




Sobre as margens  do  rio…

Nas lonjuras de Babilónia o Povo de Deus exilado e sujeito a trabalhos 
forçados, pendurou suas harpas e os belos cantos de Sião não se escutavam…

Bem insistiam com eles os vencedores que os levaram cativos, para que 
com os cânticos fizessem render os trabalhos, mas..., o silêncio era a resposta.

Ficou-nos um belo salmo, que já inspirou poetas e músicos.
Nós Limianos não usamos harpas, mas temos esse instrumento popular, 

que já encheu o areal do nosso rio encantado, e o que seriam as Feiras Novas 
sem esse instrumento, sem os cantares ao desafio, sem as desgarradas pela 
noite dentro, que exprimem bem o ser da alma do nosso povo.

Não nos calaremos, nem pronunciaremos a “praga” dos exilados:
-Fique presa ao céu da boca a minha língua, se me esquecer de ti Jerusalém!
Este amor dá-me o mote para falar daquele encantamento que nos prende a 

Ponte de Lima, que nos prende à nossa terra, que nos prende às Feiras Novas.
E Ponte sem o rio nem nome tinha. Há Ponte porque há rio e o nosso nome 

é o nome do rio. Somos uma vila encantada e encantadora, que não só nas 
Feiras Novas, mas ao longo do ano arrasta multidões, pelo nosso ser, pela 
nossa beleza, pela nossa situação geográfica, pelo nosso encantamento, pela 
nossa gastronomia.

E… o rio, ao passar por Ponte, esqueceu-se de continuar - que bem retrata 
isso o açude que nos dá as águas calmas, onde até a canoagem brilha!

Temos um rio Lima encantado pela nossa vila e temos uma vila encantada 
pelo nosso rio.

Faz-me lembrar a quadra do poeta alto-minhoto, que olhando a Galiza 
e o Minho lado a lado escreveu que a “Galiza mais o Minho são como dois 
namorados que o rio traz separados desde quase o nascimento…” mas em 
Ponte o Rio não separa; a Ponte une as duas margens, o fogo está ao lado do 
rio encantado, o festival dos jardins está ao lado do rio encantado, as Feiras 
Novas encantam-se com o rio também.

É bom ver este encanto, é bom que o rio esteja connosco, porque a água é 
vida, o Lima dá-nos vida, por isso ficamos felizes “encantados” por termos um 
rio assim, encantados por ele estar connosco.

Que fique com a sua frescura, a sua graciosidade e as suas águas cristalinas.
Assim Ponte será mais Ponte e o Lima será mais Lima…
BOAS FEIRAS NOVAS PARA TODOS.

A Direção 





As romarias, como outros acontecimentos cíclicos de caracter festivo, 
assumem um grande poder agregador para as comunidades que as realizam. 

E talvez nenhuma outra possua esse poder em tão elevado grau como as 
Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores, em Ponte de Lima. 

O fortalecimento do espírito coletivo é bem visível no empenho e dedicação 
de todos os que participam mais diretamente na organização das festas, 
processo moroso e contínuo, que começa logo mal terminam as festividades 
do ano anterior. Mas é também visível na prontidão e na alegria com que os 
limianos respondem à chamada para a festa, comparecendo nas ruas e praças 
da vila, a alguns bastando o pequeno gesto de abrir a porta de casa, a outros 
aqui acorrendo de paragens distantes, onde a vida os levou.

É um sentimento de pertença que as Feiras Novas ajudam, de maneira 
insofismável, a sedimentar. Um sentimento que nos une, que liga todo um 
território e a sua população, que faz desfilar, graças ao contributo de dezenas 
de freguesias, as suas tradições e costumes no grandioso cortejo etnográfico, 
que exibe orgulhosamente os seus antigos pergaminhos no cortejo histórico, 
que se desloca à Igreja Matriz para honrar a padroeira e que enche as ruas para 
ver passar a Procissão de Nossa Senhora das Dores, que anima os dias e as 
noites com a música, a luz e o fogo.

Foi com este espírito que, há quase dois séculos, os representantes 
camarários, fazendo eco da vontade de um punhado de moradores de Ponte de 
Lima, solicitaram a realização, em setembro, de três dias de feiras sucessivas, 
não só para estimular o comércio mas também como forma de engrandecer 
o culto a Nossa Senhora das Dores, cuja imagem fora colocada num altar da 
igreja mãe da nossa localidade.

É com este mesmo espírito que, hoje, a Comissão de Festas, os participantes 
nos diversos eventos que marcam o programa, os habitantes, os visitantes, as 
mais diversas entidades e Autoridades continuam a viver e a fazer as Feiras 
Novas. Cresceu, e muito, a moldura humana. O espírito permanece. E assim 
continuará.

Victor Mendes
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima



Quarta - Feira  

Da Alameda de São João até ao Largo de Camões

21.30 H - Arruada de Concertinas

22.00 H - Abertura Solene das Feiras Novas
                    Rio Lima encantado.

Este é o Lima enfeitiçado
pela vila feiticeira
que remoça a cada instante
e baila de feira em feira
para o rio enamorado.
                              João Marcos

Desfile de Concertinas

22.15 H - Abertura oficial da iluminação

Rusgas e Concertinas 
pela noite dentro
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Quem havia de dizer  /  Mais um ano se passou
Estamos nas Feiras Novas  /  Que contente que estou

Ermelinda Mendes





tel. 258 763 766 | e-mail. comercial@quintadosfumeiros.comQuinta da Beita  4990-680 Poiares - Ponte de Lima

A tradição
ainda é o que era...



LUGAR DA CASTANHEIRA - SÁ  Tel. 258 909 180 • PONTE DE LIMA



18.00 H - Casa dos Sabores

Apresentação do Livro  “Galinhas de Portugal”

22.00 H - Largo de Camões

Concerto

Banda de Música de Estorãos (Ponte de Lima)

22H00 às 04H00 - Expolima

Ponte de Lima • Music Fest •

GAROTAS DE IPANEMA
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Quinta - Feira  
E no Largo de Camões / Há gente a esperar
Ansiosos que as bandas cheguem / Para as ouvir tocar

Ermelinda Mendes





Alvará n.º: 36432

ÁREAS DE NEGÓCIO:

Engenharia | Construção Civil
 Obras Públicas | Promoção Imobiliária

Carpintaria | Ambiente | Internacional

Rua do Olhinho, n.º 81 • S. Pedro de Arcos 
4990-530 Ponte de Lima

Tel.: 258 943 008 • Fax: 258 931 826

email: geral@predilethes.com

R e s t a u r a n t e

Encanada
Mercado Municipal, n.º 7 Ponte de Lima

Tef.: 258 941 189





08.00 H - Salva de Morteiros

21.30 H - Largo da Lapa

FADOS / FADO AO CENTRO / COIMBRA
No cenário deslumbrante do Largo da Lapa o Fado de Coimbra 
sente o cheirinho do Choupal.
Ponte de Lima recebe com carinho o habitual fado de Coimbra, 
interpretado por este excelente grupo que vai deliciar os amantes 
desta forma de música.

