro, que o foi habitar!!!?... o já defunto, o Ill.mo Sr. José Antonio Fernandes 
Campos, [Nasceu na freguesia de Parada, concelho de Vila do Conde, em 22 de Dezembro de 1794, e 
faleceu na sua casa da Rua da Igreja, adjacente ao adro da Matriz. Era irmão do Barão da Póvoa de Varzim 
e avô das Sr.as D. Virgínia Alves Campos e D. Maria Leonor de campos Matos. D.Pedro IV agraciara-o com 
o hábito da Ordem de Cristo, por decreto de 27 de Fevereiro de 1830, assinado no Palácio do Rio de 
Janeiro.] morador que foi próximo à Igreja Matris  [p.219] desta Villa. Declaro, que o acto religioso dito, foi 
celebrado na Igreja Matris desta Villa. No m.mo dia 11 do dito mês e anno, depois das oito horas da manhã, 
benseo o cemitério público o R.º Prior Antonio José de Antas da Gama, accompanhado do Clero, 
Irmandades, e particulares, e para de fucturo constar fiz o presente assento, que assigno.” Cf. BARBOSA, F. - As 
memórias do P.e Coentrão, vol. I, 1958, p. 218-219.    

 

1876 – "A imagem de Cristo Crucificado, designado Senhor dos Navegantes, oferta à Mesa de 1875 – 1876, 
em sessão de 4.Fev.1876” Cf. COSTA, Joaquim Martins da Costa - Cem anos de vida da Confraria de S. José de Ribamar da Póvoa de 
Varzim (1860-1960) - Introdução, in «PÓVOA DE VARZIM. Boletim Cultural», vol. XXXI, Póvoa de Varzim, 1994, pp. 305- 351. 

 

1877.04.22 – “Festa. No domingo proximo passado festejou-se na egreja matriz d'esta villa a imagem da 
Senhora do Loreto. / Houve missa cantada a grande instrumental. De tarde sahiu a procissão da Senhora 
[do Loreto], apesar do tempo estar carrancudo e ventoso." Cf. «Estrella Povoense», Póvoa de Varzim, 1877.04.22, p. 
3, col. 1. 
 

1909.05.12 – Cortejo fúnebre - funeral de Rocha Peixoto - “3ª Repartição (...)  (Fl. 34) N.º 21 / Tendo de 
realisar-se n’esta Villa, no proximo domingo, pelas 2 horas da tarde, a manifestação funebre em honra do 
falecido Antonio Augusto da Rocha Peixoto, por occasião da chegada do seu cadaver, com todas as 
corporações e associações d’esta mesma Villa, vou rogar a V.a Ex.cia se digne dár as suas ordens para 
que oito policias civis venham auxiliar-me na manutenção da ordem publica, devendo os mesmos chegar 
aqui no comboyo trammaz que parte da estação da Bôa-Vista ás 10,15 da manhã e tendo de regressar 
n’esse mesmo dia a essa cidade. O Administrador, Carneiro.” Cf. - Copiador da Correspondência para o 
Governo Civil (1909, Janeiro, 2 - 1909, Dezembro, 28),1909.05.12, fl. 34. 

 

1910.10.07 – Proclamação da República - “1ª Repartição (...)  (Fl. 16) N.º Telegramma 
Republica hontem 5 horas tarde, perante numeroso concurso povo, proclamada edificio Paços Concelho, sendo 
assignado auto proclamação lavrado e lido varandas edificio. Banda musica, tocando Portugueza e precedida 
extraordinaria multidão percorreu ruas villa, indo ao Castello onde commandante guarda fiscal procedeu levantamento 

                                                        
8 O espaço do antigo cemitério das Dores, foi depois ocupado pela Cadeia Pública, Central Eléctrica e Dispensário da A. N. T. 
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bandeira Republicana, que tremula tambem Camara. Associações locaes embandeiradas. Reina completo socego. O 
Administrador, Baptista.” Cf. - Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1910, Janeiro, 3 - 1910, Dezembro, 30), 
1910.10.07, fl. 16. 

 

1914 - “Apezar das cerimonias da Semana Santa, comemorativas da Paixão, Morte e Ressurreição de [p. 76:] 
Cristo, a cargo exclusivo da Confraria do Sacramento, pela força do legado do Capitão Cardía e Mónica 
Cardía, outras cerimónias se faziam e fazem, alusivas á Quaresma, como era a Procissão das Endoenças, 
a Procissão dos Passos, a Procissão do Senhor Morto pela Misericordia e piedade dos fieis, - pela Camara 
o Sermão do Mandato, e tambem pela citada confraria a cerimonia da Benção dos Ramos, & [sic]. 

Parece exquisito que a Camara tambem contribuisse para as solenidades da Semana Santa, e 
outra denominada Corpus Cristi; e tanto assim o julgaram algumas camaras dos ultimos tempos da 
monarquia, que nos respectivos orçamentos figurava essa verba como “despeza facultativa”; porém, um 
advogado distintissimo, sr. dr. Pinto de Mesquita, exercendo as funções de presidente da Junta Geral dêste 
distrito do Porto, ordenou que essa despeza fosse obrigatoria, e como tal descrita, esclarecendo o 
habalisado jurisconsulto que: «a festividade de Corpus Cristi é obrigatoria das Camaras Municipais, porque 
foi estabelecida por providencias antiquissimas da Igreja e decretada como permanente pelo Concilio 
tridentino, sessão 18, Capítulo 5.º, e posta no nosso paiz a cargo das Camaras Municipais, segundo a 
disposição da ordenação L. 1.º Tit. 66, § artigo 48; e considerada como oficial pelas cartas Regias de 18 de 
Maio de 1608, Alvará de 15 de Julho de 1621, Cartas Regias de 17 de Abril de 1625 e 25 de Junho de 
1630». 

Aí está a origem da Camara pagar obrigatoriamente essas festividades, do Mandato e Corpo de deus, 
fazendo convites e reunindo na Matriz todo o funcionalismo e pessoas de distinção. 

As cerimonias da Semana Santa, na igreja Matriz, acarretam muita despeza e, sobre tudo, muito 
trabalho; - despeza, porque os padres não estão pela tabela de 1687, recebendo seis tostões para 
cantarem 4.ª, 5.ª, 6.ª e sabado, com obrigação de acompanhar a Procissão da Ressurreição, assistir á 
missa e cantar o responso final por 50 reis! - trabalho, porque a igreja tem de estar de gala e de luto: com 
arte para a Exposição, em forma de monte para o Enterro, coberta de crepes e gala para a Aleluia, sendo 
necessario pagar e ter muito pessoal activo, efectivo e sabedor. 

Mas como para os grandes males de inventam os grandes remedios, a comida a rôdos, o vinho e os 
doces distribuidos a mãos largas, a tudo imprime movimento e acção, exercendo as funções do azeite no 
bancal duma maquina rotativa. 

Todas as mezas administrativas da Confraria do Sacramento se empenham por dar o maior brilho 
possivel ás festas da Semana Santa. 

Com efeito, essas festas são necessarias, o comercio e a industria não as dispensam; porquanto nesta 
quadra, ha em todos os estabelecimentos e oficinas um grande movimento que é o equilibrio financeiro da 
maior parte dos que vivem do trabalho. 

Acabar com as festas da Semana Santa, seria levar a desgraça a centenas de casas.  
A Camara, no regimen republicano, não auxilia festas religiosas, visto que o Estado não tem 

religião oficial. A Confraria do Sacramento, de acção comum com a Irmandade da Misericordia, deve fazer 
todo o possivel para que continuamente sejam brilhantes as cerimonias da Paixão. 

Assim, terão cumprimento as disposições testamentarias de dois benemeritos e será satisfeita a vontade 
dum povo crente.” Cf. LANDOLT, Candido Augusto - A Póvoa Linda (Lendas e Tradições Regionais), Póvoa de Varzim, 
“Propaganda”, 1914, pp. 75 - 77. 

 
1947.06.05 - A Câmara deliberou autorizar que da sacada dos Paços do Concelho fosse lançada ao 

público a benção do Santíssimo Sacramento e Incorporar-se na procissão do Corpo de Deus, no dia 
5 do corrente” Cf. Livro de Actas das Sessões da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Sessão de 1947, 
Junho, 04, Fl. 21. 

