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III. A FOLCLORIZA<;Ao DAS FESTAS 
1. OSANOS DECISIVOS (1920-1940) 

III. FOLKLORIC RISE OF THE FESTAS 
1. THE DECISIVE YEARS (1920-1940) 

m' 1926, uma Comis
sao de "modestos rapazes" (AL, 03.07.1926) saiu-se bem do 
temerario encargo de realizar as Festas. Na Camara Munici
pal foi lavrado em acta um voto de louvor a esta Comissao 
(Ibidem) , que alem de dois proprietarios de sapatariasl inte
grava um sargento reformado, um empregado da Escola Co
mercial Nun' Alvares e um cobrador da Empresa Hidro-Electri
ca do Coura (Fernandes, in AL, 19.08.1976). 

A diiadura miiiiar, eniao impianiada, merguihava en
tretanto 0 pais na maior perplexidade e intensificava-se a crise 
politica, econ6mica e militar, de que a 1." Republica nao con
seguira nunca libertar-se. Em 1927, a crise "avassalla todas as 
classes" (AL, 01.07.1927). S6 0 Governador Civil p6de a ulti
ma hora garantir as condigoes 
que tornaram possiveis as Fes-
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beira , 0 bairro de pescadores 
que a organiza (AL, 02.08.1927). 
A um ana de ser proibido pelas 

ith the first steps of 
the new regime, from 1926 on, 
crises continued to occur and grew 
more intense. 
The fair, first symbol of the festas, 
after having reached a prominent 
role during the 19th century, began 
to decay. In fact, it became a 
succession of inaesthetic booths 
with kitchens in sight, and 
dormitories, and stables, inducing 
the idea of a gypsy camp. 
For the first time ever, in 1935 a 

1 A Comissao de Festas de 1926 ficou . alias, conhecida como a "Comissao dos Sapateiros" (Romaria da Sr. !! d 'Agonia, 1996: 149) 
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leis da Republica , a Cidade viu nesse ana de 
1927 "0 espect13culo dos touros de morte", com 
a indignac;:ao de muitos, mesmo das "senhoras 
de Viana", que levaram 0 protesto a prac;:a de 
touros. Fundeados no Lima, par especial defe
rencia do Ministro da Marinha, alguns vasos de 
guerra dao um brilho superior as festividades, 
como era da trad ic;:ao e continuar13 a acontecer 
anos a fio . Em 1928, com a crise social e eco
nomica a tornar-se "gravissima" (AL, 
26.06.1928), aumentam as dificuldades para a 
realizac;:ao das Festas e chega a fazer-se um 
apelo inconsequente a comunidade portuguesa 
do Brasil , no sentido de se constituir uma co
missao luso-brasileira que garanta financeira
mente "0 culto da Senhora d'Agonia e de Santa 
Luzia" (Ibidem). 

No comec;:o dos anos 30, sonha-se com 
a conversao das Festas numas "grandes Feiras 
da Agonia" e fazem-se 13cidas considerac;:6es so
bre 0 abarracamento do Campo da Agonia , que 
nao despertava entao qualquer entusiasmo. 
Alem das "inesteticas" barracas, "0 que por 113 
se tem visto nos ultimos anos e vergonhoso e 
so proprio dum arraial de aldeia sertaneja com 
as suas bizarras cosinhas ao ar livre, repletas 
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de panelas ensarranhadas e de aspecto imun
do, dormitorios, cavalaric;:as", dando ao turista a 
impressao de um "acampamento de ciganos" 
(AL, 09.08.1932). 

Era pois de grande insatisfac;:ao 0 sen
timento provocado pela feira a saida da 1." Re
publica, ela que em meados do seculo XIX se 
destacava no quadro que as festividades relig i
osas compunham com as demais divers6es pro
fanas. Em 1930, 0 jornal A Aurora do Lima lanc;:a 
um olhar desconsolado sobre 0 que faram as 
Festas desse ana: 0 concurso hipico "um pouco 
monotono"; as touradas fracas e com mau gado; 
os dois festivais do Jardim "sem merecerem 
menc;:ao honrosa"; um concurso de bandas re
gionais "sensaborao" e triste; 0 concurso de tra
jes regionais "abandonado quasi "; as provas de 
natac;:ao "mal organisadas, pouco publico, falhas 
de enthusiasmo"; a peregrinac;:ao com bastante 
povo, fervorosa, "mas sem bri lho no aparato"; 
as iluminac;:6es e ornamentac;:6es "peor que nun
ca". Bom, mesmo, apenas 0 fogo do Jose de 
Castro e dos Silvas (AL, 22.08 .1930). Em 1935, 
e a Sere nata que se estende a desilusao: "0 
que d13 animac;:ao a uma serenata eo cantar e 0 

danc;:ar e a harmonia das tocatas" (AL, 
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23.08.1935) ; ora , os barcos apresentavam-se 
parados , "sem vida a seu bordo" (Ibidem) . 0 re
porter tinha entao saudades doutros tempos: 
lembrava-se de se ter organizado uma quadri
Iha dan9ante numa barca9a de agua acima, da
quelas que no Cabedelo traziam 0 bacalhau para 
os respectivos armazens, e de noutros barcos 
se executarem musicas adequadas por orques
tras completas (Ibidem) . 

Entretanto, em 1931 , as Festas deixa
ram de se realizar de 18 a 20 de Agosto, rom
pendo com uma pratica de cento e cinquenta e 
nove anos, que remontava a data da institui9aO 
da feira anual de tres dias, por provisao real de 
1772. Come9ariam a 21 , uma sexta-feira, e pro
longar-se-iam ate domingo, dia 23. Mas a Co
missao era clara nos seus propositos: desistiria 
das Festas, se na subscri9ao publica nao co
Ihesse os fundos que julgava necessarios para 
a sua realiza9ao. 0 peditorio fez-se de 2 a 8 de 
Julho e seguiu-se a Romaria , que todavia se 
cumpriu sem brilho: "Festas mudadas, bastante 
molhadas e infelizes forasteiros a quem foram 
bem enxugados os seus ricos bolsos" (AL , 
28.08.1931). 0 programa previa uma parada de 
trajes regionais , mas a chuva impediu a sua re
aliza9aO. Ainda por causa da chuva , a luz electrica , 0 fogo e 
a serenata sofreram um terrivel "galinhar;o" (Ibidem) . Em 
termos deveras insolitos, que mais parecem os de um obitu
aria , A Aurora do Lima conc!u i que 0 numero que mais tera 
agradado aos forasteiros fora a banda do Orfanato (AL, 
01 .09.1931). 