22.00 H - Largo de Camões - Concerto
Estes concertos já são uma forte marca das Feiras Novas.

Banda de Música da Casa do Povo de Moreira de Lima (Ponte de Lima)
Banda de Música de Rio Mau (Penafiel)      

22.30 H - Largo da Lapa - Concerto de Tunas
Outro Cartaz fixo das Feiras Novas, com a irreverência sadia 
da juventude estudantil.

Tuna de Engenharia da Universidade do Minho - Guimarães
Tuna Universitária do Minho - Braga
Tun`Obebes - Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Minho - Guimarães
Tun `ao Minho - Tuna Académica Feminina da Universidade do Minho - Braga
Hinoportuna - Tuna Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

22.00 H às 23.30 H - Expolima

Cantares ao Desafio

Zé Cachadinha e seus Amigos    

00H00 às 06H00 - Expolima

Ponte de Lima • Music Fest •
CALEMA
RICARDO RIBEIRO
RAFAEL BARROS
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Sexta - Feira  
E logo pela manhã   / Com o toque d´alvorada
A gente sai para a rua   /  Bem-disposta e animada

Ermelinda Mendes





www.inovlima.com
geral@inovlima.com
Correlhã Ponte de Lima
t: 258 743 372   f: 258 743 371

PA U L O  D O S  P N E U S
Anta-Correlhã tel: 258 743 917 Ponte de Lima

António Martins & Filhos, Lda.

Ponte de Lima . Viana do Castelo . Póvoa de Varzim

Concessionário Citroen



www.salsicharialimiana.pt

reparação de automóveis

BERNARDO 
FERREIRA
MARTINS
LDA.

 Largo de S. João  
 Telef.: 258 909 790/2/3/4/5 

 Fax: 258 909 791 
 4990-136 Ponte de Lima 

 www.bfm.pt
 email: geral@bfm.pt

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FERRAGENS . TINTAS E VERNIZES

ARTIGOS SANITÁRIOS
E COZINHAS

CASA FUNDADA EM 1951





Primeira Feira Franca
08.00 H - Salva de Morteiros

08.30 H - Expolima – Picadeiro grande

Concurso pecuário 
Simplesmente belo e adoravelmente fantástico. Um dos melhores momentos 
das Feiras Novas, onde a vaidade dos criadores é justificada pelos belos 
exemplares que apresentam.

Grupo de música popular da Feitosa

08.30 H - Largo de Camões 

Animando as ruas durante os dias de Festa.

Grupo de Zés Pereiras,  Gaiteiros,  Gigantones e Cabeçudos,

Amigos d’Areia – Darque, Grupo de Bombos Santiago de Poiares, 

Bombos de São Marçal, Voluntários de Baião, Unidos da Paródia, 

“Amigos da Farra”,  Amigos da Borga, Grupo Recreativo de Viariz.

09.00 H - Largo de Camões

Bandas de música com concerto durante todo o dia e noite:

Grupo de Cultura Musical de Ponte de Lima

Orquestra  Filarmónica 12 de Abril - ÁGUEDA

10.00 H - Expolima 

Primeiro Concurso Nacional de galinhas de raças autóctones em P. de Lima
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Sábado
São três dias de folia   /  Que o povo vai festejar
São as nossa Feiras Novas   /   Tão belas para recordar

Ermelinda Mendes

 Começa o barulho dos bombos / Pelas ruas a anunciar
 Logo a seguir os Gigantones / Todo o dia a dançar

Ermelinda Mendes





12.00 H - Desfile dos Participantes do Concurso Pecuário, saindo da 

expolima,  Alameda de São João e Largo de Camões.

12.15 H - Largo de Camões

Ribombar de Zés Pereira e Gigantones
São o fermento popular das Feiras Novas, animando as ruas durante os dias de 
Festa e promovendo a atracção dos forasteiros em fortes despiques.

15.00 H - Expolima – Picadeiro grande 

Primeiro Concurso Nacional da Raça Garrana em Ponte de Lima
Continua a ter uma importância significativa a preservação desta espécie.  
A Comissão de Festas dando seguimento ao que há longos anos se vem 
fazendo, promove uma corrida de Garranos que envolve elevado número de 
participantes.     

16.00 H - Centro Histórico – Cortejo Etnográfico
 Desfile dum concelho que fervilha com a tradição, com os usos e costumes 
ancestrais dos nossos avós.
É uma mostra do que de mais genuíno existe no nosso concelho. 

Abertura
Bombos e Gigantones
Desfile de Trajes Regionais
Desfile de Concertinas

Usos, Costumes e Tradições

01 - Romaria de São Lourenço ___________________________ Gondufe
02 - A Feira _______________________________ Ardegão, Freixo e Mato
03 - Samiguel de Cabaços _______________________________  Cabaços
04 - A Páscoa ___________________________________________ Fontão
05 - A Pesca da Lampreia____________________________ Santa Comba
06 - Seara e as suas Tradições ______________________________  Seara
07 - Ida à Fonte__________________________________________ Ribeira
08 - As Lavadeiras do Rio Lima ________________  Arca / Ponte de Lima
09 - Romaria de Santa Justa _____________________ São Pedro d`Arcos
10 - Os Ferreiros _______________________________________ Brandara
11 - Trajes Tradicionais / Bordados ______________________ Bertiandos 
12 - Trabalhos artísticos em Pedra _______________________ Calheiros
13 - A Pesca da Lampreia ________________________________ Arcozelo
14 - As Furnas de Carvão_________________________________ Estorãos
15 - Cozedura da Broa/ Festa de Santa Maria Madalena ___ Fornelos e Queijada



acompanhamento técnico em projeto
venda de produtos | assistência técnica

energia solar ar condicionado pavim. radiante

www.sanipires.pt
e-mail: comercial@sanipires.pt
SANIPIRES - Sanitários Lda.
tel: 258 943 800/1 fax: 258 943 802
Antepaço - Arcozelo, 4990-231 PTL

FÁTIMA AMORIM

www.cateringfatimaamorim.com

restaurante

Casamentos|Baptizados|Banquetes|Festas de Empresas|Eventos

especialidades:
Sarrabulho à “Moda de Ponte de Lima”  Bacalhau à “Fatinha”
e outros

Lugar de Pereira | Correlhã | 4990.295 Ponte de Lima
contacto: 966 101 439 | 967 292 962



16 - As Costureiras _____________________________________ Friastelas
17 - Os Tamanqueiros__________________________ Vitorino das Donas
18 - O linho e o Castanheiro na Arte e na Tradição ___ Rebordões Souto
19 - A Recolha do Leite_____________________________________ Facha
20 - Lagar do Azeite / Ida à Feira ____________ Navió / Vitorino de Piães
21 -  Matança do Porco/ Vinda do Campo______________________  Beiral

Atividades Agrícolas
22 -  Horta______________________________________________ Correlhã
23 -  Cultivo do Feijão________________________ Rebordões Santa Maria
24 - Ciclo da Cebola___________________ Ass. Freguesias Vale do Neiva
25 -  Vinho de Maça_______________________________________ Feitosa
26 -  O Serão / A Pisada______________________________ Bárrio/Cepões
27 -   A Malhada e Tradições da Freguesia_____________________ Poiares

28 -  A Malhada__________________________________________ Refoios

16.30 H  - Expolima – Picadeiro grande 

Animada e original corrida de cavalos, que envolve elevado número 

de participantes.