[Bibliografia: Ver: “Bibliografia Geral”, vol 1] 
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3.5.2. PROCISSÕES EXTRAORDINÁRIAS. DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA (...1758 – 1957) 
 

1758 (anteriores a) –  Procissões de “rogações” (?) – com a imagem de Nossa Senhora de Varzim, à Igreja 
de Santa Clara de Vila do Conde - realizadas por freguesias “vizinhas” da Póvoa de Varzim.  
“As freguezias visinhas pediam algumas vezes a dita imagem [de Nossa Senhora de Varzim] e a levavam 
processionalmente á igreja das religiosas de Santa Clara de Villa do Conde, onde lhe faziam suas preces, 
findas as quaes a repunham outra vez com a mesma formalidade de acompanhamento. Em uma d'estas 
occasiões haviam as ditas religiosas mandado fazer uma semelhante imagem, e quando havia de recolher-
se a procissão a esta igreja, deram a nova imagem. Não advertiram os moradores d'esta villa na troca com 
a confusão do povo que acompanhara a senhora: collocaram-na dentro da sua vidraça, e no outro dia 
appareceu sobre o altar a que se tinha mettido dentro, e dentro a propria que havia ficado em o mosteiro. 
Depois d'este acontecimento nunca mais este povo consentiu sahisse fora d'esta freguezia esta 
sacrosancta imagem.”9 
 

Anteriores a 1758 e frequentes nesta data – Procissão extraordinária - Procissões votivas da N.ª Senhora de 
Varzim, principalmente no tempo da Quaresma (antes de 1757 na Antiga Igreja Matriz da Póvoa de Varzim 
e, depois na nova, para onde a imagem foi transferida). 
“á qual ainda hoje vem no tempo da quaresma muitos precissonaes [processionais] votos ás sextas feiras, 
de todas as freguezias da visinhança.”10 
 

1757.01.06 – Procissão extraordinária - Procissão de transferência de imagens e Santíssimo Sacramento 
da Antiga Igreja Matriz da Póvoa de Varzim para a nova. 
“Para o dia 6 de Janeiro de 1757 - annos prepararam uma solemnissima procissão em que com toda a 
pomposa magnificencia foram conduzidas do antigo templo do ermo para o novo fabricado entre o povo, as 
Santas Imagens que deviam sahir da antiga Matriz, e debaixo do palio o Sanctissimo Corpo de Christo 
Sacramentado, e passando a procissão pelo terreiro de S. Sebastião avistando-a a fortaleza d'esta villa 
salvou ao rei dos reis com uma descarga de sua artilharia recebendo com a bandeira das reais armas e 
sagradas quinas, abatida, a benção que o prestes deu á mesma fortaleza, prostrado de joelhos o povo e 
clero ao cantar o  Tamtum ergo. 
Recolhida a procissão, collocadas as imagens nos respectivos altares, exposto o Sacramento augusto no 
throno, alegres os corações dos freguezes, e com mostras efficazes de devoção todo o povo, se deu 
principio á missa primeira, que officiou o parocho actual Diogo Ferreira, prestes que havia sido na 
procissão; actos a que se não faltou em cousa alguma ás ceremonias da igreja, porque o emprego que o 
dito parocho teve muitos annos de mestre d'ellas em varias funcções do serenissimo arcebispo primaz, e 
em todas as de seus dous bispos coadjutores tem exercitado os parochianos de tal forma, que qualquer 
d'elles pode ter o nome de mestre de ceremonias, que na igreja antiga se não podiam executar pela 
pequenez d'ella, sendo talvez este o motivo porque o parocho ha pouco  mais d'um mez de posse d'esta 
igreja procurasse a brevidade da mudança. 
Prègou de manhã o padre Bernardino de Santo Antonio, conego secular do Evangelista, e de tarde o padre 
Manuel Correa de Carvalho Salgado, collegial que foi no seminario de S. Pedro da cidade de Braga, ambos 
naturaes d'esta villa, que apostados entre si desentranharam a escriptura nas intelligencias com que 
acomodaram as circumstancias, mostrando que a sciencia lhes sobrevencia a idade.”11 
 

1811.06.30  – Procissões extraordinárias - Procissão do Cerco 
“Viriato Barbosa12 refere que a 30 de Junho de 1811 se realizou na vila uma Procissão de cerco, para pôr 
cerco à peste que grassava nesse ano de 1811. / Tomaram parte os andores do Senhor Crucificado da 
Misericórdia, de Nossa Senhora das Dores, de Nossa Senhora das Angústias, de S. Sebastião e de S. 
Roque; Confrarias e Irmandade da Santa Casa; todo o clero da Vila; e o povo.”13 

                                                        
9 Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga - Noticia da Villa da Povoa de Varzim, feita a 24 de Mayo de 1758... [Resposta ao Inquérito 
dirigido pelo P.e Luís Cardoso, em 1758... [in BARBOSA, Fernando (publicou e prefaciou),... pp. 320, 331 - 332.] 
10 Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga (1758) - Noticia da Villa da Povoa de Varzim… Ob.cit, p. 320. 
11 Cf. LEAL, Francisco Felix Henriques da Veiga (1758) - Noticia da Villa da Povoa de Varzim… Ob.cit, p. 313. 
12  Viriato Barbosa – A Póvoa de Varzim (Ensaio da História desta Vila), 2ª edição, 1972, cap. X, págs. 112 e 113. 
13 Cf.COSTA, Joaquim Martins - As Procissões na Póvoa de Varzim, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol. XVII e XVIII, Póvoa de Varzim, 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1979, pp. 210 – 211.  



 

 384 

1833.08.24  – Procissão extraordinária - Procissão de Penitência 
“No ano de 1833 grassava na Póvoa a «cólera morbus» e se realizou a 24 de Agosto desse ano uma 
procissão de penitência, na qual se incorporaram os andores do Senhor Crucificado, Senhor dos Passos, 
Senhor da Prisão e Senhor da Cana Verde, todos da Misericórdia, e mais 18 andores da Vila entre as quais 
o do Senhor Morto, no esquife, debaixo do pálio. 
É interessante arquivar aqui o trajecto da procissão. Diz Viriato Barbosa14 : «seguiu o cortejo religioso pela 
rua da Consolação, actual da Conceição; rua de S. Sebastião, que é a rua 1º de Maio dos nossos dias; 
Campo da Feira, nome por que era conhecida a Praça do Almada; rua dos Ferreiros, antiga estrada Velha, 
por ser por essa artéria que se comunicava com Vila do Conde e consequentemente com o Porto; e por 
essa rua seguiu até à Lapa, extremo da Póvoa, pelo lado Sul; pela praia o cortejo endireitou ao Paredão: e 
daí aos Marcos (Regouça); tomou a rua do Norte, rua nesse tempo muito estreita e torturosa, a que nos 
nossos dias já deram o nome de António Graça; seguiu pela rua da Senra, que era a única via de 
Comunicações para a Vila Velha, rumo que a procissão tomou. Recolheu na igreja da Misericórdia».15 
 

1925 – Procissão extraordinária - Procissão do Congresso Eucarístico 
“No ano do congresso Eucarístico Diocesano realizado na Póvoa, em 1925, houve uma procissão 
Eucarística, no período compreendido entre 2 e 5 de Julho desse ano. 
Era Arcebispo de Braga D. Manuel Vieira de Matos e Pároco da Póvoa o Revº Padre Alexandrino José 
Leituga. Os jornais da época, especialmente «A Voz do Crente» devem referir-se a esta procissão. Também 
foi editado um opúsculo relativo a este Congresso Eucarístico Diocesano na Póvoa, que não possuímos. Aí 
não vem descrita a procissão.”16 
 

1928 – Procissão extraordinária - Procissão das Sete Senhoras  
“Durante as Festas Marítimas, em Outubro de 1928, realizou-se uma procissão na qual tomaram parte os 
andores de sete Nossas Senhoras. Com certeza, tomaram parte os andores de: 
-   Nossa senhora das Dores 
-   Nossa Senhora da Assunção 
-   Nossa Senhora da Fátima 
Os outros andores devem ter sido os de: 
-   Nossa Senhora da Conceição 
-   Nossa Senhora do Desterro 
-   Nossa Senhora do Carmo 
-   Nossa Senhora do Rosário”17 
 

1945  – Procissão extraordinária - Procissão de Nossa Senhora da Conceição 
“Esta procissão foi realizada durante a Guerra de 1939-1945, para pedir a paz. 
Nos apontamentos deixados por D. Maria da Assunção Azevedo Martins da Costa, consta que se realizou 
no ano de 1945, mas ainda durante a Guerra. 
Foi uma procissão em que se incorporou apenas o andor da Senhora da Conceição, Padroeira da Póvoa, 
as Confrarias e Irmandade da Assunção e Grupos Alegóricos, Música e Fiéis. (…)”18 
 

1945.06.10 – Procissão extraordinária - Procissão Eucarística,  
Aquando “da consagração do concelho da Póvoa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração 
de Maria19” 
 

1953 – Procissão extraordinária - Procissão de S. Cristovão, por iniciativa dos motoristas da Póvoa; 
 

1956 – Procissão extraordinária - Procissão de S. Marçal; 
“Durante o Congresso Nacional dos Bombeiros Portugueses, realizado na Póvoa efectuou-se no domingo, 
dia 8 de Julho de 1956, uma Procissão de S. Marçal, patrono dos Bombeiros. 

                                                        
14 Cf. Viriato Barbosa, Ob. cit., pág. 119. 
15 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 211. 
16 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 211-212. 
17 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 212. 
18 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 212 – 213. Descreve todo o programa da procissão (pp. 212 – 215). 
19 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 210; CONFRARIA DE S. JOSÉ DE RIBAMAR - A Póvoa do Mar aos pés de Jesus e Maria, 
Póvoa de Varzim, 1946, Edição da Confraria de S. José de Ribamar. 
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Esta Procissão saiu do Quartel às 8.45h, percorrendo a rua de Santos Minho, Largo do Dr. David Alves, rua 
da Junqueira, Praça da República, rua do Dr. Sousa Campos, Praça do Almada, onde foi celebrada missa 
campal por Sua Ex.ª Rev.ª o Senhor Bispo de Filadélfia, D. João de Deus Ramalho, regressando a 
procissão ao Quartel pelas ruas de Paulo Barreto (rua do Almada), Cidade do Porto e de Santos Minho. 
A organização da Procissão foi a seguinte: 
Cruz paroquial, transportada por um Bombeiro, ladeada por dois bombeiros com machado ao ombro; 
Andor de S. Marçal, transportado por bombeiros, ladeado por lanternas empunhadas por bombeiros 
comandando o andor, o comandante dos bombeiros, então capitão António José da Mota; 
Pároco de S. José e um acólito; 
Delegações da Liga dos Bombeiros Portugueses e das corporações presentes ao XII Congresso Nacional 
de Bombeiros; 
Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários da Póvoa, em formatura, com bandeira.”20 
 