A entrada da decada de trinta, as Festas nao tem "0 
caracter de festas officiaes da cidade", mas ha muitos anos 
que sao as "Festas da Cidade" e e desejo dos vianenses que 
a Camara se encarregue da sua realiza9aO (AL, 13.06.1930). 
Por todo 0 periodo da Republica, as Festas haviam-se con
frontado com serias dificuldades or9amentais, e nao raramen
te pairou na Cidade 0 fantasma da impossibilidade da sua 
realiza9ao. Importava acabar com essa inseguran9a e cortar 
com a famigerada subscri9ao publica, fonte de receitas pre
carias e imprevisiveis, alem de Ihe estarem associ ados as 
maiores embara90s, capazes de desencorajar a mais afoita 
Comissao de Festas. 0 imposto lan9ado sobre a carne, em 
1933, apenas consegue, no entanto, adiar por oito anos a 
crise que se instalava. 

Em 1935, na Pra9a da Republica , um alto-falante 
Philco atordoava pela primeira vez a Romaria, impondo-Ihe 
o ritmo e a melodia , e os acordes da filarmonica que actuava 
no coreto proximo chegavam aos repel6es, sem nitidez, atro
pelando-se nos ouvidos dos romeiros. Tambem 0 som de um 
Atwater Kent Radio detinha "a lavradoria boquiaberta", e era 
ouvi-Ia perguntar pelos musicos que tocavam e pelas canta
deiras que cantavam (AL, 23.08.1935). Em 1938, ainda 0 Con
de de Aurora resmungara no Noticias de Viana: 

"[ ... ] atirem-nos para longe com 0 radio! Ha la magia 
de uma noite de veludo e oiro, sonho de um serao oriental, 
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sound system was heard, 
subduing the traditional noises 
with its power. Besides, it 
broadcast messages and music 
considered unsuitable. 
However, as time went by, 
loudspeakers became allies of the 
festas. The religious music that 
accompanied the procession in 
1944 was very much appreciated. 
And the informs forwarded to 
visitors proved to be quite useful. 
What wouldn 't change was the 
reality of financial difficulties which 
sometimes endangered the 
accomplishment of the festas, but 
the flux of foreigners continued at 
a high level, with many thousands 
coming from Braga and Porto in 
extra trains. 
Thanks to this, poor and 
unemployed people had an 
opportunity to eam some money, 
but the Committee of the Festas 
was usually worried about the lack 
of support, in face of the refusals 
of local tradesmen and institutions. 
The State propaganda body 
contributed through subsidies to 
prizes for folkloric groups 
(ranchos) and player bands. 
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que resista ao grito subversivo do: 
'Alia! Alia! 0 Sr.X ... vai agora tomar 0 seu altomovel! 
Alia! Alia! 0 Sr .. .' 
A carteira elegante elida so por quem quer - mas 

obrigar-nos, a fon;:a , a ouvir a vas, 'a moda do Minho', do 
locutor da Agonia l" (Noticias de Viana, 28.08 .1938). 

Os tempos mudavam, no entanto. Nos anos 30 e 
40, 0 folclore entra em competigao com as melodias e as 
vozes propagadas pelos altifalantes; a partir dos anos 50 , a 
concorrencia faz-se com cangonetismos varios. Depois do 
sobressalto inicial, a Romaria passa a ter nos altifalantes um 
aliado poderoso. Em 1944, 0 reporter limita-se a informar que 
"a Cabine Sonora Philips [ ... ] brindou os forasteiros com a 
mais recente novidade em discos de musica ligeira e de con
certo" (AL, 21.08.1944). E reconhece que durante a passa
gem da procissao "transmitiu otima musica religiosa, que foi 
muito apreciada pela enorme multidao que se encontrava na 
Praga da Republica, rua da Picota e imediagoes" (Ibidem) . 
Alem disso, prestara "excelente servigo de informagao aos 
forasteiros" (Ibidem). 

Eo verdade que pelos anos fora havera sempre quem 
reciame uma nebulosa identidade desaparecida , embalado 
pela nostalgica quietude da "pax rustica". Ainda em 1954 ha 
quem lastime no Aurora do Lima a "diabolica algazarra" dos 
dessincronizados alto-falantes, que de ano para ana mais 
abafam "os pregoes, os descantes e as tocatas" , abastar-
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With the increase of crises caused 
by the current period of war, the 
Municipality assumed the 
expenses with the Festas in the 
beginning of the 40's decade, but 
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dando deste modo "uma das mais interessan
tes caracteristicas da feira" (AL, 27.08.1954)2. 

Com a Guerra, primeiro a Guerra Civil 
espanhola, depois a 2." Guerra Mundial , as con
di90es de vida no pais sofrem um enorme agra
vamento e cresce a miseria dos trabalhadores. 
Cancelado em Viana 0 imposto sobre a carne, 
em 1940, ainda pensa a Comissao de Festas lan-
9ar um imposto sobre todos os veiculos automo
veis que entrem na cidade durante os tres dias 
das festividades. Nao sabendo como concretizar 
estes intentos, recorre nova mente a subscri9ao 
publica e lan9a uma tao desesperada quanto ine
ficaz campanha junto dos Bancos e da Compa
nhia dos Caminhos de Ferro: "A epoca e das pio
res [ ... J as Festas dao trabalho e lucros conside
raveis a muitos desempregados e ao comercio e 
industria locais. Sobretudo a classe pobre tem 
nas Festas grande oportunidade para ganhar al
guns escudos que depois se convertem em pao 
e agasalho. Ha mesmo pessoas que com 0 que 
ganham durante os dias da Romaria, vivem uma 
parte do Inverno, que se aproxima"3. Sobretudo 
perante a recusa da C. P., a Comissao de Festas 
fica inconsolavel. Nao compreende 0 "manifesto 
contraste com os concessionarios das carreiras 
de caminhetas"4 . Em "1938 foram a Braga , as 
Festas de Sao Joao, por caminho de ferro , 12 
mil passageiros; vieram a Viana do Castelo, as 
Festas da Agonia , 13 mil. Em 1939, 10 mil a Bra
ga e 16 mil a Viana. Em 1940, 12 mil a Braga e 
mais de 18 mil a Viana", . 