Corrida de Cavalos Passo Travado

22.00 H - Centro Histórico 

Rusgas e Concertinas
A noite mais genuína da cultura popular. Centenas de concertinas invadem 
esta Vila e dão às Feiras Novas o alimento sublime dos cantares  ao desafio, 
das brejeirices maliciosas e dos repentismos surpreendentes dos tocadores. 
Uma noite sem igual.

22H00 às 06H00  - Expolima

Ponte de Lima • Music Fest •

VIRGUL  |  MASTIKSOUL  | MAURO BARROS

00.30 H - Uma importante sessão de fogo de artifício

Chega a hora de deitar o fogo / Mas que grande alegria

Vê-lo em cima da ponte / Ali tem sua magia 
Ermelinda Mendes





Armazéns do Lima

TEL. 258 909 120 • FAX 258 909 121 PONTE DE LIMA





Segunda Feira Franca

08.00 H - Salva de Morteiros

08.30 H - Largo de Camões

Zés Pereiras, gaiteiros, gigantones e cabeçudos

09.00 H - Largo de Camões
Bandas de Música com concertos durante todo o dia e noite:

Banda Marcial de Fermentelos (Banda Velha)
Banda de Música da Carregosa (Oliveira de Azeméis) 

10.00 H - Banda de Gaitas São Tiago de Cardielos de  Viana do Castelo 

12.00 H - Largo de Camões:
Ribombar de Zés Pereira e Gigantones
A esta hora repete-se o cenário do dia anterior com a concentração de todos 
os grupos de Bombos, Zés Pereiras e Gigantones, provocando a atração de 
milhares de pessoas ao largo de Camões.

15.30 H - Centro Histórico - Cortejo Histórico

“PONTE DE LIMA: FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DE UMA VILA”

1 - OCUPAÇÃO ROMANA DO NOROESTE DA PENÍNSULA IBÉRICA 
       A CAMPANHA MILITAR DE DÉCIO JÚNIO BRUTO - 138 A.C.

A conquista romana da Península Ibérica iniciou-se no contexto das Guerras Púnicas (mais 
concretamente na Segunda Guerra Púnica). Estas Guerras consistiram numa série de três con-
flitos que opuseram a República de Roma à República de Cartago (cidade do Norte de África), 
no período entre 264 a.C. e 146 a.C., com a total derrota de Cartago e a vitória de Roma, o que 
permitiu a esta dominar toda a região do Mediterrâneo.
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Domingo
Depois do fogo acabar  / Mesmo ao virar da esquina
O povo canta e dança  / Ao toque da concertina

Ermelinda Mendes



Aparentemente, a primeira grande campanha militar romana no atual território português 
só se efetuou a partir de 138 a.C, estando a iniciativa a cargo do governador da Província da 
Hispânia Ulterior, o cônsul Décio Júnio Bruto, denominado o Galaico. Júnio Bruto avançou 
decididamente para norte, contornando as regiões montanhosas do interior. Tudo indica que 
a campanha se tenha desenvolvido sempre ao longo do atual território litoral português, se-
guindo, provavelmente, o percurso mais tarde escolhido para o traçado da estrada que viria a 
ligar Olisipo (Lisboa) a Bracara (Braga). O exército não parece ter encontrado grande oposição 
e progrediu com relativa rapidez até às regiões mais setentrionais.

A primeira hesitação supersticiosa manifestou-se nas margens do rio Lima (episódio bem co-
nhecido através dos fragmentos da História de Roma de Tito Lívio) por volta do ano de 137 
a.C. Ao que parece, os soldados, pensando ser o lendário rio do esquecimento, recusaram-
-se a ultrapassá-lo, com medo de assim perderem a memória das suas origens. O temor dos 
soldados foi vencido pelo exemplo do próprio general que, sozinho, atravessou o rio, para 
demonstrar que nenhum mal lhe sucedia. Mais a norte, porém, nas margens do rio Minho, foi 
o próprio Júnio Bruto que cedeu ao temor, ao vislumbrar um mau presságio, num pôr-do-sol 
que presenciou junto ao Atlântico. Por ali se quedou a sua campanha em território até então 
desconhecido dos Romanos.

2 -  LENDA DO RIO LETHES  “O RIO DO ESQUECIMENTO”

A região do Lima entra na História de Roma com a expedição de Décio Júnio Bruto que co-
meteu a ousadia de atravessar as águas do rio Lima, episódio bem conhecido dos limianos 
e que suscita a curiosidade de todos aqueles que visitam Ponte de Lima. À volta do rio Lima 
fervilhavam muitas superstições e lendas. De todas as superstições ressalta a identificação do 
Lima com o mitológico rio dos infernos, o Lethes, cujas águas turvavam a memória, apagando, 
em quem o atravessava, o desejo de regressar.

Os Romanos acreditavam que entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos havia uma 
fronteira. Essa fronteira era o rio Lethes, também chamado rio do esquecimento, porque as 
suas águas tinham como efeito apagar a memória, fazer esquecer tudo o que acontecera em 
vida. As almas dos mortos reuniam-se à beira do rio, aguardando a sua vez de beber um gole 
de água, e só depois entravam na barca que as levaria à outra margem. Não admira assim 
que os soldados romanos, aí chegados, se recusassem a passar para a margem oposta, com 
receio de nunca mais voltar aos seus lares. Foi necessário que Décio Júnio Bruto arrancasse 
o estandarte das mãos do soldado que o transportava e atravessasse o rio à frente das suas 
tropas, para lhes mostrar que não havia perigo. Reza ainda a lenda que, após atravessar o rio, 
o cônsul general, chamou, um a um, o nome de cada um dos seus soldados. Estava assim 
quebrado o feitiço.

3 -  D. AFONSO ANSEMONDES E A FUNDAÇÃO DO MOSTEIRO DE 
       SANTA MARIA DE REFÓIOS DO LIMA  - 10 NOVEMBRO 1154

D. Afonso Ansemondes foi um importante nobre da corte dos Condes de Portucale, tendo-se 
destacado como guerreiro e companheiro de armas do Conde D. Henrique e por ter fundado 
o Convento dos Cónegos Regrantes de Santa Maria de Refóios de Lima. 

A ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho nasceu em Portugal no ano de 1131, 
tendo como fundadores D. Telo, arcediago da Sé de Coimbra, D. João Peculiar, cónego e mes-
tre-escola da Sé de Coimbra e S. Teotónio (primeiro prior do mosteiro e primeiro Santo de 
Portugal), com o apoio dos reis D. Afonso Henriques e D. Sancho I.