1957 – Procissão extraordinária - Procissão do Silêncio;  
“Realizou-se na Póvoa, durante uma Missão na Matriz, no duplo centenário, em 1957, uma procissão de 
saudade aos mortos. Como na Póvoa há dois cemitérios, o da Giesteira e o Mar, a procissão deslocou-se à 
praia, tendo havido alocução no Castelo, feita pelo Arcebispo de Braga, D. Francisco Maria da Silva. A 
procissão, subindo a Junqueira, foi depois em romagem ao cemitério, onde houve Missa.”21 
 

1957 – Procissão extraordinária - Procissão do Centenário da Matriz 
“No duplo centenário da Igreja Matriz, em 1957, realizou-se uma procissão nocturna de homens. Foi 
inspirador desta procissão o saudoso António Pinto de Carvalho Freitas do Amaral.  
Disse-nos o senhor Fernando Gomes Ferreira que foi apenas uma procissão eucarística de velas, tendo 
havido ao recolher, alocução na Praça do Almada pelo Revº Mário Branco, seguida de benção. 
Tomaram parte as irmandades e Confrarias do concelho.”22 
 

1957 – Procissão extraordinária - Cortejo processional de Sua Eminência o Senhor Cardeal Patriarca de 
Lisboa; “No duplo centenário da Matriz, em 1957 visitou a Póvoa, Sua Eminência o Sr. Cardeal Patriarca D. 
Manuel Gonçalves Cerejeira. / Sua Eminência foi recebido no Largo do Chinês – estava presente o seu 
amigo pessoal Sr. Dr. Josué Francisco Trocado – e, daí, em carro aberto, acompanhado pelo Presidente da 
Câmara, Sr. Major Mota, subiu a Junqueira. Apeou-se no Largo de S. Roque e paramentou-se na Capela de 
Sant’Iago recordando os tempos em que, hóspede do Dr. Abílio Garcia de Carvalho na rua de Santos 
Minho, celebrava missa, como simples padre, naquela Capela. / Uma vez paramentado, organizou-se um 
cortejo processional a caminho da Matriz, pela Praça do Almada, rua do Visconde e rua da Igreja. (...) 
Neste cortejo, ao longo do percurso atapetado de flores em toda a extensão, tomaram parte Escuteiros, 
Congregações religiosas e as Confrarias e Irmandade da Assunção, pela ordem de precedência, seguindo 
a Confraria do Santíssimo em último lugar. Também participou uma força militar do 1º Grupo de 
Companhias de Administração Militar. 
A fechar o cortejo, o Cardeal Patriarca, seguido da Câmara e das restantes autoridades Civis e Militares, 
Agremiações culturais e desportivas com os respectivos estandartes. As Autoridades envergavam casaca – 
e os militares o uniforme correspondente – sendo de salientar que os vereadores da Câmara levavam a 
banda tradicional do respectivo cargo. 
Pela solenidade de que se revestiu, este cortejo religioso foi possivelmente o de maior imponência realizado 
na Póvoa em todos os tempos.”23 
 

Várias – Procissões extraordinárias - “Procissões por altura da realização de Missões na Matriz, da qual 
destacamos uma com andores das imagens do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora das Dores.”24 

[Bibliografia - Ver: “Bibliografia Geral”] 

                                                        
20 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 215. 
21 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, pp. 215 - 216. 
22 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, p. 216. 
23 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit.,  1979, pp. 216 - 218. 
24 COSTA, J. Martins da - As Procissões... Ob.cit., 1978, pp.  210 – 211. 
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Cronologia – História e Arte Local 

 
 
 

DATA 

 

HISTÓRIA 

NACIONAL. 
EVENTOS 

POLÍTICOS 

 

HISTÓRIA LOCAL – CISTÓRIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL - PRESIDENTES DE 

CÂMARA, VEREADORES, PELOUROS, etc. 

 

HISTÓRIA LOCAL – 
CONJUNTURAS E EVENTOS  

 

HISTÓRIA LOCAL – ASPECTOS ARTÍSTICOS 
 

1900 - Censo da 
população 
portuguesa:  
5 016 267 
habitantes. 
 
1900 - Morte 
de Eça de 
Queirós, em 
Paris. 

Câmara (2 Janei ro 1899)  Câmara (2 Janei ro 1899)  ––  1899 a 1901  1899 a 1901 (Código Administrativo art. 16º e art. 45º) 
Presidente – Dr. Delfim Martins Flores  
Vice-Presidente – Barão de Aver-o-Mar, Manuel Gomes de Amorim  
Vereadores – José Ribeiro Pontes, António José de Campos, Manuel Fernandes de Faria Júnior, António 

Gonçalves Cascão, João Baptista Gonçalves d’ Oliveira 
PELOUROS  
Presidente – obras, polícia, instrução e cemitério 
Pontes – matadouro, limpeza pública e subsídio de lactação   
Cascão – iluminação pública, incêndios e águas 
Campos – mercados, jardim, arborização e aferimentos 
Barão de Averomar, Faria Júnior e Gonçalves d’ Oliveira – inspecção das estradas e obras rurais.  

 1900 - Desenho do Retábulo para a Capela do Cemitério - pelo arquitecto camarário 
Gonçalo Artur Cruz, arquitecto camarário – em estilo neoclássico puro. 

 

1901   1901 – Fome - “dando-se, actualmente neste concelho, entre a classe 
pobre muita miséria por falta de trabalho, principalmente na classe 
piscatória, onde os lucros têm sido muito diminutos por escassez de 
pescaria, julgamos de grande necessidade prestar-se qualquer auxilio às famílias 
mais indigentes (...)”. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim pede autorização 
para auxiliar os indigentes através “das taxas de Beneficência” Cf. Copiador da 
Correspondência para o Governo Civil (1900, Janeiro, 4 - 1901, Dez., 30), pp. 2-3. Cota: ADPV (CMPV / 
0662) 

 

1902  Câmara (2 Janei ro 1902)  Câmara (2 Janei ro 1902)  ––  1902 a 1904  1902 a 1904 (Código Administrativo art. 16º) 
Presidente – Padre José Almeida da Costa Amorim   
Vice-Presidente – Barão de Aver-o-Mar, Manuel Gomes de Amorim  
Vereadores – Francisco Luís Trocado Júnior, Francisco Alves Vieira Júnior, José da Silva Graça, Abade 

João Fernandes Pereira, Manuel Francisco Miguel Júnior 
PELOUROS  
Presidente – obras, biblioteca, instrução e iluminação pública 
Trocado Júnior – matadouro, águas e subsídios de lactação   
Vieira Júnior – limpeza pública, jardim e arborização 
Graça – cemitério, incêndios, mercado e aferimentos 
Barão de Averomar, Pereira e Miguel Júnior – inspecção das estradas e obras rurais 

  

1903     

1904    
1904 - Morre a última 
freira do convento de 
Santa Clara de Vila 
do Conde 

1904 [AMORIM] Início da construção da igreja nova de Santiago de Amorim.-“O desenho [...] foi confiado a um 
arquitecto distintíssimo (o sr. Adães Bermudes), e a sua construção a um mestre canteiro com largos conhecimentos 
d’este genero de trabalhos;  (...) Como, porém, as despezas excedessem muito o orçamento, foram aquelles tres irmãos 
que tomaram a seu cargo o excesso, na importância, talvez, de 8 contos de reis, offerecendo os herdeiros, além dos ditos 
3 contos de reis, mais o seguinte - O Exº Sr. Manoel João Gomes d’Amorim Júnior o relógio da torre; a Exª D. Marianna 
Amorim Alves, casada com o Ex.º Sr. David Alves, um altar; - a Ex.ª Sr. D. Thereza Amorim Cunha, casada com o Ex.º 
Sr. Dr. Quirino Augusto de Sousa e Cunha, outro altar.” Cf. LANDOLT, J.A. ... 1911, p.  3- 7.  
Sabemos que se iniciou a construção em 1904 e que as obras principais estavam concluídas em 1909.Cf. COSTA, J. M. - 
Confraria Ob. cit., 1981, pp.29-49. 
Foi inaugurada solenemente, como igreja paroquial, em 8 de Setembro de “1920”. Cf. BRANDÃO, D. de Pinho - S.Tiago de Amorim 
(Concelho da Póvoa de Varzim-Subsídios para a sua História, in “P.V.-B.C.”, III, 1964, pp.177-200 ,IV,1965,pp.162-177, 213-229. 
1904 – 1905 - Coreto da Praça do Almada 
1896 - Primeira tentativa de construção de um coreto de planta semicircular; 1904 - Concretiza-se a ideia da construção 
de um coreto de Música no desenho da planta do novo ajardinamento da Pç. do Almada de Sã Vieira; meados de Junho - 
iniciam-se os trabalhos de terraplanagem; final do mês - inicia-se a obra de pedreiro para execução da base do coreto; 
1905 - O coreto é pintado; 14 de Set. - a Banda Povoense apresenta-se em público pela primeira vez no Coreto da Pç. do 
Almada; 1911 - Foi executada a primeira reparação pelo pintor e armador local Manuel Alves da Costa.” CF. DIRECÇÃO-G.L 
DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS – Inventário do Património Arquitectónico, Número IPA: 1313100013, Página na Internet, 2001. 
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1905  Câmara 1905 a 1907Câmara 1905 a 1907   
Presidente – Dr. António Rodrigues da Costa Silveira  
Vice – Presidente – Abade de Navais, Manuel Ribeiro de Castro 
Vereadores – Tomás Ferreira Areias, Francisco da Costa Marques (vereador mais velho), Manuel Pereira 

Sampaio Júnior, Manuel Martins do Eirado, Manuel Joaquim de Almeida 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo artg. 62, parág. 2º) 
Presidente – obras, instrução, biblioteca, viação e iluminação pública. 
Francisco Marques – mercado, matadouro, aferimentos e impostos. 
Tomás Areias – limpeza pública, jardins e arborização. 
Manuel Júnior – águas, incêndios, subsídios, cemitérios e obras rurais. 
Vice – Presidente – obras rurais de Navais, Estela e Terroso 
Manuel Almeida – obras rurais de Balasar, Rates e Laúndos 
Manuel Eirado – obras rurais de Amorim, Beiriz e Argivai 

  
1905 – Igreja do Sagrado Coração de Jesus [a 31 de Agosto de 1890 foi lançada a 1ª pedra] 
“O retábulo da capela-mor foi construído em 1905 a expensas do capitalista João Cristelo 
Póvoas na oficina do entalhador de Braga Pedro Rodrigues.” Cf. AMORIM, Manuel - A Companhia de 
Jesus na Póvoa de Varzim,  in «Boletim Cultural. PÓVOA DE VARZIM», vol. 37, P. de V., Câmara Municipal, 2002, 
[pp. 5 - 59 (VI - Conclusão)] p. 40. 