Entretanto, anda agora ocupado 0 Es
tado Novo com a coreografia das comemora90es 
do Duplo Centenario da Funda9ao e da Restau
ra9a06. Pelo Ministerio da Marinha, 0 Chefe do 
Gabinete do Ministro, Capitao de FragataAmeri
co Deus Rodrigues Tomaz, comunica que desta 
vez nao e possivel enviar vasos de guerra a Via
na para abrilhantar as Festas. Em contra partida, 
pelo segundo ano consecutivo , 0 Secretariado 

da Propaganda Nacional atribui um subsidio para 
"premios a ranchos e a tocatas regionais". Mas 
redu-Io de 5 para 3 mil escudos'. 

Passadas as Festas, e a propria Comis
sao que conclui , pesarosa: "Nao foram as Fes
tas de 1940 [ .. . J 0 que Viana merece e era de 
desejar"a. 

Em 1941 , varios comerciantes dizem-se 
impossibilitados de contribuir para as Festas. 
Justificam-se por escrito diante da Comissao. De , 
uma maneira geral invocam a falta de trabalho. 
Tambem h8 quem se respalde no tradicional ar
gumento de nada ganhar com a Romaria, e mes-

2 E passados quase quarenta anas sobre 0 seu aparecimenta em Viana. 0 poeta Pedro Homem de Mello continuara a resistir aos 
altifalanles. Tinha ida ver Ha danGa. 0 !raja, as cantares .. "a algumas h~guas de Viana, a Serra de Arga: "Mas, em chegando. ouvi 56/ 
Insultos de altifalantes1! Onde estavam as amantesl Do Poeta?j [ ... ) Comprei par dez mil escudos! Dez minutos de silencio./ Calou-s8 0 
altifalante!/ Castanholaram as dedas .. .! De novo.! Naquele instante.! Voltou 0 pavo a ser pavo!" (Homem de Melio, 1973: RCarta a BiIlH). 

3 Arquivo da Comissao de Festas. Iivro da correspondf!ncia expedida. ana de 1940. 
<1 Arquivo da Comissao de Festas. Rela torio da Comissao relativo ao ana de 1940. 
5 Ibidem. Segundo A Aurora do Lima, em 1941.0 numero de pessoas "rebacadas pela locomotiva do caminho de ferro" ascende a mais 

de 24 mil (Araujo. in AL. 22.08. 194 1); em 1942 regride para 18 mil; em 1943 cifra·se em 19 mil (Al. 24.08,1943); em 1944 desce para 
17 mil (AL. 21.08.1944). 
Embora estes numeros sirvam uma causa polemica. revelem um claro intuito propagandistico e alimentem a indisfan;avel rivalidade 
que Viana mantem com a cidade de Braga. transmitem-nos uma ideia aproximada da enorme importancia que 0 Iransporte por 
caminho de ferro tem por estes anos. 
Ainda a acreditar no Aurora do Lima. terao entrarado em Viana por caminho de ferro. nos Ire s dias das Festas. 7 mil e 400 pessoas em 
1927. 12 mil em 1928 (AL. 24.08.1928) e 16 mil em 1934 (AL. 23.08.1935). Em 1935, sao eSlimados em "mais de 60 000" os foraSleiros 
entrados na Cidade. dos quais 24 mil por caminha de ferro (Ib idem), Em Braga. estes nao terao ultrapassado os 17 mil (Ibidem). 

6 Entre outras manilestaeOes lestivas realiza no POrlo. a 5 de Julho, 0 Cortejo do Trabalho. e na Exposieao do Mundo Portugu(§s em 
lisboa. a 3 de Novembro. 0 Dia do Trabalho. 

7 Arquivo da Comissao de Festas. Iivro da correspondtfincia recebida. ana de 1940. 
8 Arquivo da Comissao de Festas. Refarorio da Comissao re lativo ao ana de 1940. 
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mo de ser lesado par ela: "Tad as as anos vem 
para 0 Campo um guarda<;:oleira que traz tam
bem a artigo da minha especialidade. Ai se con
serva durante um mes, ate mais, fazendo por
tanto uma concorrencia desleal , como se nao 
basta sse ja a concorrencia que existe do meu 
artigo nesta cidade"9. 

Entretanto, a Comissao de Festas fecha 
contrato com Constantino Lira , de Felgueiras
para a ornamenta<;:ao e a ilumina<;:ao da Cidade 
aspecto importante da coreografia das Festas 
que em 1940 correra mal. No Campo da Agoni 
a torre da igreja seria iluminada com luz electri

ca. lIuminadas a electricidade seriam , ainda , 
Pra<;:a da Republica, a Avenida dos Combaten

tes da Grande Guerra e a Jardim Publico (AL 
22 .07.1941 ). Para este ultimo, assim como par 
as Campos da Agonia e do Castelo e para a Pra

<;:a General Barbosa , esperava-se tambem um 
ilumina<;:ao a "moda do Minho", com "mil hares d 
lumes", copas e ti j elinhas de sebo (AL 
15.08.1 941 ). Afina l, valeram a Cidade "as noite 
magnificas e as dias de bam e claro sol" (AL 
18.08.1941 ). A ornamenta<;:ao das ruas fora subs

tituida por um escasso embandeiramento e a ilu-
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mina<;:ao do Jardim fora simples
mente suprimida (Ibidem). Especi
almente sentida, foi a supressao no 
Jardim da ilumina<;:ao a "mod a do 
Minho". 