Será importante realçar o papel do primogénito de D. Afonso Ansemondes, Mendo Afonso, 
junto do primeiro rei de Portugal. A partir de 1128, Mendo Afonso acompanharia de perto o 
primeiro rei de Portugal, colaborando com ele na atividade guerreira e na administração do 
novo reino, desempenhando diversas funções de relevo. O primeiro rei acabou por agraciá-lo 
pelos serviços prestados, doando-lhe um “condado” em Refóios do Lima. Em Coimbra assistiu 
à fundação do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra dos Cónegos Regrantes de Santo Agos-
tinho, conhecendo de perto os seus fundadores, em especial S. Teotónio, natural de Ganfei 
(Valença do Minho), e D. João Peculiar que em 1138 foi escolhido para Arcebispo de Braga.

Em junho de 1150, Mendo Afonso doava ao seu irmão Pedro Afonso, prior do mosteiro e ao 
mosteiro, o “condado” e todos os bens a ele anexos, tendo o rei D. Afonso Henriques, nesse 
mesmo ano, confirmado a favor da Igreja de Santa Maria de Refóios, o privilégio de “couto” 
que a essas terras concedera. No dia 10 de junho de 1154 assiste-se ao ato solene da funda-
ção do Mosteiro de Santa Maria de Refóios, onde D. Afonso Ansemondes, patriarca da família, 
outorga a “carta libertatis” concedida ao mosteiro erigido nas suas terras de Refóios. Neste ato 
solene estiveram presentes figuras importantes na hierarquia da Igreja Católica e toda a famí-
lia (à exceção do filho Pedro Afonso, que entretanto falecera): Cardeal Jacinto, legado papal às 
Espanhas; D. João Peculiar, Arcebispo de Braga; D. Paio Méndez, Bispo de Tui; os filhos Mendo 
Afonso e Gelvira Afonso, e os sobrinhos Mendo, Diogo e Nuno Guilhufes.

4 -  D. PEDRO I EM PONTE DE LIMA E A CONSTRUÇÃO DAS MURALHAS MEDIEVAIS
       3 JULHO 1359

D. Pedro I foi rei de Portugal entre 28 de maio de 1357 e 18 de janeiro de 1367, filho do rei D. 
Afonso IV e de D. Beatriz de Castela, nasceu em Coimbra, a 8 de abril de 1320. Casou em 1339 
com D. Constança Manuel, nobre castelhana, que juntamente consigo trouxe para Portugal 
uma aia galega sobejamente conhecida, Inês de Castro, com quem D. Pedro iniciou um ro-
mance. Com a morte da sua esposa em 1345 ou 1348/1349 (não há unanimidade), D. Pedro 
assume o relacionamento com Inês de Castro de quem teve 4 filhos. O desfecho da história é 
bem conhecido de todos: Inês de Castro foi degolada em 1355 com o conhecimento do rei D. 
Afonso IV, o que provocou uma guerra entre D. Pedro e seu pai.

Reinou durante 10 anos, ao longo dos quais imprimiu uma política de neutralidade face às 
solicitações da política externa e conduziu um acentuado labor no âmbito da justiça e na de-
fesa do país contra a intervenção do papa. Fez-se conhecido de norte a sul do reino e parece 
ter cativado a estima dos súbditos. Não terá sido estranho o facto de ser conhecido em todo o 
reino dado a sua itinerância permanente pelo mesmo, deambulando por diversas terras com 
a sua corte, entre as quais está a vila de Ponte de Lima, com três visitas, em 1355 como infante, 
em agosto de 1360 e junho/julho de 1363 como rei. D. Pedro I está intimamente ligado à 
História da Vila de Ponte de Lima, pois mandou construir as novas muralhas no ano de 1359.

As obras iniciaram-se com o transporte da pedra no dia 8 de março e o início da construção 
dos muros a 3 de julho de 1359. Era o corregedor de Entre Douro e Minho que superintendia 
as obras, Álvaro Pais. O rei teve ocasião de visitar as obras quando esteve na vila, em 1360 e 
1363. A construção da muralha de Ponte de Lima criou um estaleiro de obra gigantesco que 
acomodou todos os segmentos de trabalho, que transformou desde a matéria-prima até ao 
produto final. Foi necessário criar de raiz diversas carpintarias para construírem os guindastes, 
as escadas provisórias, as abóbadas dos tetos das torres e os arcos das portas. Ergueram-se 
diversas bancadas para aparelhar a pedra, divididas por oficinas de pedreiro. Construíram-
-se múltiplas forjas para produção e reparação de instrumentos de trabalho. Deslocaram-se 
diversas parelhas de gado e os seus respetivos carros para fazer o transporte de matérias-
-primas e de produtos finais. A tudo isto é necessário juntar toda a logística envolvida na 
alimentação de todos os trabalhadores, desde a angariação de alimentos, passando pelo seu 
transporte, pela sua confeção e terminando na sua distribuição. As obras ficaram prontas em 
1372, já no reinado de D. Fernando.





5 -  D. LEONEL DE LIMA - 1403/1495
       1º ALCAIDE MOR DE PONTE DE LIMA
       1º VISCONDE DE VILA NOVA DE CERVEIRA

D. Leonel de Lima era filho de Fernão Anes de Lima, que tinha servido D. João I e de quem 
beneficiou de importantes doações, destacando-se a Terra de Valdevez, integrando a Giela 
e as terras de Fraião, Coura, S. Martinho, Santo Estevão e Geraz de Valdevez. Não podemos 
deixar de fazer referência ao imponente Paço da Giela, nos Arcos de Valdevez, residência de 
família, e aos melhoramentos efetuados quer por seu pai, Fernão Anes de Lima, quer por D. 
Leonel de Lima, criando este último uma entrada principal com uma porta em arco contrafor-
tada. D. Leonel de Lima vai receber do mesmo rei, D. João I, a confirmação de todos os bens e 
senhorios paternos em 1429. Casou em 1432 com D. Filipa da Cunha de cuja união nasceram 
11 filhos.

Esteve D. Leonel de Lima desde muito cedo ligado à família real, tendo-se destacado sobretu-
do no reinado de D. Afonso V, “O Africano”, tendo inclusive participado no batizado do futuro 
rei D. João II ao transportar o bacio e o gomil. Apoiou D. Afonso V na batalha de Alfarrobei-
ra (1449) contra o Duque de Coimbra, D. Pedro. Esteve ainda presente por duas vezes em 
África, uma em 1437, na expedição falhada a Tânger e comandada pelo Infante D. Henrique 
“O Navegador” e na tomada de Alcácer-Ceguer, em 1458, comandada pelo rei D. Afonso V. A 
proximidade que tinha com o rei D. Afonso V ficou demonstrada quando integrou as hostes 
portuguesas na expedição a Castela, quando D. Afonso V se declarou Rei de Leão e Castela, 
participando na batalha de Toro. De escudeiro passaria a cavaleiro, e desde 1454 que é refe-
rido como Fidalgo da Casa Real e do Conselho Régio. As benesses régias não cessaram, quer 
em forma de tenças, quer em doações patrimoniais, destacando-se de entre elas, Vila Nova 
de Cerveira, em 1471, a Terra de Beiral de Lima, em 1475, e finalmente, a 4 de maio de 1476, a 
concessão do título de Visconde de Vila Nova de Cerveira e o tratamento de Dom. Terá nasci-
do por volta de 1403 (?) tendo falecido a 13 de abril de 1495, com aproximadamente 92 anos. 
Foi sepultado, junto com a sua esposa, no convento de Santo António de Ponte de Lima.