1906    1906 - Placa de Bronze dedicada a Eça de Queirós – de António José Teixeira Lopes. "Na casa onde se diz ter nascido Eça de 
Queirós [no Largo Eça de Queirós, antigo Largo de S. Sebastião] foi inaugurada às 10 horas da manhã do dia 14 de Outubro de 1906, com toda a 
solenidade, uma placa de bronze, oferta da Colónia Portuguesa no Brasil, e da autoria do célebre estatuário António Teixeira Lopes e do arquitecto 
José Teixeira Lopes, trabalho da fundição de Adelino Lopes." Cf. BARBOSA, J. - Toponímia… 1971, p. 271 - 272.  

1907     

1908 1908.02.01 - 

Manuel II 
foram 
assassinado
s o rei D. 
Carlos e o 
herdeiro D. 
Luís Filipe.  

Câmara de 1908 a 1910Câmara de 1908 a 1910  
Presidente – Bach. David José Alves  
Vice – Presidente – Barão de Aver-o-Mar, Manuel Gomes de Amorim 
Vereadores – António Fernandes Lima, Abade Manuel Ribeiro de Castro (vereador mais velho), João 

Baptista Gonçalves de Oliveira, José da Silva Graça, João Pedro da Silveira Campos 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo artg. 62, parág. 2º) 
Presidente – obras, viação, iluminação, impostos e matadouro. 
Vice – Presidente – obras rurais de Amorim, Beiriz, Navais, Estela e Terroso 
José Graça – mercado, subsídios de lactação e aferimentos. 
António Lima – águas e cemitério. 
Manuel Castro – instrução e biblioteca. 
João Oliveira – obras rurais de Argivai, Balasar, Rates e Laúndos, inspecção de jardins e arborização. 
João Campos – incêndios e limpeza pública 

  
1908 – 1910 - A Câmara Municipal foi reformada entre 1908 e 1910.“[p. 150:] O 
azulejamento da frontaria foi feito em Outubro de 1910, sendo “os claros que // [p. 156:] 
entremeam as janelas […] preenchidos por quadros das armas portuguesas (…) / Sob o 
desenho de Bielman, os azulejos da fachada fram executados na Fábrica do Carvalhinho, 
Porto e oferecidos à Câmara pelo benemérito Francisco João de Amorim, da família dos 
“Bonitos de Amorim” [p. 157:] paineis “datados de 1909” Cf. AMORIM, Sandra Aaújo de, 1996.  

1909  1909.05.12 - “3ª Repartição (...) (Fl. 34). N.º 21 / Tendo de 
realisar-se n’esta Villa, no proximo domingo, pelas 2 horas 
da tarde, a manifestação fúnebre em honra do falecido 
António Augusto da Rocha Peixoto, por ocasião da 
chegada do seu cadáver, com todas as corporações e 
associações d’esta mesma Vila, vou rogar a V.ª Ex.cia se 
digne dar as suas ordens para que oito policias civis 
venham auxiliar-me na manutenção da ordem publica, 
devendo os mesmos chegar aqui no comboio trammaz que 
parte da estação da Bôa-Vista ás 10,15 da manhã e tendo 
de regressar n’esse mesmo dia a essa cidade. O 
Administrador, Carneiro.” Cf. Copiador da Correspondência 
para o Governo Civil (1909, Janeiro, 2 - 1909, Dezembro, 28), 
1909.05.12, fl. 34. 
 

 1909.05.02 - Morre António Augusto da Rocha Peixoto (N. 18 de Maio de 1866, Rua da Silveira, n.º 58, Póvoa de V. Morreu em 2 de 
Maio de 1909 em Matosinhos. Ver: LANDOLT, João Agostinho - Rocha Peixoto, in “O Meu Panteon” (Sep. «A Povoa de Varzim»), P. de V., Tipografia Landolt, 1912, p. 30. 
 

1909 (inauguração) - Monumento ao Cego do Maio [[1817 – 1884]] / Escultor: José da Maia Romão Júnior. Deu a sua opinião (favorável) 
a pedido do club Naval: Joaquim Marques de’ Oliveira. / Passeio Alegre / “O monumento foi construído por iniciativa dos poveiros do 
Brasil”. 
 

1909 - 2 de Novembro - É lançada a 1ª pedra da nova Igreja da Misericórdia. / “Por iniciativa do Provedor da Misericórdia, sr. David 
Alves (Gerência de 1905 a 1907), deliberou-se formar um vasto plano de melhoramentos, atendendo ao estado de detioração da velha 
capela, que contava mais de 2 séculos de existência, e cujo plano melhoraria mais a beleza do local, dando origem a que os progressos 
da Santa Casa se desenvolvessem. / Ouvida em sessão, a Irmandade, foi chamado o ilustre arquitecto sr. Adães Bermudes, para tirar 
uma planta do local, concluindo-se finalmente que, a velha capéla desaparecendo, dava terreno, para aformoseamento, e a nova igreja 
seria construida no logar da primitiva Capelinha dos Mortos, que antigamente era cemitério da Irmandade, contando-se depois com os 
restantes terrênos que foram de Joaquim Agra, para ladear a igreja nova com enfermarias e com pavilhões isolados, para o tratamento de 
moléstias infecciosas, ficando o actual hospital a servir unicamente de asilo, para os velhos inválidos.  (...) 
Lançou-se, então, sem nenhuma solenidade, a 1ª pédra para a construção da nova igreja, em 2 de Outubro de 1909, aproveitando-se 
o material da igreja em ruínas (onde estava a máquina da desinfecção), e da capéla velha, que se demoliu em 13 de Janeiro de 1910. / A base 
de licitação désta empreitada foi orçada em 8:460$000 reis, sendo adjudicada ao mestre canteiro António Fernandes Dias, de Mujães, 
Viana do Castelo” Cf. LANDOLT, J.A.- A Igreja da Misericórdia, in «A Póvoa de Varzim», 21 e 22, 15 de Set. de 1914, pp. 1, 2.  
“A construção desta igreja foi adjudicada por 15 contos ao empreiteiro de Viana, António Fernandes Dias.” Cf. BARBOSA, Jorge – Toponímia... Ob. cit. 1971, 
p.140.  

1910 1910.10.05 
–  
República 
 

1910.10.07 - “1ª Repartição (...)  (Fl. 16) N.º Telegrama / República ontem 5 horas tarde, perante numeroso concurso povo, 
proclamada edifício Paços Concelho, sendo assinado auto proclamação lavrado e lido varandas edifício. Banda musica, tocando 
Portugueza [Hino: A Portuguesa] e precedida extraordinária multidão percorreu ruas vila, indo ao Castelo onde comandante guarda 
fiscal procedeu levantamento bandeira Republicana, que tremula também Câmara. Associações locais embandeiradas. Reina 
completo sossego. O Administrador, Baptista.” Cf. - Copiador da Correspondência para o Governo Civil (1910,01, 3 - 1910,12, 30), 1910.10.07, fl. 16. 
  

  
1910.01.13 – da Antiga Ig. da Misericórdia a “capéla velha, que se demoliu em 13 de Janeiro de 
1910.” Cf. LANDOLT, J.A.- A Igreja da Misericórdia, in «A Póvoa de V.», 21 e 22, 15 de Set. de 1914, p. 2.  
 
1910 - “Recebi do Exº Senhor Dr. David Alves, Presidente da Câmara Municipal, a quantia de cento e 
vinte mil reis, pª entregar ao architeto Luis Ventura Terra, pelo projecto do monumento a 
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Vereação de 1910 (C omissão R epubl icana)Vereação de 1910 (C omissão R epubl icana)  
Presidente – Dr. João Pedro de Sousa Campos  
Vice – Presidente – António Francisco dos Santos Graça 
Vereadores – Plácido António Ferreira, António dos Santos Graça, António José Fernandes, Joaquim Pereira Sampaio, Albino José Pereira de 

Campos (vereador mais velho) 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo artg. 62, parág. 2º) 
Presidente – estradas, vedações, construções e reconstruções em Beiriz, Argivai, Terroso e Amorim. 
António Francisco S. Graça – obras, viação e iluminação pública. 
Plácido Ferreira - estradas, vedações, construções e reconstruções em Navais, Estela, laúndos, Balasar e Rates. 
Santos Graça – impostos, limpeza pública e subsídios. 
António Fernandes – jardins, arborização, cemitério e matadouro. 
Joaquim Sampaio – aferimentos, incêndios, águas e mercado. 
Manuel Alves Viana – biblioteca e instrução. 