A medida que se agrava
va a crise mundial , degradava-se a 
situa<;:ao economica do pais. A im
prensa em Viana reflectia essa in
quieta<;:ao e interrogava-se sabre a 
futuro das Festas. Nos proximos 
anos , poder-se-ia cancelar total
mente a ornamenta<;:ao das vias 
publicas, aconselhava A Aurora do 
Lima (18.08.1941). Ese fosse trans
ferida em exclusivo para 0 Campo, 
talvez se Ihe pudesse emprestar 
"um cunha mais nitidamente vianez 
e artistico" (Ibidem). Par outra lado, 
esperava-se que as vianenses apre
sentassem "as suas varandas gar-

ridamente floridas", nao devendo ser descurada 
a planta<;:ao oportuna de "sardinheiras" e de "ou
tras plantas decorativas" (Ibidem). Nao deveria 
era deixar de se iluminar nunca a Jardim "com 0 

esplendor dos tempos antigos" (Ibidem ). 
Instado, entretanto, pela Comissao a 

subsidiar as Festas, 0 Governador Civil escusa
se a faze-Io: no or<;:amento aprovado pelo Minis
tra do Interior "nao existe qualquer rubrica que 
possa comportar tal despesa"lO. As Festas tem 
nesse ano de 1941 um deficit de 6 mil escudos, 
e nem mesmo uma garraiada fez respirar de ali
via a Comissao de Festas: a afluencia foi fraca , 
decerto par ter come<;:ado nesse dia "a praibi<;:ao 
de as automoveis circularem ao domingo"" . 

Com a mundo em guerra , a crise acen
tua-se ate 1945. So no pas-guerra , com uma 
decidida politica de rentabiliza<;:ao dos festivais 
(serenata , festival no Jardim, festa do traje, cor
tejo etnografico e historico, todos com reserva 
de espa<;:os pagos) e de aluguer de parques para 
automoveis e que e encontrada a formula que 
traz a desafogo financeira as Festas da Agonia 12. 
Par essa epoca , tambem a Municipio assume 
sem tibiezas a encargo das Festas da Cidade. 

9 Arquivo da Comissao de Festas. livro da correspondencia recebida. ana de 1941 . 
10 Ibidem. . 
11 Ibidem. 
12 Em 1938. as receitas dos festivais importam em cerea de 10 mil escudos. representando a ailava parte do or«amento global, fixado 

em 86 contos: em 1939 ascend em a 14 mil escudos, quando 0 or<;:amenla g lobal e de 95 contos: em 1940. com 0 aluguer de parques, 
as receitas dos 'festivais sobem para perla de 22 mil escudos, 0 que representa a quarta parte do on:;amento g lobal. que entao se silua 
em cerea de 80 contos: em 1947, essas receitas haviam disparado para 107 mil escudos. representando mais de um ten;:o do 
orr;amento global. que e de 278 contos; em 1948. ano do centenario da cidade de Viana, atingem 0 pico de 157 mil escudos, num 
orGamento excepcionalmente elevado de 879 contos; de 1949 a 1951, baixam para os valores de 1947; em 1952. rondam os 141 
contos, representando quase meta de do orcamento global que and a pelos 295 contos; em 1953 ja estao nos 167 contos, 0 que 
continua a representar quase fDetade do orr;amento global, entao fixado em 351 contos (Arquivo da Comiss~o de Festas. livros das 
contas dos anos em aprer;o). 

A f{)LCU lRI ·N.AU UAS rE:, If\:, 78 



.~ 

Vida e Memoria da Cidade de Viana ('~~!A1),\ ~~~~l~t~~~~Wil~E\ 

Em 1941 , 0 seu subsidio 
para as Festas cifra-se em 
20 mil escudos13. Em 1945, 
o Presidente da Camara, e 
tambem Presidente da Co
missao de Festas, Joao da 
Rocha Paris, aumenta-Ihes 
o subs idio para 37 con
tos (AL, 03.17.1945)14. E de 
1954 a 1958, depois de 
uma muito titubeante en
trada das Festas na deca
da de 50, 0 Presidente da 
Camara, Jose Gonc;:alves 
de Araujo Novo, repete a 
experiencia de Joao da Ro
cha Paris e acumula as 
func;:6es de Presidente da 
Comissao de Festas15. 

Em 1942, quei 
xam-se os taberneiros 10-
cais da concorrencia que Ihes fazem as tascas do Campo da 
Agonia. E tambem os proprietarios das pens6es e hoteis pro
testam contra a concorrencia que Ihes fazem os particulares 
no aluguer de quartos e camas. Tal como no ano anterior, ha 
industrias que, por se encontrarem sem trabalho, se escu
sam a contribuir para as Festas. Em 1943, esta nestas con
dic;:6es a Casa Brasileira , uma importante pastelaria vianen
se, fundada em 1902. Faltam-Ihe materias-primas. 0 Gremio 
Nacional dos Industriais de Confeitaria deixou de Ihe forne
cer ac;:ucar e farinha. A pastelaria recebeu 5 sacos de ac;:ucar 
desde Maio e nao recebeu farinha desde Abril , quando esta
va estabelecido para esse periodo 0 consumo de 24 sacos 
de farinha e de 20 sacos de ac;:ucar16. 

Em 1947, ja com 0 mundo pacificado, vamos encon
trar a Comissao de Festas comprometida com 0 reabasteci 
mento condigno da Cidade em generos alimenticios e outros 
de primeira necessidade para 0 periodo da Romaria. Pre
vendo a presenc;:a de 120 mil forasteiros , a Comissao solicita 
a Intendencia Geral dos Abastecimentos "um reforc;:o de ge
neros alimenticios" , assim calculado: 3 mil quilos de arroz e 
outros tantos quilos de ac;:ucar; 2 millitros de azeite e de 6leo; 
e 750 quilos de Saba017. E dirigindo-se ao Ministro da Econo
mia, pede autorizac;:ao para 0 fornecimento de um lote es-

some relief was felt only when a 
programme aiming at the returns 
from shows was set in. 
The serenade, the Garden 

13 Arquivo da Comissao de Festas, livre da correspond{mcia expedida. ana de 1941 (carta do Presidente da Camara. Joao da Rocha 
Paris. ao Presidente da Comissao de Festas. Francisco Mimosa). A Camara recusa-se, todavia. a cobri r a deficit da Comissao. dada 
a "precar ia situacao financeira do Municipio" (Ibidem) . 