Leonel de Lima está intimamente ligado à História de Ponte de Lima, não só pelas quezílias 
que manteve com a vereação do concelho, ao tentar interferir permanentemente nos assun-
tos da vila, mas também pelas inúmeras iniciativas que promoveu e testemunhos que deixou: 
o castelo de Ponte de Lima (o paço do Marquês), cuja construção foi ordenada pelo rei D. 
Afonso V, entregando-lhe o cargo de Alcaide-Mor (1464), de juro e herdade; com D. Filipa da 
Cunha fundou, em 1481, o Convento de Santo António de Ponte de Lima; de acordo com Mi-
guel Roque dos Reys Lemos, fundou, juntamente com a sua esposa, o hospital ou albergue de 
peregrinos, aproximadamente em 1480, destinado a recolher peregrinos e forasteiros pobres 
“com agasalho e dormida por três noites”.

6 -  D. MANUEL I E A ATRIBUIÇÃO DO FORAL A SOUTO DE REBORDÕES
       8 ABRIL 1514

O pequeno concelho de Souto de Rebordões, constituído pelas freguesias de S. Salvador do 
Souto e Santa Maria de Rebordões, parece ter merecido especial atenção por parte dos nos-
sos primeiros monarcas, a avaliar pelo número de forais que lhe atribuíram.

Souto de Rebordões recebeu o seu primeiro foral no reinado de D. Afonso Henriques, em data 
ainda por determinar. O rei D. Afonso II viria a confirmá-lo, em Santarém, em 3 de Fevereiro 
de 1218. A este seguir-se-iam mais seis forais, outorgados pelos reis D. Sancho I, o segundo e 
o terceiro, e D. Afonso III, os restantes. A 16 de Setembro de 1270, D. Afonso III viria a atribuir-
-lhe, em Lisboa, o sétimo foral. D. Dinis deu essas terras, pelo ano de 1310, a seu filho bastardo, 
D. Afonso Sanches. D. João I, por carta de 17 de Agosto de 1432, fez delas mercê a Álvaro Gil 



Durró, seu escudeiro. Este, por sua vez, vendeu-as a Inês Vasques, criada de D. Filipa de Lencas-
tre e casada com Gil Afonso de Magalhães, senhor da casa de Magalhães, terra da Nóbrega, 
Morrilhões e Fonte Arcada, que tomou o título de donatário deste concelho. Esta venda foi 
confirmada, mais tarde, por D. Duarte, por carta dada em Santarém, a 27 de Maio de 1435. A 
posse das terras ficou nesta família até que acabaram os senhores donatários. Assim, ao casal 
sucedeu o filho Afonso Rodrigues de Magalhães, que, por não ter descendentes, as doou a seu 
irmão João de Magalhães, a quem sucedeu o filho, Gil de Magalhães. Esta última doação, de 
Afonso a seu irmão João, foi confirmada por carta de D. Afonso V, dada em Santarém, a 15 de 
Fevereiro de 1471. Rendia este senhorio aos seus donatários trinta e três mil réis anuais, que a 
Câmara do concelho recebia do povo e entregava ao senhor.

D. Manuel I, em 8 de abril de 1514 outorgou ao concelho de Souto de Rebordões um novo 
foral (o oitavo), que estabeleceu os direitos reais e a chamada “pensão dos tabeliães” que o 
concelho, designadamente as freguesias de São Salvador de Souto e de Santa Maria de Re-
bordões, ficava obrigado a pagar ao Rei, sendo esta a época e o momento retratados no pre-
sente quadro.

Relativamente ao poder local, Souto de Rebordões dispunha de um juiz ordinário, dois verea-
dores, procurador do concelho, eleição trienal do povo, a que presidia o corregedor de Viana, 
dois tabeliães que serviam alternadamente na câmara, juiz dos órfãos e escrivão, e um meiri-
nho, a exercer também as funções de porteiro. Ao escrivão dos órfãos incumbiam igualmente 
os cargos de inquiridor, distribuidor e contador.

7 -  FUNDAÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA
       2 AGOSTO1530

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima foi fundada em 2 de Agosto de 1530 por alvará 
de El-Rei D. João III, escrito pela pena de André Pires. De acordo com Marta Lobo, esta data co-
loca algumas dúvidas na medida em que a confraria, provavelmente, já estaria ereta quando 
procurou junto do monarca que lhe fossem enviados os estatutos da Santa Casa.

Uma das primeiras obras da misericórdia em que a Santa Casa se empenhou foi o tratamento 
de doentes, tendo, após a sua instalação, iniciado um processo de incorporação das institui-
ções de assistência existentes na vila. Com esta estratégia foram incorporados simultanea-
mente na Santa Casa a gafaria de S. Vicente (no lugar da Baldrufa, fora das muralhas da vila), e 
o “Hospital da Praça”, que se situava em frente à igreja Matriz, e, numa fase posterior, o Hospital 
dos Peregrinos ou de Fora, por se situar fora da porta do Souto e fundado por D. Leonel de 
Lima e sua esposa em 1480. Estas instituições eram administradas pelos vereadores da Câma-
ra, tendo transitado todas para a Santa Casa em 1551.

Os “estatutos” reformados de 1631 estabeleciam que os irmãos fossem 160, distribuídos igual-
mente entre nobres e oficiais, moradores da vila ou arrabaldes. No entanto a confraria já ti-
nha acordado em 1629 só aceitar irmãos oficiais que tivessem “portal aberto”, ou seja, loja. Os 
candidatos deviam manifestar o seu desejo de pertencer à confraria através de uma petição 
dirigida ao provedor. A partir desse momento a Santa Casa ouvia testemunhos de várias pes-
soas para se certificar da sua condição de cristão-velho. Na petição de candidatura deviam 
constar elementos referentes à residência, profissão e identificação dos avós e dos pais, bem 
como da mulher, no caso de ser casado. Quanto às qualidades que os irmãos deviam possuir, 
previa-se a incorporação na confraria de irmãos que não soubessem ler nem escrever (tinha 
sido eliminada a cláusula inicial de 1618 que obrigava todos os irmãos a saber ler e escrever), 
mantendo-se as restantes determinações: ter mais de 25 anos, ser limpos de sangue e não ter 
ocupação que inviabilizasse o serviço da confraria. A seleção de irmãos era efetuada a diver-
sos níveis: moral, pelas qualidades que os irmãos deviam ter, religioso, por excluir mouros e 
cristãos-novos e profissional, por não admitir pessoas obrigadas ao trabalho braçal.