Francisco de Almada e a outros Povoenses. / Povoa de Varzim, 18 de Outubro de 1910 / 
Thomaz Ferreira Aréas”. Cf. ALVES, David José - Espólio guardado na Biblioteca Municipal Da Póvoa De Varzim, Doc. 1 
 
1910 - Na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (iniciada em 1890) “Com a expulsão dos Jesuítas, em 
1910, paralisaram as obras, para recomeçarem em 1927, porém em ritmo tão lento, por falta de 
recursos” Cf. BARBOSA, Jorge - Toponímia da Póvoa de Varzim…, Ob. cit., vol. XII,1973, p. 30. 
 
 

1911 1911.04.20 - a Lei da Separação [do Estado da Igreja] de 20 de Abril de 1911, embora 
reclamando-se de princípios não totalmente inaceitáveis, sujeitou a vida cristã a uma apertada 
fiscalização, condicionando a actividade religiosa, proibindo o ensino religioso mesmo nas escolas 
particulares e confisgando, em favor do Estado e das autarquias locais, todos os bens da Igreja 
que não fossem propriedade bem determinada de alguma pessoa particular ou corporação com 
individualidade jurídica, isentando os novos possuidores do cumprimento dos encargos religiosos que 
os oneravam. As igrejas e seu mobiliário podiam ser cedidas, a título precário e apenas na medida do 
estritamente necessário, a associações laicas encarregadas do culto (cultuais), na condição de estas 
não integrarem sacerdotes e ficarem subordinadas às autoridades administrativas e ao Estado, e não à 
hierarquia. / Entre outras medidas de fortíssima restrição da liberdade religiosa, a Lei da Separação veio 
de novo, agora em relação à igreja e às instituições eclesiásticas em geral, e não só em relação a 
algumas delas (as Ordens Religiosas), operar uma nacionalização da totalidade dos bens, quer 
detidos em propriedade e genericamente afectados à realização das funções da Igreja e das instituições 
eclesiásticas, quer por natureza ou essência destinados à evangelização e à actividade Pastoral.” Cf. 
Conferência Episcopal Portuguesa - Património histórico-cultural da Igreja,  Lisboa, Conferência Episcopal 
Portuguesa, 1990, p. 12. 

  “Pela Lei de 20 de Abril de 1911, foi decretado pelo Governo da República a Separação do Estado das igrejas. Como tal e de acordo 
com o CAPITULO IV - da propriedade e encargos dos Edifícios e bens - Artigo 62º "Todas as catedrais, igrejas e capelas, bens 
imobiliários e mobiliários, que tem sido ou se destinavam a ser aplicados ao culto público da religião católica e à sustentação dos 
ministros dessa religião e de outros funcionários, empregados e serventuários dela, incluindo as respectivas benfeitorias e até os 
edifícios novos que substituíram os antigos, são declarados, salvo o caso de propriedade bem determinada de uma pessoa 
particular ou de uma corporação com individualidade jurídica, pertença e propriedade do Estado e dos corpos administrativos, e 
devem ser, como tais arrolados e inventariados, mas sem necessidade de avaliação nem de imposição de selos, entregando-se os 
mobiliários de valor, cujo extravio se receia, provisoriamente à guarda das juntas de paróquia ou remetendo-se para os depósitos 
públicos ou para os museus. / O processamento do disposto no articulado do artigo 62º, está exarado no seguinte artigo 63º: “O 
arrolamento e inventário a que se refere o artigo anterior serão feitos administrativamente, de paróquia em paróquia, por uma 
Comissão concelhia de inventário, composta pelo administrador do concelho ou bairro e do escrivão de Fazenda, que poderão 
fazer-se representar por empregados seus, sob sua responsabilidade, servindo o primeiro de presidente e o segundo de secretário, 
e por um homem bom de cada paróquia, membro da respectiva junta, e indicado pela câmara municipal para o serviço dessa 
paróquia.”  
“Constituída a Comissão logo principiavam os trabalhos do arrolamento e inventário. Far-se-iam dois exemplares de cada inventário 
e arrolamento sendo um enviado à Comissão Central de execução da lei de separação e o outro entregue na Câmara Municipal, à 
disposição de quem o quisesse examinar.” Cf. COSTA, Luís - A lei de Separação do Estado das Igrejas (algumas incidências na Póvoa de Varzim), in «P. de V.. 
Boletim Cultural», vol. XXIX, Póvoa de Varzim, Câmara M. da P. de V., 1992, pp. (83- 87) 84. 

1912   1912.08.15 – Não se realizou a festa e procissão de N.ª S.ª 
da Assunção - por motivos de ordem económica - muitos 
pescadores emigraram para o Brasil. Cf. ANDOLT, João 
Agostinho (Direct.) - Uma Procissão que não sae. A Senhora  d' 
Assumpção, in «A Povoa de Varzim», 1.º ano, n.º 21, Póvoa de 
Varzim, 1912, s.p. 

 

1913 1913 – 1914 – 
Primeiro governo da 
Afonso Costa. 

  1913 - “A capela de S. José foi demolida em 1913. Depois, a Confraria de S. José de Ribamar esteve, de 1913 a final de 1934, na 
Igreja do Coração de Jesus, transitando, nesse ano, por permuta com a Confraria de Nossa Senhora de Lourdes (1902), para a 
Igreja de S. José de Ribamar, na esquina da Rua do Norte com a Avenida Mouzinho de Albuquerque (igreja construída na década de 20 e aberta ao 
culto, não concluída, ainda, em 1927). Em nossos dias, está na nova Igreja de S. José de Ribamar, construída no mesmo local, e da qual foi benzida a 1.a 
pedra em 22 de Agosto de 1954, e sagrada, pronta, em 16 de Julho de 1960.” Cf. COSTA, Joaquim Martins da Costa - Cem anos de vida da Confraria de S.José de 
Ribamar da Póvoa de Varzim (1860-1960)- Introdução, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol.XXXI, Póvoa de Varzim, 1994, pp. 305- 351. 

1914 1914 – 1918 – I.ª 
Guerra Mundial 

1914.01.02 1914.01.02 --  Comissão Execut iva da C âmara Municipal  (2 Janei ro 1914)   Comissão Execut iva da C âmara Municipal  (2 Janei ro 1914)  ––  1914.   1914.  Nomeação da Mesa 
Presidente – António Gonçalves Linhares  
Vice – Presidente – José da Silva Graça   
Vereadores – Joaquim Rodrigues da Costa, Manuel Gomes de Sá, Manuel Gonçalves dos Santos Júnior 
Secretário – António Leite Dourado 
Vice-secretário – António Luís Postiga 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo art. 55º, parág. Único) 
Presidente – secretaria e obras de viação 
Vice – Presidente – impostos, aferimentos, cadeias, lactações, biblioteca e museu 
Postiga – águas, higiene, limpeza de ruas, cemitério, jardins, arborização e instrução 
Dourado – mercado, matadouro, incêndios e iluminação 
Sá – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Laúndos, Rates e Estela 
Costa – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Terroso, Beiriz, Balasar e Argivai 
Santos Júnior – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim e Navais 
 

 1914.08.12 - “No triénio 1914 - 1916 foi colocado na Provedoria da Misericórdia, João Gomes 
de Castro que se comprometeu a concluir a construção da nova igreja da Misericórdia, 
abonando por isso mais de 4 contos para os trabalhos que restavam fazer-se. (...) concluída em 
fins de Julho deste ano de 1914. (...) [O Dr. David José Alves era vice-Provedor da Mêsa 
Administrativa.] / No dia 12 d’Agosto findo, procedeu-se à benção soléne do templo, embora 
não estevessem feitos os altares proprios e tribuna; pela urgencia que havia de se celebrarem 
actos do culto, em virtude da colonia banhista não ter onde assistir a missas dominicais, pela 
falta da Capéla de S. José, no passeio Alégre.” Cf. LANDOLT, J.A.- A Igreja da Misericórdia,  in   “ A Póvoa de 
Varzim”, 21 e 22, 15 de Setembro de 1914, pp. 1, 2.  
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1915  1915.01.05 1915.01.05 --   Comissão ExeComissão Exe cut iva da C âmara Municipal  (5 Janei ro 1915)  cut iva da C âmara Municipal  (5 Janei ro 1915)  --  1915 1915  
Nomeação da Mesa (por falta de vice-presidente) 
Presidente – António Gonçalves Linhares  
Vice – Presidente – António Leite Dourado  
Vereadores – Joaquim Rodrigues da Costa, Manuel Gomes de Sá, Manuel Gonçalves dos SantosJúnio 
Secretário – António Luís Postiga 
Vice-secretário – Acácio Gomes Barroso 

  

1916  1914.01.04 1914.01.04 --   Comissão Execut iva da C âmara Municipal  (4 Janei ro 1916)  Comissão Execut iva da C âmara Municipal  (4 Janei ro 1916)  ––  1916 1916  
Nomeação da Mesa 
Presidente – António Leite Dourado  
Vice – Presidente – Américo Augusto da Silva   
Vereadores – Acácio Gomes Barroso, Manuel Gomes de Sá, Manuel Gonçalves dos Santos Júnior 
Secretário – Manuel Augusto Dias Paredes 
Vice-secretário – Manuel Lopes da Silva 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo art. 55º, parág. Único) 
Presidente – secretaria, obras, viação, impostos, jardins e arborização 
Vice – Presidente – águas, mercado, cadeias e cemitério 
Paredes – higiene, limpeza de ruas, incêndios, iluminação, biblioteca e museu 
Barroso – matadouro, aferimentos e lactação 
Silva – viação, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Laúndos, Rates e Estela 
Costa – viação, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Terroso, Beiriz, Balasar e Argivai 
Santos Júnior – viação, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim e Navais 

  

1917 1917.01 – O Corpo 
Expedicionário 
Português embarca 
para França. 