14 Joao da Rocha Paris loi cerlamente uma das mais marcantes figuras po liti cas de Viana durante 0 Estado Novo. Monarquico convicto, 
viveu inconformado a implantac;ao da Republica , Emigrou. primeiro. em 1911. e depois. por largos anos. em 1919. 0 golpe militar de 28 
de Maio de 1926 fe-Io. entretanto. regressar, Viria a ser entao um intransigente defensor do Estado Novo. Foi Director do semanario 
nacionalista Noticias de Viana. Presidente da Comissao DiSlrilal da Uniao Nacional. Presidente da Camara Municipal de Viana de 1938 
a 1942. e com interrup<;:oes. de 1943 a 1946. e loi ainda. deputado na Assembleia Nacional pelo Circulo de Viana. Esteve a frente da 
Comissao de Festas da Agonia, acumulando estas funcoes com as da Presidencia da Camara. nos anos de 1939. 1942. 1944 e 1945. 

15 Curiosa mente. em 1954. A Aurora do Lima da conta de uma diligencia da Comissao junto do Governador Civil, a solicitar-Ihe a 
proibiC;ao de quaisquer pedit6r ios em Viana. nos Ires d ias das Festas, por muitos forasteiros se haverem insurgido contra eles nos 
anos anteriores (AL, 03.08.1954). 

16 Arquivo da Comisss'o de Festas, livro da correspondfmcia recebida. ana de 1943. 
17 Oficio datado de 14 de Junho de 1947 (Arquivo da Comissao de Festas. fivro da correspondtJncia expedida, ana de 1947) . 

79 

" 

, I' : 

" , 

,,', . 



,8 ,., 
/' ',I ~ 

pecial de 50 fardos de bacalhau 18. Tambem a situayao e agora 
outra no que se refere a ornamentayao e a iluminayao da Cida
de. A Comissao de Festas fixa os seguintes encargos para pro
postas de oryamento19: 

A) Ornamentayoes 
1.° grupo: a) Avenida dos Combatentes; b) Rua Candido dos 

Reis ; c) Praya da Republica e as ruas M. Espregueira e Picota, 
ate a Avenida; 

2.° grupo: a) Praya General Barbosa e ruas circundantes; b) 
Estrada Nacional, desde a passagem de nivel ate a rua Frei 
Bartolomeu dos Martires; c) Avenida da Praia , desde a Estrada 
Nacional ate a linha ferrea ; d) Avenida entre barracas. 

B) lIuminayoes 
1) na noite de 15 (Jardim): 6 mil copos, 4 mil tijelinhas e 200 

figuras iluminadas; 
2) na noite de 16 (Campo d'Agonia): 6 mil copos, 200 tijeli

nhas, 40 figuras iluminadas; 
3) na noite de 17 (Jardim): 4 mil copos, 3 mil tijelinhas e 200 

figuras iluminadas. 
No ano de 1947, a despesa com a ornamentayao e a 

iluminayao das Festas ascendeu a um pouco mais de 62 mil 
escudos, quando em 1939, a entrada da Guerra , havia rondado 
os 28 mil escudos, e nao atingira sequer os 19 mil escudos em 
1943. Por sua vez, os gastos globais com as Festas, em 1947, 
cifraram-se em quase 263 contos, quando em 1939 se haviam 
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festival, the costumes exhibition 
and the ethnographic parade 
obliged viewers to a reservation 
and a paid ticket. Motorcar 
parking spaces were also subject 
to hiring. With all this, the subsidy 

18 0 pedido foi aceile e a Comissao agradece em oficio datado de 23 de Agosto de 1947 (Ibidem) 
19 Arquivo da Comissao de Festas. livro da correspondt!ncia expedida, ana de 1947. 
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cingido a cerca de 95 mil escudos e mal haviam ultrapassado 
os 82 mil escudos em 194320. 

Em 1948, a troco do exclusivo da venda de panelas de 
aluminio, pela primeira vez, uma unidade industrial vai patroci
nar as Festas. A Comissao recebe a proposta de um comercian
te , com direito de barraqueiro no Campo da Feira, obtido por 
sucessivas presengas em anteriores edigoes 9a Romaria, para 
o exclusivo dos "sorteios para rifar panelas", podendo os seus 
concorrentes "rifar servigos de cha, vidros, carteiras , tudo a ex
cepgao de panelas". 0 comerciante comprometia-se , nesse caso, 
a subsidiar as Festas com 5 mil escudos e reclamava contra 
uma fabrica de aluminio do Porto, a Famebe, que por essa epo
ca arrematava os exclusivos de aluminio no Norte do Pais, a 
pregos arrasadores. Tinha sido assim em Vila Real, e tambem 
em Matosinhos ... E a mesma coisa viria a acontecer, evidente
mente, em Viana do Castelo. A proposta do negociante de pa
nelas, que costumava tambem montar um bazar na feira , nada 
podia contra a proposta do seu concorrente , a fabrica de alu
minios, a quem 0 exclusivo foi concedido por 35 mil escudoS21. 

2. 0 LOCAL E 0 NACIONAL 

Em 1914, a par dos tradicionais comboios ordina
rios e extraordinarios de Viana para 0 Porto e para Valenga, 
o Roteiro-Programa das Festas da Agonia anuncia para os 
dias da romaria "um comboyo especial de Lisboa a Vianna" 
(p. 22)22. Sabemos tambem que, nas decadas de 20 e 30, 
continuaram a organizar-se estes comboios especiaiS23 e que 
chegaram a ser afixados cartazes das Festas da Agonia em 

almost doubled in four years. 
In 1947, the world being in peace 
again, the Committee took steps 
in order to safeguard the 
provision of market with foodstuffs 
for the 120 thousand visitors 
expected, and planned 
ornamentations and illuminations 
with particular attention. 
These latter expenses amounted 
to 62 thousand escudos, to be 
compared to the 28 thousand in 
1939 and 19 thousand in 1943. 
Respectively, in the same years, 
the total costs with the 
organization of the festas 
summed up 263 thousand, 95 
thousand and 82 thousand 
escudos. 

2. LOCAL AND NATIONAL 

In 1914, a special train was already 
announced to come from Usboa to 
Viana for the pilgrimage days. 
Besides, there were the normal and 
extra trains coming from Porto and 
Va/enqa. This practice continued 
during the 20's and 30's decades. 