Os órgãos gestores da Santa Casa eram constituídos pela Mesa, pelos cabidos gerais, ou seja, 
a Assembleia de irmãos e pelo Definitório. Estes três órgãos tinham calendários de reuniões 
diferentes: a Mesa (composta por treze membros, sete nobres e seis oficiais) reunia bissema-
nalmente; a Assembleia de irmãos, nos dias em que os irmãos eram obrigados a vir à confraria, 
e o Definitório (órgão consultivo que se ocupava dos assuntos mais importantes da confraria 
e que era composto por 16 membros), sempre que o provedor o convocasse.

8 - D. LUÍSA DE GUSMÃO E A FUNDAÇÃO DO HOSPITAL MILITAR S. JOÃO DE DEUS
      1659

O Hospital de S. João de Deus foi fundado pela rainha D. Luísa de Gusmão em 1659 (mulher 
de D. João IV, “O Restaurador”), quando era regente do Reino, na menoridade do seu filho D. 
Afonso VI, “O Vitorioso”, no contexto das Guerras da Restauração. Esse edifício, que é obra do 
engenheiro militar Michel de l’École, foi mandado construir através do Governador das Armas 
de Entre Douro e Minho, Diogo de Lima Brito Nogueira.

As Guerras da Restauração foi o nome atribuído ao conjunto de confrontos armados que 
opuseram o Reino de Portugal e a Monarquia Hispânica (Espanha), no período compreendido 
entre 1640 e 1668, logo após a restauração da independência nacional a 1 de dezembro de 
1640 por D. João IV. Depois desta data foram projetadas para o reino um conjunto de infraes-
truturas que fossem capazes de prestar cuidados de saúde em tempo de guerra mas também 
em tempo de paz. 

De acordo com Jorge Eurico Gonçalves de Sousa Ferreira, os Hospitais Militares de S. João 
de Deus eram considerados hospitais de fronteira, apoiados pelos da retaguarda, situação 
decorrente do alvará de D. João IV, de 4 de maio de 1645, em que foi incumbida a Ordem 
Hospitaleira de S. João de Deus de fundar, construir e administrar toda a rede de hospitais 
militares (Reais Hospitais Militares) e de acordo com as normas que João de Deus tinha tra-
çado. Foi ele quem teve a visão de, pela primeira vez, separar os enfermos de acordo com a 
natureza da doença, foi ele que começou a usar roupas brancas nas camas, fronhas, o areja-
mento das enfermarias, a mudança com frequência dos pijamas… Os enfermeiros militares 
nos Reais Hospitais tinham como incumbência do seu serviço a administração dos remédios 
e mezinhas, a organização das dietas segundo a prescrição do médico. O enfermeiro também 
tinha como importante atividade prestar assistência nas sangrias. Algumas das suas ativida-
des deveriam ter sido muito idênticas às preconizadas no Regimento do Hospital de Todos 
os Santos, ou seja, tinham que estar presentes durante a visita aos doentes e feridos realizada 
pelo médico e/ou cirurgião, o enfermeiro tinha que ter um registo de todos os doentes da 
enfermaria, feito pelo nome e número da cama e nela registando o que o Físico ordenasse 
para o doente comer e qual a medicação a administrar; os enfermeiros eram responsáveis por 
fazer as camas dos doentes e mandarem os servos varrer as enfermarias e manter muito bem 
limpos os urinóis e sem mau cheiro. De acordo com Miguel Roque dos Reys Lemos, a direção 
do Hospital foi confiada a dois enfermeiros, religiosos hospitaleiros da Ordem de S. João de 
Deus, tendo sido financiado pela Fazenda Real e que funcionou até ao ano de 1683. Tendo 
terminado a Guerra, foi extinto por decreto de 26 de agosto de 1716.

João de Deus nasceu em Montemor-o-Novo a 25 de março ou 10 de maio de 1495. Tendo de 
idade oito anos, foi para Castela e aí, em 8 de novembro de 1537, fundou o Hospital de Gra-
nada, que governou até aos 55 anos, falecendo a 8 de março de 1550, tendo sido beatificado 
pelo papa Urbano VIII a 21 de setembro de 1630. Os Irmãos Hospitaleiros de S. João de Deus 
foi uma ordem fundada pelos discípulos de S. João de Deus e a sua presença em Portugal 
situa-se no ano de 1606, tendo surgida ligada aos cuidados de saúde.





9 - António de Araújo e Azevedo - 1º Conde da Barca
      (1754/1817)

António de Araújo de Azevedo nasceu na freguesia de Santa Maria de Sá, em Ponte de Lima, 
no dia 14 de maio de 1754 e faleceu, solteiro, na chácara do Bom Retiro, na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 21 de junho de 1817. Não teve filhos pelo que instituiu como seu herdeiro o 
irmão, João António de Araújo de Azevedo.

Serviu os reis D. Maria I e D. João VI. Recebeu foro de Fidalgo cavaleiro em 9 de janeiro de 
1781. Na sequência das invasões francesas de 1807, acompanhou a Corte e a família real para 
o Brasil em 1807 e nunca mais regressou à sua terra natal. Em 27 dezembro de 1815 recebeu 
carta de mercê do título de Conde da Barca do rei D. João VI. Foi ainda sócio da Academia Real 
das Ciências de Lisboa, Grã-Cruz das Ordens de Cristo, de Torre e Espada, de Isabel a Católica 
de Espanha e Grã-cruz da Legião da Honra de França.

Tornou-se distinto pela importância do seu desempenho no cenário político nacional e inter-
nacional da época, através dos cargos diplomáticos e ministeriais que exerceu em Portugal, 
no Brasil e noutros países. Com vinte e três anos era vice-presidente da Sociedade Econó-
mica dos Bons Compatriotas Amigos do Bem Público, em Ponte de Lima. A aprovação dos 
Estatutos desta Sociedade levou-o a Lisboa, onde contacta com o Duque de Lafões, então 
Presidente da Academia das Ciências e familiar da Rainha D. Maria I. O Duque, espantado com 
as capacidades do jovem limiano, recomendou-o para o desempenho do cargo de Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário em Haia, que lhe é conferido por mercê de 25 de 
junho de 1787. Após os acontecimentos da Revolução Francesa (1789), e dada a situação de 
Portugal como aliado tradicional da Inglaterra, o que nos tornava vítima de corso marítimo e 
de possível invasão, o governo enviou Azevedo em 1796 como Enviado Especial para nego-
ciar a paz tendo sido ainda Ministro Plenipotenciário junto da República Francesa em 1797 e 
1801. A 17 de dezembro de 1801 foi nomeado Enviado Extraordinário e Ministro Plenipoten-
ciário em São Petersburgo (Rússia), onde permaneceu até 1803. A 6 de junho de 1804 regressa 
a Portugal para assumir no governo o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra. Foi também nomeado Conselheiro de Estado em 1807, que nunca 
mais deixou de ser até ao fim da sua vida. Exerceu também o cargo de Ministro do Reino por 
duas vezes, em 1807-1808 e 1817. Exerceu ainda o cargo de Ministro e Secretário de Estado 
da Marinha e dos Domínios Ultramarinos entre 1814 e 1817. Foi presidente da Real Junta de 
Comércio em 1817.