 
1917.05.13 – 
Primeira 
aparições em 
Fátima. 
 
1917.11 – 
Revolução 
Bolchevista na 
Rússia  
 
1917.11 – Sidónio 
Pais no poder – até 
1918.12. 
 

1917.01.02 1917.01.02 --   C omissão Execut iva da C âmara Municipal  (2 Janeiro 1917)  C omissão Execut iva da C âmara Municipal  (2 Janeiro 1917)  ––  Janeiro a Março de 1917 Janeiro a Março de 1917  
Nomeação da Mesa (Código Administrativo art.14º) 
Presidente – António Gomes Cordeiro 
Vice – Presidente – Bernardino José de Faria  
Vereadores – Joaquim Gomes da Costa, Lopes da Silva, Joaquim Rodrigues da Costa, Manuel Gonçalves dos Santos Júnior 
Secretário – João Ferreira Barbosa 
Vice-secretário – Joaquim Rodrigues da Costa 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo art. 55º, parág. Único) 
Presidente – obras municipais, higiene, impostos, biblioteca e museu 
Vice – Presidente – iluminação, águas, instrução, incêndios e lactação 
Secretário – matadouro, mercados, cemitério, jardim e arborização 
Santos Júnior – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim (de cima), Beiriz e Argivai 
Gomes da Costa – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim (Aver-o-Mar), Navais e 

Estela 
Rodrigues da Costa – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Terroso e Balasar  
Silva – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Rates e Laúndos 
 

Comissão ExecutComissão Execut iva da Câmara Municipal  (21 Março  1917)  iva da Câmara Municipal  (21 Março  1917)  ––  Março a Dezembro de 1917 Março a Dezembro de 1917  
Nomeação da Mesa (Código Administrativo art.14º) 
Presidente – Manuel Augusto Dias Paredes 
Vice – Presidente – Francisco da Silva Arnaud  
Vereadores – Manuel Gomes de Sá, Manuel Lopes da Silva, António André Fernandes 
Primeiro Secretário – António Luís Postiga 
Segundo secretário – Manuel António Galante 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo art. 55º, parág. Único) 
Presidente – obras municipais, biblioteca, impostos, museu e iluminação 
Vice – Presidente – matadouro, limpeza e subsistências 
Primeiro Secretário – águas, instrução e mercado 
Segundo secretário – arborização, jardins, incêndios e lactação 
Sá – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Laúndos, Terroso, Balasar, Beiriz e Argivai 
Silva – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública na freguesia de Rates 
Fernandes – viação rural, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Estela, Navais e Amorim. 
 

Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (14 Dezembro 1917)  Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (14 Dezembro 1917)  ––  Dezembro 1917 Dezembro 1917  
Nomeação da Mesa (Código Administrativo art.14º) 
Presidente – António Gomes Cordeiro 
Vice – Presidente – Benardino José de Faria 
Vereadores – Joaquim Gomes da Costa, Joaquim Rodrigues da Costa, António José da Costa Amorim 
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Secretário – Joaquim Martins da Costa 
Vice-secretário – João Ferreira Barbosa 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo art. 55º, parág. Único) 
Presidente – secretaria, obras, viação, impostos, higiene e limpeza de ruas 
Vice – Presidente – águas, cadeia e iluminação 
Secretário – incêndios, biblioteca e museu, lactação e instrução 
Vice-secretário – jardins, arborização, mercado, cemitério, matadouro e aferimentos 
Gomes da Costa – freguesias de Navais, Amorim e Estela 
Rodrigues da Costa – freguesia de Terroso, Laúndos, Rates e Balasar 
Amorim – freguesias de Beiriz e Argivai  

1918 1918 – Batalha de 
la Lys. 
 
1918 – Epidemia de 
tifo e gripe em 
Portugal 
 

1918.01.02 1918.01.02 --   Comissão Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (2 Janeiro 1918)  Execut iva da Câmara Municipal  (2 Janeiro 1918)  ––  1918 a Janei ro 1919 1918 a Janei ro 1919  
Nomeação da Mesa  
Presidente – Dr. Paulino Pinto Coelho 
Vice – Presidente – Padre Jerónimo Luís da Costa 
Vereadores – António Lopes d’Oliveira e Silva, Joaquim Rodrigues da Costa 
Secretário – Acácio Gomes Barroso 
Vice-secretário – Francisco Baptista Carneiro 
PELOUROS  
Presidente – subsistências, obras, viação, águas e cadeias 
Vice – Presidente – instrução, biblioteca, museu e cemitério 
Secretário – impostos e iluminação 
Vice-secretário – jardins, limpeza, matadouro e mercado 
Oliveira e Silva – alinhamentos e viação rural em Balasar, Beiriz, Argivai e Rates 
Rodrigues da Costa – alinhamentos e viação rural em Terroso, Laúndos, Estela, Navais e Amorim 

 1818 – Igreja de S. José de Ribamar, na Avenida Mouzinho / Projectista: João de Moura 
Coutinho d’ Almeida d’ Eça, arquitecto./ Oferta do autor à comissão das obras. / Data: 1918.” 
Cf. ANACLETO, Maria Regina  Dias Baptista Teixeira - Arquitectura Neo-medieval Potuguesa - 1870 - 1924, 2 vols., Coimbra, 1992, 
vol. I, p. 971. 

1919 1919.01 [1919.02] – 
A monarquia é 
restaurada no 
Porto. 
 

1919.01.31 1919.01.31 --   Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (31 Janei ro 1919)  Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (31 Janei ro 1919)  ––  1919 1919  
Nomeação da Mesa (por proclamação da monarquia no norte de Portugal) 
Presidente – Dr. David José Alves 
Vice – Presidente – Padre Manuel Ribeiro Pontes 
Vereadores – António Gomes Cordeiro, Prudêncio Martinho Gonçalves, José do Nascimento Tavares, Avelino da Costa Faria, Manuel de 

Campos Marques 
PELOUROS  
Presidente – obras municipais, gás e subsistências 
Vice – Presidente – instrução, biblioteca e museu 
Cordeiro – fábrica do gás, viação rural e alinhamentos 
Prudêncio – impostos 
Faria – águas e cadeias 
Marques – jardins, matadouro e limpeza 
Tavares – mercado e cemitério 
 
Comissão Municipal  AdminisComissão Municipal  Adminis t rat iva (20 Fevereiro 1919)  t rat iva (20 Fevereiro 1919)  ––  Feverei ro a Agosto 1919 Feverei ro a Agosto 1919  
Nomeação da Mesa (Decreto de 18 de Outubro de 1910) 
Presidente – Dr. Joaquim Francisco dos Santos Graça 
Vice – Presidente – Manuel augusto Dias Paredes 
Primeiro Secretário – Plácido António Ferreira 
Segundo Secretário – Ângelo Ferreira Barbosa 
Vereadores – Justino Gomes de Sá, José Luís da Costa, João Dias, José do Rosário 
PELOUROS  
Presidente – chefe da secretaria 
Vice – Presidente – obras, gás e impostos 
Primeiro Secretário – águas, mercado, cadeia e cemitério 
Segundo Secretário – aferimentos, limpeza, incêndios e higiene 
Sá – viação rural 
Costa – museu, biblioteca e instrução 
Dias – matadouro e lactação 
Rosário – jardins e arborização 
 

Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (14 Agost o 1919)  Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (14 Agost o 1919)  ––  Agosto a  Agosto a Dezembro 1919Dezembro 1919  
Nomeação da Mesa  
Presidente – Manuel augusto Dias Paredes  
Vice – Presidente – Justino Gomes de Sá 
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Secretário – Francisco dos Santos Graça 
Vice-Secretário – José Alves Vieira 
Vereadores – Augusto Martins Amorim, Manuel Lopes dos Santos Morado, Manuel José Alves 
PELOUROS  
Presidente – secretaria, obras municipais, gás e impostos 
Vice – Presidente – cemitério e matadouro 
Secretário – águas, instrução, biblioteca e museu 
Vice-Secretário – jardins, limpeza de ruas, mercado e lactação 
Amorim – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim, Navais, Beiriz e Argivai 
Morado – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Balasar e Rates 
Alves – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Laúndos, Terroso e Estela 

1920     

1921  Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (14 Agost o 1919)Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (14 Agost o 1919) ––  Agosto a Dezembro 1919 Agosto a Dezembro 1919  
Nomeação da Mesa  
Presidente – Manuel augusto Dias Paredes  
Vice – Presidente – Justino Gomes de Sá 
Secretário – Francisco dos Santos Graça 
Vice-Secretário – José Alves Vieira 
Vereadores – Augusto Martins Amorim, Manuel Lopes dos Santos Morado, Manuel José Alves 
PELOUROS  
Presidente – secretaria, obras municipais, gás e impostos 
Vice – Presidente – cemitério e matadouro 
Secretário – águas, instrução, biblioteca e museu 
Vice-Secretário – jardins, limpeza de ruas, mercado e lactação 
Amorim – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim, Navais, Beiriz e Argivai 
Morado – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Balasar e Rates 
Alves – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Laúndos, Terroso e Estela 

  

1922     
1923  Comissão Execut iva da CâComissão Execut iva da Câ mara Municipal  (2 Janei ro 1923)  mara Municipal  (2 Janei ro 1923)  ––  1923 a 1925 1923 a 1925  

Nomeação da Mesa  
Presidente – Dr. Caetano Vasques Calafate  
Vice – Presidente – Domingos Pereira de Moura 
Secretário – Manuel Ferreira Graça 
Vice-Secretário – Joaquim Martins da Costa Júnior 
Vereadores – José Fernandes de Campos Fontinha, Bernardino José Torres, Luís Gomes da Costa, João Pereira Dias 
PELOUROS (distribuição feita de acordo com o Código Administrativo art. 55º, parág. Único) 
Presidente – obras municipais, museu, incêndios, lactação e electricidade 
Vice – Presidente – cemitério, matadouro, estética e limpeza pública 
Secretário – impostos, mercados e instrução 
Vice-Secretário – iluminação, arborização e jardins 
Dias – água e cadeia 
Fontinha – Balasar, Rates, Terrosos e Argivai 
Torres – Estela, Aguçadoura e Aver-o-Mar 
Costa – Navais, Laúndos, Amorim e Beiriz 

  

1924     
1925     

1926  
1926.05.28 – 
Pronunciamento 
militar do General 
Gomes da Costa, 
em Braga. 
 