20 No ana de 1948, que a lodos as !ilulos foi excepcional, pelo facto de a cidade de Viana celebrar 0 seu Centenario, 56 em ornamenta
voes e ilumina<;oes foram gastos 259 contos. Par sua vez. a despesa global das Festas importou em 879 contos. De 1949 e 1951 
regressamos, pois. a valores que se aproximam dos de 1947. Em 1951, par exemplo. foram 9asl05 63 mil escudos em ornamenta90es 
e ilumina<;oes, quando a despesa global se ficou pelos 228 mil escudos. Em 1952 inicia-se um novo cicio de progressivo crescimento 
do on:;:amento das Festas. (Arquivo da Comissao de Festas. fivros das contas relativos aos anos em anal ise). 

21 Talvez se compreenda melhor a grandeza excepcional deste patrocinio. se dissermos que em 1948 as receitas de particulares da 
Cidade impOrlaram apenas em 24 mil escudos. e que, em anos normais (de 1949 a 1951. par exemplo), a despesa com 0 logo 
rondava os 50 mil escudos. (Arquivo da Comissao de Festas. livros das comas dos anos em analise). 

?2 A organizacao de comboios extraord inar ios de lisboa a Viana datava ja de linais do seculo XIX. 
23 Veja-se. por exemplo. AL (17 .08.1928). 
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Lisboa, no Rossi024. Por outro lado, a 
imprensa de Lisboa e Porto ha muito 
que distinguia as Festas da Agonia 
entre as demais romarias do Norte do 
pais. Mas enos dificeis anos da Guer
ra que estas Festas ganham verdadei
ra expressao nacional, atraves de uma 
bem sucedida campanha de impren
sa, que entao se estendeu a radio, e 
do recurso a utiliza<;ao sistematica de 
programas, folhetos e cartazes, afixa
dos estes muitas vezes nas esta<;oes 
de caminho de ferro . 

Em 1939, a Emissora Nacio
nal publicita pela primeira vez as Fes
tas da Agonia . Fa-Io em textos curtos, 
preparados pela Comissao de Festas: 
noAlto Minho, "incomparavel centro de 
turismo", tem lugar "as mais caracte
risticas e interessantes romarias de 
Portugal"; em Viana realizam-se as 
Festas da Agonia , "quem nao as co
nhece, pelo menos de nome?"25 A par
tir de 1940, a Emissora Nacional jun
ta-se 0 Radio Club Portugues. Mas sao 
ja muitos os jornais, locais e regionais 
uns, do Porto e de Lisboa outros, que 
ao propagandea-Ias Ihes dao uma ex
pressao nacional: A Voz, 0 Novidades, 
o Diario da Manha, 0 Seculo, 0 Diario 
de Noticias, 0 Jomal de Noticias, 0 
Comercio do Porto, 0 Primeiro de Ja
neiro, a Republica, 0 Correio do Minho, 0 Dia
rio do Minho, A Aurora do Lima e 0 Noticias de 
Viana. 

Ainda em 1939, sao distribuidos alguns 
cartazes por varios municipios do pais. Mas na 
decada de 40, a pratica da distribui<;ao de car
tazes e programas de Norte ao Sui do pais vai 
alargar-se consideravelmente. Em 1947, ao 
agradecer ao SNI 0 tradicional subsidio, a atri
buir em "premios a ranchos e a tocatas regio
nais", a Comissao de Festas dando mostras de 
uma enorme familiaridade com este organis
mo do Estado remete-Ihe nada menos do que 
um pacote com mil programas e afoita-se a so
licitar-Ihe que sejam distribuidos "pel os cafes 
dessa cidade [Lisboa] , naquelas horas do dia 
que [ ... ] se afigurarem mais convenientes"26 . Faz 
a mesma coisa com a Delega<;ao do SNI no 
Porto: envia-Ihe 10 cartazes e pede que sejam 
afixados. Sao tambem enviados programas e 

A ROMARIA DA SRe DA AGONIA 

cartazes para Lisboa e Porto, para uma boa 
duzia de Juntas de Turismo, situadas no Norte 
e no Centro do pais (Cascais e a excep<;ao), 
para varios Gremios do Comercio regionais , 
para estancias turisticas, da beira-mar, termais, 
ou outras, entao reconhecidas em termos na
cionais , designadamente , Vila do Conde, PO
voa de Varzim, Caldelas, Geres, Pedras Sal
gad as, Vida go, Espinho, Luso, Bu<;aco, Figuei
ra da Foz, Curia, Monfortinho, Estoril , Monte 
Estoril. 

Em 1949, no entanto, 0 SNI cancela 0 
subsidio de 10 mil escudos que havia prometi
do. Antonio Ferro preparava-se entao para 
abandonar 0 Secretariado. Desde 1948 que Ihe 
fazem criticas de gestao. Ferro (1948 a: 19) 

. havia tentado criar "um clima poetico dentro da 
vida portuguesa", mas os seus detractores re-
provam-Ihe "tanto dinheiro gasto em futilidade , 
em viagens, em festas , em bailaricos .. . ". A par-

24 Diga-se. a prop6sita, que ja em 1918 foram impressos 6 mil programas e cem cartazes das Festas (Romaria de Nossa Senhora 
d'Agoma, 2000: 24·25) 

25 Arquivo da Comissao de Festas, livro da co(respondencia expedida, ana de 1939. 
26 N.Q do alic ia . sem data. 195/47, in Arquivo da Comissao de Festas, livro da correspondemcia expedida, ana de 1947. 
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tirde 1953, no entanto, 0 SNI aceita patrocinaro cartaz das 
Festas, acolhendo favoravelmente a proposta feita nesse 
sentido pela Comissao de Festas27. Em 1961, alarga-se a 
participayao do SNI: afinal, as festas "ja nao sao apenas de 
Viana , mas do pais, com projeCyaO acentuada no turismo 
nacional" (AL, 10.03.1961). 

Com a entrada na decada de 60, tambem a Funda
yaO Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) se alia as 
Festas, patrocinando 0 Cortejo do Trabalho, primeiro, a Festa 
do Traje, depois. No entanto, em 1963, e uma outra organi
ZayaO corporativa, a Junta de ACyao Social, que patrocina 0 

Cortejo do Trabalho. 0 Ministerio das Corporayoes ja se 
havia envolvido no patrocinio das Festas daAgonia em duas 
ocasioes excepcionais, uma em 1948, nas Festas que ass i
nalaram 0 1.° Centenario da cidade de Viana, outra em 1958, 
no ana do 7.° centenario da concessao do foral a Viana, par 
D. Afonso 111.28. De um modo regular, s6 0 faz todavia nos 
anos 60 e 70, atraves da FNAT e da Junta de ACyao Social. 