10 - FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
         VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA
         25 SETEMBRO 1887

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima foi criada a 25 de setembro de 
1887. No dia 6 de janeiro de 1888, os seus estatutos foram remetidos ao Governo Civil para 
aprovação. A 20 de março são inscritos os primeiros sócios humanitários e protetores. A 13 
de Abril, o Governo Civil de Viana do Castelo aprova os estatutos. A 2 de Maio é deliberado 
adquirir a maior parte do equipamento necessário à Corporação. No dia 19 de setembro de 
1888, coincidindo com o início das Feiras Novas, dá-se a comemoração da sua fundação bem 
como a instalação da Associação nos baixos de um prédio do adro da Igreja Matriz. O primeiro 
comandante honorário foi António Marques Rodrigues de Morais. Em 1895 é atribuído, por 
carta régia, o título de Real Associação, por intercessão de António Feijó, acabando por ser 
declarado sócio honorário, tendo merecido um voto de louvor e a colocação da sua fotografia 
na sala de reuniões. Em 1899 é nomeado o primeiro capelão da Associação, cónego Dr. José 
de Castro Sousa e Silva. Em 1905, em assembleia geral, é deliberada a admissão da Banda dos 





Artistas da vila, passando a designar-se “Banda da Real Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Ponte do Lima”, ficando os seus membros a ser considerados sócios de 
pleno direito. No mesmo ano a Associação transfere as suas instalações do prédio do Adro da 
Matriz para os baixos dos Paços do Concelho e aqui permanece durante 75 anos. Em 1980 a 
Associação volta a mudar de instalações, com a inauguração do quartel-sede nas instalações 
do antigo Hospital S. João de Deus (também conhecido por Quarteis). Quando completaram 
o 124º aniversário, a Associação voltou a mudar de instalações, com a inauguração do novo 
quartel a 25 de setembro de 2011.

11 - INAUGURAÇÃO DO TEATRO DIOGO BERNARDES
         19 SETEMBRO 1896

O Teatro Diogo Bernardes foi construído a partir de 1893 com o impulso de um grupo de Li-
mianos liderado por João Rodrigues de Morais. A inauguração oficial ocorreu nas Feiras Novas 
de 1896 com quatro récitas em três atos e quatro quadros, da obra “Os sinos de Corneville”, 
pela Companhia de Ópera Cómica Portuguesa, sob a direção de Francisco Cruz, nos dias 19, 
21, 22 e 23 de setembro.

O teatro foi mandado construir por 153 limianos que se quotizaram para o efeito, comprando 
as ações a 10$000 réis, perfazendo um capital inicial de sete contos de réis. Com o passar dos 
anos, João Rodrigues de Morais foi comprando ações que muitos cediam por desinteresse, de 
modo que, quando faleceu, o teatro lhe pertencia inteiramente. Existia no teatro uma frisa da 
família Morais que nunca se vendia.

Os Estatutos da Empresa do Teatro de Ponte de Lima foram aprovados em assembleia geral 
de 23 de outubro 1892 e publicados no “Diário do Governo”, nº 29, de 6 de Fevereiro de 1893. 
A comissão organizadora dos estatutos era formada pelos senhores Joaquim José dos Reis, 
João do Nascimento Reis da Costa e Policarpo da Gama d’ Araújo e Azevedo. A Comissão 
promotora da construção era constituída por 6 personalidades: João Francisco Rodrigues de 
Morais, Francisco António da Cunha Magalhães, António Inácio Pereira de Freitas, João do 
Nascimento Reis da Costa, João Ferreira de Carvalho, Joaquim de Azevedo Medeiros Lima. 
As obras foram entregues ao mestre limiano António Pereira Correia. A autoria do projeto é 
entregue ao arquiteto municipal de Viana do Castelo, António Adelino Magalhães Coutinho.

12 - LIMIANOS NOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO NAZIS
         1944/1945

Um dos aspetos mais dramáticos da II Guerra Mundial foi a criação, pelo regime nazi, de cam-
pos de concentração e de campos de extermínio, locais de trabalhos forçados, de sofrimento 
e de morte. O número real de campos de concentração e extermínio e os atos de brutalidade 
e desumanidade lá praticados só foram conhecidos após o final da guerra. Para estes campos, 
criados na Alemanha e nos territórios ocupados pelos nazis, foram enviados, não só os oposi-
tores ao regime, os ciganos, os homossexuais e outros considerados “parasitas”, mas sobretu-
do os judeus. Foi neste contexto de perseguições efetuadas pelos nazis nos países ocupados 
que surgiu o envolvimento de portugueses.

Portugal manteve-se neutral durante a guerra, não significando isso que o país e os seus ci-
dadãos se mantivessem à margem do conflito. Enquanto em Portugal se desenvolviam as 
contradições de uma política espartilhada entre alguma simpatia por Adolf Hitler e a antiga 
amizade e aliança com Inglaterra, os portugueses que tinham emigrado para França sentiam 
na pele os efeitos diretos da ocupação, dos bombardeamentos e das prisões. Houve portu-
gueses a juntarem-se à Resistência ou a serem apanhados em buscas a aldeias francesas. 



Foi o caso dos irmãos Barbosa, naturais de Ponte de Lima. Os irmãos Barbosa, Maria e Francis-
co, chegaram a França ainda crianças, acompanhadas por uma irmã mais velha, Rosa, e pelos 
pais, João Barbosa e Deolinda de Magalhães. Os três filhos do casal tinham nascido em Vilar 
das Almas, concelho de Ponte de Lima, onde a família residia antes de se instalar na região de 
Lyon, em França.

Maria Barbosa, nascida a 23 de fevereiro de 1922, tinha apenas 17 anos quando a guerra 
começou, mas em 1944 a jovem limiana de 22 anos estava já envolvida no combate ao na-
zismo. Ela vivia maritalmente com um homem francês que estava envolvido politicamente 
(rede resistente comunista) no combate à ocupação alemã. Maria foi detida a 10 de janeiro 
de 1944, durante uma operação da Milícia Francesa, uma organização ao estilo da Gestapo 
alemã e que funcionava em articulação com esta. Sobreviveu à guerra e morreu em 2008, em 
Port-Saint-Martin, em França. Deportada para Ravensbruck a 31 de janeiro de 1944, recebeu o 
número de prisioneira 27 864. Foi transferida para Neuengamme (prisioneira 5575) e Bergen-
-Belsen. Relativamente a Francisco Barbosa da Costa, os dados são mais escassos. Nasceu 
a 12 de fevereiro de 1924. Sabe-se que Francisco foi detido e internado a 27 de fevereiro 
de 1944 em Lyon tendo sido transferido para Dachau com o número de prisioneiro 75 950, 
permanecendo no campo principal. A 12 ou 14 de dezembro é transferido para Buchenwald, 
recebendo o número 112 418. Francisco acaba novamente por ser transferido, a 20 de março 
de 1945, para Bergen-Belsen, tendo ali morrido, em data e de causa desconhecida. Tinha 21 
anos quando morreu. Sem saber a razão que levou à detenção do irmão, Maria suspeitou que 
ele se envolvera, de alguma forma, com a Resistência após a sua detenção, talvez na tentativa 
de saber o que lhe acontecera. Maria nunca saberia que o irmão estivera ao mesmo tempo 
que ela em Bergen-Belsen e que lá morrera.