1926.06.17 -  Golpe 
de Estado do general 
Gomes da Costa. 
1926.06.26 - acumula as 
funções de chefe de 

Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (2 Janei ro 1926)  Comissão Execut iva da Câmara Municipal  (2 Janei ro 1926)  ––  1926  1926  
Nomeação da Mesa  
Presidente – João Pereira Dias 
Vice – Presidente – Firmino Caetano Calafate 
Secretário – Manuel Ferreira Graça 
Vice-Secretário – António da Silva Montenegro 
Vereadores – João Pereira Dias, Manuel Francisco bento Júnior, Oliveira e Silva, João Pereira Dias, Luís Gomes da Costa, Manuel Francisco 

Alves, Ervalho Vieiros, António Gonçalves dos Santos 
PELOUROS  
Presidente – obras municipais, museu, incêndios, lactação e electricidade 
Vice – Presidente – museu, lactação e biblioteca 
Secretário – impostos, mercados, matadouro e incêndios 
Vice-Secretário – higiene, arborização e jardins 
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Governo e de 
Presidente da República.  
 
1926.07.09 -  
Nomeação de Óscar 
Carmona para 
presidente do 
ministério 

Dias – eléctrica e águas 
Bento Júnior – obras, cemitério e cadeias 
Oliveira e Silva – vedações, construções e reconstruções junto da via pública na freguesia de Beiriz 
Dias – vedações, construções e reconstruções junto da via pública na freguesia de Terroso 
Costa – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Estela e Navais 
Alves – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Aguçadoura e Aver-o-Mar 
Ervalho Vieiros – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Rates e  Balasar 
Santos – vedações, construções e reconstruções junto da via pública nas freguesias de Amorim, Laúndos e Argivai 

1927  Comissão Municipal  Administ rat iva (20 Janei ro 1927Comissão Municipal  Administ rat iva (20 Janei ro 1927 )  )  ––  1927 a Setemb. 1929 1927 a Setemb. 1929  
Presidente – Dr. Joaquim Torres da Costa Reis 
Vice – Presidente – António Leite Dourado 
Primeiro Secretário – Plácido António Ferreira 
Segundo Secretário – Cândido José Pedrosa 
Vereadores – Antero Leite de Sousa Machado 
PELOUROS  
Presidente – impostos, viação rural e cadeias 
Vice – Presidente – obras, limpeza pública e incêndios 
Primeiro Secretário – cemitérios, jardins e arborização 
Segundo Secretário – mercado e matadouro 
Machado – águas, electricidade e construção 

 1927.09 – Sagração da Igreja [capela] de S. José de Ribamar. “a Confraria de S. José de 
Ribamar esteve, de 1913 a final de 1934, na Igreja do Coração de Jesus, transitando, nesse 
ano, por permuta com a Confraria de Nossa Senhora de Lourdes (1902), para a Igreja [capela] 
de S. José de Ribamar, na esquina da Rua do Norte com a Avenida Mouzinho de Albuquerque 
(igreja construída na década de 20 e aberta ao culto, não concluída, ainda, em 1927).” Cf. 
COSTA, Joaquim Martins da Costa - Cem anos de vida da Confraria de S.José de Ribamar da Póvoa de Varzim 
(1860-1960)- Introdução, in «Póvoa de Varzim. Boletim Cultural», vol.XXXI, Póvoa de Varzim, 1994, pp. 305- 351. 
 
1927 - recomeçam as obras da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, iniciadas em 1890 e que tinham 
sido interrompidas pela “expulsão dos Jesuítas, em 1910” só “recomeçarem em 1927, porém em ritmo 
tão lento, por falta de recursos” Cf. BARBOSA, Jorge - Toponímia da Póvoa de Varzim…, Ob. cit., vol. XII,1973, p. 30. 
 

1928 1928.03.25 - Eleição 
de Óscar Carmona 
para Presidente da 
República. 
1928.04.27 - Entrada 
de Salazar no 
Governo, como titular da 
pasta das Finanças. 

   

1929  
1929.10 - Permissão 
de entrada ás ordens 
religiosas expulsas. 
 

Comissão A dminist rat i va (19 Setembro 1929)  Comissão A dminist rat i va (19 Setembro 1929)  ––  Setembro 1929 Setembro 1929  
(começa-se a fazer ao mesmo tempo a eleição para a Comissão dos Serviços Municipalizados) 
Presidente – Capitão Hermitério Augusto de Carvalho Massano  
Vice – Presidente – Dr. Joaquim Torres da Costa Reis 
Primeiro Secretário – António Leite Dourado 
Segundo Secretário – Antero Leite de Sousa Machado 
Vereadores – João Pedro da Silveira Campos, José Gomes Moreira d’Amorim 
PELOUROS  
Presidente – secretaria, finanças, limpeza e higiene 
Vice-Presidente – instrução, museu, biblioteca e incêndios 
Primeiro Secretário – impostos, cemitério, matadouro e mercado 
Segundo Secretário – luz e água 
Silveira Campos – administração, obras e viação 
Moreira – jardins e aldeias 
REPRESENTAÇÕES 
Presidência 
Leite Dourado – Junta Autónoma; Inspecção de Saúde e Empresa do Jogo 
Silveira Campos – Comissão de Turismo 
Machado – Comissão de Assistência 

  

1930     

1931  Comissão A dminist rat i va (10 Novembro 1931)  Comissão A dminist rat i va (10 Novembro 1931)  ––  Novembro 1931 a A bri l  1933 Novembro 1931 a A bri l  1933  
(por exoneração do antigo Presidente – Decreto n.º 14812, art. 3º e 27º) 
Presidente – João Pedro da Silveira Campos  

 1931- 1934: Casino / Passeio Alegre / Arquitecto: José Coelho até 1931; 1931- 1934: Rogério de Azevedo 
“Trata-se, igualmente, de uma construção dos anos 30. É um edifício de moldes neoclássicos, ao estilo da escola francesa de Garnier. 
Curiosamente, numa época em que a utilização do betão armado era corrente, ele foi construído com espessas alvenarias e grandes 
madeiramentos. Em 1931 Rogério de Azevedo substituiu o então responsável pela obra, o arquitecto José Coelho, sendo da sua autoria as 
fachadas (principal e laterais) e o desenho de cobertura. Inaugurado em 1934” Cf. CÂMARA M.L DA P. DE V. - Circuitos Turísticos. Póvoa Cidade. Póvoa Concelho (Ilustr. 
do Arquitecto Rui Calafate), Póvoa de Varzim, s/ data, s/ pág. 

1932 1932.07.05 – 1.º 
governo de Salazar  

   

1933  Comissão A dminist rat i va (20 Maio 1933)  Comissão A dminist rat i va (20 Maio 1933)  ––  Maio 1933 a Janeiro 1935 Maio 1933 a Janeiro 1935   
Presidente – Dr. Carlos Júlio de Matos Moreira  
Vice – Presidente – Dr. Joaquim Torres da Costa Reis 
Primeiro Secretário – Manuel João de Amorim Alves 
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Segundo Secretário – Alfredo de Campos Matos 
Vereadores – Domingos Joaquim Faria Figueiredo, Capitão Carlos Luís Gonçalves Canelhas 
PELOUROS  
Presidente – secretaria e finanças 
Vice-Presidente – água, luz e instrução 
Primeiro Secretário – impostos, matadouro e mercado 
Segundo Secretário – jardins, obras na Vila e cemitério 
Figueiredo – aldeias e aferição 
Canelhas – cadeia e incêndios 

1934     

1935  Comissão A dminist rat i va (23 Janeiro 1935)  Comissão A dminist rat i va (23 Janeiro 1935)  ––  Janeiro 1935 a Fevereiro 1937 Janeiro 1935 a Fevereiro 1937   
Presidente – Manuel João de Amorim Alves  
Vice – Presidente – Dr. Joaquim Torres da Costa Reis 
Secretário – José Inácio Fernandes da Fonseca 
Vereadores – José Correia dos Santos Rios, Domingos Joaquim de Faria Figueiredo, Capitão Carlos 

Luís Gonçalves Canelhas 
PELOUROS  
Presidente – secretaria, finanças e aferição 
Vice-Presidente – instrução, cadeia e matadouro 
Secretário – jardins, cemitério e mercado 
Rios – água e luz 
Figueiredo – obras, incêndios e limpeza 
Canelhas – aldeias e impostos 

1935.06.29 - “Em 29 de Junho de 1935, D. António Bento Martins Júnior, 
Arcebispo de Braga, publicou um decreto, dividindo a freguesia 
eclesiástica de Nossa Senhora da Conceição, da Póvoa de Varzim, em 
3 novas paróquias: a de N.ª S.ª da Conceição, com a categoria de 
Priorado e sede na Matriz; a de S. José de Ribamar, com a categoria 
de Abadia e sede na Igreja do mesmo nome; e a de Nª Sª da Lapa, com 
a categoria de Reitoria e sede na Igreja da mesma invocação. Cf. 
BARBOSA, Jorge - Toponímia da Póvoa de Varzim,...,1977, pp. 57- 59 / p. 58.  