The press in Lisboa and Porto used 
to advertise the Festas. 
During the years of war a campaign 
was put in action and brought good 
results; it was made through radio, 
press, and the diffusion of leaflets 
and sticking of posters. The festas 
gained a national expression with 
that push. 
The SNI (National Secretariate of 
Information), organ of the State 
attached to the propaganda of the 
regime, collaborated and even 
became the sponsor of the poster, 
while the FNAT (National Foundation 
for Joy in Work), another of the New 
State supports, sponsored the 
Costumes Festival and also, in some 

27 Depois de as "conhecer", 0 SNI poderia conceder vistas e patrocinios a cartazes de Festas. Cf. carta de Jorge Feiner da Costa. Chefe 
de Reparti~ao do SNI, datada de 18 de Junho de 1953, em resposta a uma proposta da Comissao de Festas (Arquivo da Comissao de 
Festas, livro da correspondencia recebida, ana de 1953), . 
E de assinalar, com etei lo, que depois da saida de Ferro. a SNI perdeu muit8s das caracteristicas que haviam leilo dele um aparelho 
de anima~ao cultural. acentuando-se a sua transforma~ao num sentido repressivo. Ocupou-se. designadamente. dos Servicos de 
Censura e da Inspeccao-Geral dos Espectaculos. Com a saida de Ferro. a persuasao cedeu 0 lugar a coaccao. 

28 Em 1948, a Subsecretaria de Estado das Corporac:oes e Previdencia Social patrocina. com 120 mil escudos. os dois cortejos, a 
"folcl6rico e etnografico" e 0 de "Viana do mar" (Arquivo da Comissao de Festas. livro das contas. ano de 1948). 
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Eo verdade que a FNAT, 
criada em 1935, teve ate ao inicio 
dos anos 50 0 objectivo estrategi
co de hegemonizar 0 combate do 
regime pela inculca9ao ideol6gica. 
Disputou nessa epoca 0 espa90 de 
competencias do SPN e da Uniao 
NacionaL Era entao manifesto 0 
seu desejo de exercer a tutela das 
sociedades de cultura e recreio , e 
tambem do pr6prio SPN (Valente, 
1999: 54 e 180). Logo em 1938, a 
FNAT participou em Hamburgo no 
Congresso anual da sua congene
re alema e fez-se acompanhar de 
um grupo folcl6rico, constituido ex
pressamente para 0 efeito (lbid. __ 
176). Por meados dos anos 40, e 
ja clara a sua vontade de estabe
lecer uma rela9ao pr6xima com os 
ranchos folcl6ricos. Em 1945 co
loca 0 rancho de Santa Marta de 
Portuzelo, juntamente com 0 ran
cho Dr. Gon9alo Sampaio (Braga), 
"dois dos melhores agrupamentos 
do genero", a cabe9a do rol dos 
existentes no pais (FNAT, 1945: 
118). Em 1949, para participar no 
Concurso Internacional de Oanr;as 
y Canciones, a FNAT envia a Ma
drid uma delega9ao de 250 ele
mentos de varios grupos folcl6ri
cos , designadamente do Grupo 
Regional das Lavradeiras do Car
re90 (Valente, Ibid:: 199). Em 
1954, estao inscritos na FNAT dezassete agrupamentos fol
cl6ricos, um dos quais e precisamente 0 de Carre90 (Ibid.: 
179). Em 1958, este numero so be para noventa e quatro 
(Ibid.: 180). 

Ao lado do SNI , ou por iniciativa aut6noma, a FNAT 
organiza entao festivais folcl6ricos no pais e ocupa-se da 
representa9ao de Portugal em festivais internacionais, apoi
ando a participa9ao de ranchos nuns e noutros. Depois de 
ver frustradas , todavia , as suas tentativas iniciais para se 
constituir em organismo de mobiliza9ao de massas, a FNAT 
passa a caber-Ihe, a partir dos anos 50, uma fun9ao bas
tante acess6ria, quer partilhando iniciativas com 0 SNI , quer 
com a Junta Central das Casas do Povo (Ibid.: 202) . Nes
ses anos de titubeante abertura da sociedade portuguesa a 
industrializa9ao e ao desenvolvimento econ6mico, a FNAT 
confirma-se como 0 bastiao da "espiritualidade e do ruralis
mo" (Ibid.: 213). 

Mais do que com a FNAT, e pois com 0 SPN/SNI , 
que se da a apropria9ao simb6lica das tradi90es populares, 
para a edifica9ao turistica da imagem exterior do Estado 
Novo . Durante todo 0 consulado de Ant6nio Ferro, 0 progra-

1\ FOL ( .1 f F.7AC"/\1 ) DA~ r"E 14. 
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occasions, the Ethnographic Parade. 
In spite of this scene, the Country 
was living under dictatorship and 
people in general were poor (even 
miserable), and uneducated, often 
illiterate. Nevertheless, the rural 
world's artistic facet and the "popular 
culture" were exalted. 
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numa campanha de propaganda, 
uma forte "embaixada cultural ", 

FESTIVAL INTERNAtIONAL Of fOlClORf 
com cerca de trinta importantes 
nomes da intelectualidade euro
peia , de Franc;:ois Mauriac a Mau
rice de Maeterlinck, de Jacques 
Maritain a Miguel de Unamuno, de 
Georges Duhamel a Wenceslao 
Flores, de Ramiro de Maeztu , a 
Eugenio d ' Ors , a Wladimir 
d 'Ormesson e ao marques de 
Quintanar. Um dos passeios ofe
recidos pelo SPN levou-os ao Nor
te , num cortejo de dezanove auto
moveis, que foram ate Viana do 
Castelo e subiram ao monte de 
Santa Luzia29 . Mas enquanto Ra
miro de Maeztu se embevecia com 
o facto de Portugal procurar 0 fu
turo "no seu passado" e se emo
cionava com as danc;:as e as can
c;:oes populares e com um torneio 
medieval (Diario de Noticias, 
23.06.1935), Miguel de Unamuno, 
p~r seu lado, nao ficou convenci
do com essas festas que celebra
yam a ordem e a harmonia, usan
do "cantos e bailes populares , 
exemplos de folclore e cavalgadas 
mais do que historicas, arqueo!6-