Grupos Participantes e Colaboradores.

Associação Amarcultura - (Calendário,  Vila Nova de Famalicão)
Associação de Jovens e Amigos de Friastelas
Associação Luz e Vida Santa Gemma Jovem - Freixo
Centro Equestre do Vale do Lima
Duplaface Companhia das Artes
Gacel
Grupo de Teatro Casa do Povo de Freixo
Grupo Teatro da Facha
Instituto Limiano e Orfeão
Os Gorilas
Pequenos Atores do Lima
Unhas do Diabo
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18.00 H - Expolima - TOURADA

CAVALEIROS: 
Tito Semedo (na comemoração dos 25 anos de alternativa)
Filipe Gonçalves 
Soraia Costa (cavaleira praticante).
Forcados Amadores: 
Lisboa (Cabo: Pedro Maria Gomes), 
Coimbra (Cabo: Pedro Silva)
Toiros: 6 Bonitos Toiros da Ganadaria SÃO TORCATO
Abrilhantada pela Banda de Música de Ponte de Lima   

21.30 H - Centro Histórico – Festival Limiano de Folclore
Este Festival terá exclusivamente grupos do Concelho de 
Ponte de Lima onde participarão : 

PALCO A – EXPOLIMA 
Rancho  das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra
Grupo Folclórico da Gemieira
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Poiares
Grupo Danças e Cantares do Neiva de Sandiães
Rusga Típica da Correlhã
Grupo das Espadeladeiras de Rebordões Souto
Grupo Danças e Cantares de Vitorino de Piães
Grupo Infantil Juvenil da Casa do Povo de Freixo
              
PALCO B – LARGO DA LAPA
Rancho Folclórico Casa do Concelho em Lisboa
Grupo Etno-Folclórico de Refoios do Lima
Rancho Folclórico de Santa Marinha de Anais
Grupo Folclórico de Santa Marta de Serdedelo
Rancho Folclórico da Ribeira
Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe
Grupo Folclórico de Calheiros
Rancho Folclórico da Correlhã
Grupo Recreativo Danças e Cantares de Ponte de Lima

22H00 às 06H00  - Expolima

Ponte de Lima • Music Fest •
GROOVE ADDICTION
 DJ PETTE

00.30 H - Fogo de Artifício – “ Fogo do Meio “
O fogo entre pontes traduz essa viagem no comboio das cores, da fantasia, dos 
céus iluminados pelo artifício reflectido nas águas mansas do Lima. 
É um espectáculo de cor, som e fantasia. É a magia de iluminar o Lima 
que corre sereno para a foz.





Última Feira Franca

Dia Consagrado às Solenidades Religiosas em honra de 
Nossa Senhora das Dores – Padroeira das Festas.

08.00 H - Salva de Morteiros

09.00 H - Largo de Camões

Bandas de Música com concerto durante todo o dia:

Banda Musical de São Martinho da Gandra (Ponte de Lima)

Musical da Casa do Povo de Moreira do Lima (Ponte de Lima)

10.30 H - Igreja Matriz

Missa solene com Sermão em honra de Nossa Senhora das Dores.

Presente junto da Cruz, Maria vive e sente os sofrimentos de seu Filho.

16.30 H - Centro histórico

Procissão em honra de Nossa Senhora das Dores, com muito figurado 
alegórico, confrarias, Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e 
Associações locais.      

   «Ouvi Senhora, os apelos do meu estremecido berço natal, vila que na sua Festa 
Grande acende mil luzes sobre a alvíssima toalha rica do Vosso Altar e perante ele 
desfila recolhida, (…) vila fresca e verdejante, com um rio de magia que parece 
cansado de tanto correr e sorri num enlevo para a leda paisagem esmeraldina das 
suas margens. Volvei Vosso piedoso olhar a todo o limarense que ande longe do ninho 
paterno, na luta pelo pão quotidiano, consolai-os, adoçai-lhes as penas. Mitigai-lhes 
as saudades».
  Júlio de Lemos          

19.00 H - Largo de Camões
Despedida das Bandas
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Segunda - Feira  
São as nossas Feiras Novas / Que trazemos no Coração
Segunda-feira último dia de Festa / E dia de procissão

Ermelinda Mendes



23.00 H - Largo de Camões

Verbena Popular – REAL COMBO LISBONENSE 

Só quando balões sem lume;
Já sem foguetes o Céu,
Viremos da romaria,
Que mais linda não se viu!
                                   Pedro da Silva

E assim elas terminam  /  Como mandam as tradições
Temos o baile final  /  No nosso Largo de Camões

Ermelinda Mendes
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NUNO & PEREIRA
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA.

Rua do Grajal, 384
4990 819 VITORINO DOS PIÃES nunopereira.np@gmail.com

969005213 258762037

Regadas, Fr. B, Arcozelo | 4990-252 Ponte de Lima

(+351) 258 941 829   |   (+351) 966 717 112 geral@lmeletrodomesticos.pt
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CERDILIMA

Lugar Souto de Oleiros - Galegos - S. Martinho Barcelos / Tel. 258 849 170 Fax 253841010

AGENTE  UNICER 

- PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

Patrocinador Oficial das Feiras Novas



INSTITUTO LIMIANO

ORFEÃO

LIMIANO

Ana Maria Machado
Padre Eurico Pinto | Abel Lopes

José Miguel Vaz | António José Ribeiro Lima

| Padre José Gomes Sousa | António Martins | Carlos Pinto 
Tito de Morais | Ana Guerra | Francisco Vaz | Isabel Pimenta

 Paulo Pimenta | Miguel Franco | Carlos Lago | Aníbal Moreira | Nuno Caçador 
Carlos Lemos | Laurinda Branco | Sousa Ferraz | Helder Malheiro 

Gonçalo Rodrigues | Sandra Pereira | Maria Filomena Quintela 
 Maria Júlia Barros | António Lemos | Marco Caçador | Valter Silva | Marisa Viana

João Miguel Silva Pereira | Paulo Nascimento | José Malheiro | Maria José Abreu
 António Lima Vale | Lurdes Teixeira | Deolinda Campelo | Filipe Cerqueira 

Bernardo Lamas | Nuno Filipe Magalhães | Francisco António Vale 
 José Puga Cerqueira | Aurora Ferraz | Isabel Silva

Ficha Técnica
Capa/Cartaz: Rogério Lopes

Fotografias Revista: Amândio de Sousa Vieira
Impressão: Gráfica da Graciosa, Lda

Guarda Roupa da Procissão e Cortejo Histórico: Casa S.José - Viana do Castelo
Ornamentação: Iluminarte

Fogo de Artifício: Pirotecnia Minhota
Som: Casa Pereira

Comissão de Festas e Colaboradores

GRUPO DE 
TEATRO DA 
FACHA
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