 

1936   1936.10 – 1ª Exposição Regional de Pesca Marítima (Costa de Entre 
Douro e Minho), organizada no Monumental Casino da Póvoa de 
Varzim. 

 

1936 - Monumento a S. Pedro Pescador. Museu. Escultor: 
Armando Correia. 1936. Estudo em gesso. Recuperação 
(bronze) e enquadramento: Rui Anahory 28 de Junho de 
1996. 

1937  Comissão A dminist rat i va (19 Feverei ro 1937)  Comissão A dminist rat i va (19 Feverei ro 1937)  ––  Feverei ro a Dezembro 1937 Feverei ro a Dezembro 1937   
(Decreto n.º 11904, de 12 de Julho 1926) 
Presidente – Dr. Abílio Garcia de Carvalho  
Vice – Presidente – Dr. Manuel Faria Gonçalves (Dr. António Sampaio de Araújo em 27 de Maio de 1937) 
Vereadores – Acácio Gomes Barroso, Dr. António Sampaio de Araújo, António Gomes, José António de Sousa Ferreira 
PELOUROS  
Presidente – serviços municipais, finanças e cultura 
Vice-Presidente – assistência, cadeia e polícia 
Sampaio Araújo – urbanização, saneamento e saúde pública  
Gomes – obras municipais 
Barroso – serviços de água e luz, impostos, aferição e mercado 
Aldeias – matadouro e cemitério 
REPRESENTAÇÕES 
Vice-Presidente – Zona de Turismo 
Sampaio Araújo – Comissão de Higiene 
Gomes – Comissão de Arte e Arqueologia 
 
Comissão A dminist rat i va (19 Feverei ro 1937)  Comissão A dminist rat i va (19 Feverei ro 1937)  ––  Feverei ro a Dezembro 1937 Feverei ro a Dezembro 1937   
(Decreto n.º 11904, de 12 de Julho 1926) 
Presidente – Dr. Abílio Garcia de Carvalho  
Vice – Presidente – Dr. Manuel Faria Gonçalves (Dr. António Sampaio de Araújo em 27 de Maio de 1937) 
Vereadores – Acácio Gomes Barroso, Dr. António Sampaio de Araújo, António Gomes, José António de Sousa Ferreira 
PELOUROS  
Presidente – serviços municipais, finanças e cultura 
Vice-Presidente – assistência, cadeia e polícia 
Sampaio Araújo – urbanização, saneamento e saúde pública  
Gomes – obras municipais 
Barroso – serviços de água e luz, impostos, aferição e mercado 
Aldeias – matadouro e cemitério 
REPRESENTAÇÕES 
Vice-Presidente – Zona de Turismo 
Sampaio Araújo – Comissão de Higiene 

 
1937 – Inauguração do Museu Municipal 
de Etnografia da Póvoa de Varzim. 
Director: António dos Santos Graça 
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Gomes – Comissão de Arte e Arqueologia 
 
Câmara (5 Dezembro 1937)  Câmara (5 Dezembro 1937)  ––  Dezembro 1937 a  Dezembro 1937 a   
(Código Administrativo, art. 67º) 
Presidente – Dr. Abílio Garcia de Carvalho  
Vice – Presidente – Dr. Manuel Faria Gonçalves (Dr. António Sampaio de Araújo em 27 de Maio de 1937) 
Vereadores – Acácio Gomes Barroso, Dr. António Sampaio de Araújo, António Gomes (falece em Agosto de 1939, fica como substituto José 

Amorim Sampaio), José António de Sousa Ferreira (depois ainda entrou o vereador Francisco Alves Quintas) 
PELOUROS  
Presidente – serviços municipais, finanças e cultura 
Vice-Presidente – assistência, cadeia e polícia 
Sampaio Araújo – urbanização, saneamento e saúde pública  
Gomes – obras municipais 
Barroso – serviços de água e luz, impostos, aferição e mercado 
Aldeias – matadouro e cemitério 
REPRESENTAÇÕES 
Vice-Presidente – Zona de Turismo 
Sampaio Araújo – Comissão de Higiene 
Gomes – Comissão de Arte e Arqueologia 

1938    1938 - “A actual capela de Nª Sª de Belém “foi 
restaurada em 1938” Cf. BARBOSA, F.  Toponímia,1968, p. 
274. 
 
1938 – 1939 - GRANDE HOTEL / Passeio Alegre / 

Projectado por Rogério de Azevedo. 
1939     

1940 “Concordata de 1940. Ela procurou estabelecer algumas 
condições de justiça, no seguimento de derrogações parciais 
da Lei da Separação e de prática que buscava satisfazer as 
aspirações do povo português e alcançar a paz social e a 
liberdade religiosa. Assim, o artº VI da Concordata 
reconheceu à Igreja Católica em Portugal a propriedade 
das bens que anteriormente lhe pertenciam e estavam na 
posse do Estado, promovendo a restituição de alguns (em 
boa verdade poucos), com excepção dos afectados a 
serviços públicos ou dos classificados como 
monumentos nacionais ou imóveis de interesse público. 
Em relação a estes, determinou-se, porém, uma repartição de 
competências, prevendo-se que os imóveis de interesse 
público e os monumentos nacionais, ficando em propriedade 
do Estado, tivessem afectação permanente ao serviço da 
Igreja.” Cf. CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA - Património histórico-cultural da 
Igreja,  Lxa, Conf. Epis. Por, 1990, p.14. 

Câm ara (Acta de 28 Março 1940)Câm ara (Acta de 28 Março 1940)  
Presidente – Dr. Caetano Vasques Calafate (o antigo Presidente foi ocupar 

outro cargo) 

CâCâ m ara (Março a Dezem bro 1940)  m ara (Março a Dezem bro 1940)    
Presidente – Dr. Caetano Vasques Calafate / João Pedro da Silveira 

Campos 
Presidente Substituto – António Leite Dourado  
Vereadores – Acácio Gomes Barroso, José Amorim Sampaio, José António 

de Sousa Ferreira, Francisco Alves Quintas 
PELOUROS  
Presidente – secretaria, tesouraria, polícia, turismo e higiene 
Sousa Ferreira – aldeias  
Quintas – jardins, limpeza e mercado 
Barroso – impostos, água e luz, e cemitério 
Amorim Sampaio – obras na Vila e instrução 

  

1941  Câmara (2 Janei rCâmara (2 Janei ro 1941)  Janei ro 1941o 1941)  Janei ro 1941   
(Código Administrativo art. 330 e parágrafos) 
Presidente – João Pedro da Silveira Campos 
Presidente Substituto –  
Vereadores – Manuel José da Rocha Brito, Acácio Gomes Barroso, Armando Amorim Cunha, António Gonçalves Casanova Júnior 
PELOUROS  
Presidência – secretaria, finanças, obras e polícia 
Rocha Brito – impostos, matadouro, mercado e feiras  
Barroso – limpeza, higiene, jardins, cemitério, cadeia, aferições e incêndios 
Cunha – água e luz, instrução e turismo 
Casanova Júnior – obras nas aldeias 
REPRESENTAÇÕES 
Barroso – Empresa de Turismo Praia Póvoa de Varzim 
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1942     

1943  Câmara (1943)  Janeiro 1950Câmara (1943)  Janeiro 1950   
Presidente: João Pedro da Silveira Campos (em caso de não estar presente, não será um vereador a substitui-lo mas sim Manuel 
José da Rocha Brito - registado na acta da Câmara de 12 Março de 1947) 
 

  

1944    1944 - As obras da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, 
iniciadas em 1890, tinham sido interrompidas pela 
“expulsão dos Jesuítas, em 1910” só “recomeçarem em 
1927, porém em ritmo tão lento, por falta de recursos.  
Com a vinda para a Póvoa do Padre José António de 
Campos, S. J. (1885-1960), e graças ao seu dinamismo e à 
sua indómita força de vontade, reiniciam-se as obras desta 
Basílica em 22 de Julho de 1944, em ritmo tal, com a ajuda 
e a dedicação de muitos poveiros, que em 1948 estavam 
terminadas as obras exteriores do templo, as duas torres e o 
zimbório, este encimado por uma grande estátua do 
Coração de Jesus, esculpida em mármore, e com 4,5 metros 
de altura.” Cf. BARBOSA, Jorge - Toponímia da Póvoa de 
Varzim…, Ob. cit., vol. XII,1973, p. 30. 

1945     

1946    1946 -Na capela da Senhora do Desterro em 1946 
armaram nesta capela 5 retábulos vindos da antiga 
Misericórdia, um na capela-mor (que foi muito alterado e 
acrescentado por António Gonçalves de Castro, o 
“Quilores”) e os outros na nave da capela. Cf. BARBOSA, Jorge -
Toponímia da Póvoa de Varzim,... / GONÇALVES, F.,   

1947     

1948     

1949     

1950     

 
1962 – Início da organização institucional das Festas de S. Pedro, como feriado concelhio. 

 
Sublinhado duplo a vermelho – Construção de novo edifício 
Sublinhado duplo a cor-de-rosa – Nova estátua ou monumento 
Sublinhado a dourado – obras em talha dourada 
Azul – cor da Póvoa de Varzim – momentos marcantes da História da Póvoa, Presidentes da Câmara, etc. 
 
 
Fonte: Todos os corpos documentais consultados e bibliografia. 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  68 - Procissão de S. Sebastião (1.ª) [12 grupos – 71 fig.] 291 
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Programa de Grupo Alegórico - N.º  86 - Procissão de N.ª Senhora do Carmo (8.ª) 1948 [12 grupos – 98 fig.] 327 
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