13 DE AGO STO 196 1 

VV\NA DO CASTELO 
PORTUGAL 

gicas" (Unamuno, 1966-1971: 
718). Unamuno desconfiava des
te "fascismo de catedra", temia 
esta "ditadura belico-escolastica" 
(Ibid.: 724). 0 "pomposo Estado 

ma do SPN/SNI para 0 turismo vai desdobrar
se por iniciativas de glorificac;:ao do regime, de 
que podemos destacar as participac;:oes em 
certames e eventos internacionais, a moderni
zac;:ao da informac;:ao turistica (artes graficas re
novadas, folhetos modernos, redes de postos 
de turismo fronteiric;:os) , a promoc;:ao do patri
monio historico e etnologico (cujo exemplo 
maior e a Exposic;:ao do Mundo Portugues, em 
1940), a utilizac;:ao do folclore ao servic;:o da ani
mac;:ao turistica (festivais, desfiles etnograficos 
e cortejos historicos, ranchos folcloricos, grupo 
de bailado Verde Gaio), e a enfatizac;:ao dos re
curs~s de cariz popular (tipicismo rural , folclo
re , artesanato, hospitalidade, culinaria regional) . 

Em 1935, p~r ocasiao das festas lis
boetas de Junho, 0 SPN convida a visi tar 0 pais, 

Novo" agarrava-se a mitos arqueologicos, fa
raonicamente apostado em edificar piramides 
a gloria extinta de um povo pobre, resignado e 
triste (Ibid.: 727). 

Eo verdade que Unamuno nao viu Via
na em Festa . Mas 0 que viu de Lisboa a Naza
re , do Porto a Viana bastou-Ihe para nao se 
deixar iludir com 0 sossego dessa ordem e des
sa paz (Ibid.: 724). 0 mirifico plano salazarista, 
fruto melado de sugestoes arqueologicas, fa
zia morrer 0 povo "ao pe do monumento da sua 
gloria" (Ibid.: 721). Em Viana , por exemplo, 
mesmo em dias de festa, os mendigos eram 
aos enxames. Impingindo "medalhas e vene
ras a toda a gente", era ve-Ios a importunar os 
forasteiros. Em 1932, ainda em periodo de Di
tadura Nacional, mas com Salazar ja na Presi-

29 Em 1938. Artur Maciel refere-se as feslas e aos arraiais organizadas pelas Comiss6es de Turismo de Viana, ~Que tanto impressionaram 
aqueles que 0 Secretariado trouxera nos ultimos anos ale Santa Luzia'" alem dos intelectuais re/eridos. tambem Tharaud, Jules 
Romains, Fernand Gregh. Gabriela Mistral. Vuillermol. Paul Crokaert, Pierre Daye, Ribeiro Couto. Elena VacarescQ, sTserstevens 
(Romaria de Nossa Senhora da Agonia, 1996: 91) 
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dece e morre " (M . Sousa Pinto , in AL , 
18.08 .1933). 

A visao da "noiva vianense", que exibe 
vistoso traje nas Festas e nas solen ida des da 
propaganda oficial, tal como a visao do aldeao 
da Ribeira Lima , que trabalha e canta a tradi-
9ao na sua aldeia, constituem uma realidade 
atemporal , desmentida em permanencia par um 
quotidiano de priva90es30 . Ou seja , a sobreva
loriza9ao da faceta artistica do mundo rural, 
transforma a cultura popular em puro objecto 
de encena9ao e 0 mundo rural na contempla-
9ao de uma profusao de desenhos, pinturas e 
imagens estilizados. Eo esse todo 0 sentido do 
"Vilancete" de Jose Santos, publicado no Auro
ra do Lima, a 17 de Agosto de 1928: "1- Que 
fazes tu , camponesa?l- Estou a bardar a algi
beiral Do meu fato a vianesal Com que ama
nha YOU a feira!l-Bordas letras? Sabes lerl Com 
certeza! - Nao, senhor!l Eu ca s6 sei escreverl I ". 

Nas algibeiras: Amor .. .1" . 
Neste contexto de sobrevaloriza9ao da 

i'i 

:' J 

dencia do Conselho de Ministros, "a crise e tre
menda" e "a miseria e grande" (AL, 26.08.1932). 
Na Feira Franca , era costume serem feitas 
regulares transac90es. "Hoje, com a crise avas
saladora que a todos oprime, e provavel que 0 
gado volte para a arribana e as notas para 0 
cofre" (AL , 09.08.1932) . Mas, entre outros 
monumentos levantados a gl6ria do povo, do 
traje aos ranchos, aos desfiles de lavradeiras, 
aos cortejos etnograficos e do mar, e aos jogos 
flarais , levantam-se tambem cora90es, que 
andam por todo 0 lado, "nos coletes e nas chi
nelas, nas mangas das camisas e nas tiras dos 
aventais, ao canto dos len90s e nas pan9as das 
algibeiras, nas vasil has e nas cangas, nas ore
Ihas enos cordoes, nos bra90s que sabem la
vrar enos rega90s que apetecem procriar, nos 
pesc090s e nos pes, nos rijos lombos dos ra
pagoes e ao colo farto das m090ilas, nos tabo
leiros enos a9afates, assoando narizes e alim
pando suores, enxugando as lagrimas dos ar
rugos e 0 sangue das zaragatas; por tad a a 
parte a laia de brazao amorudo e indispensa
vel penduricalho de uma ra9a sentimental , que 
pelo cora9ao e para 0 cora9ao vive, cava , mon
da , semeia , tece, urde , labuta, ara , canta , pa-

faceta artistica do mundo rural , para a projec- .. 
rao de um nacionalismo autoritario, nasceu 0 I '." \ 
Y • ' / III 

Grupo Folcl6rico de Santa Marta de Portuzelo. ' 
Corria 0 ano de 1940 e 0 objectiv~ era 0 de ,. , 

30 Anos mais tarde. Simone de Beauvoir escreveu na sua obra Les Mandarins. e tambem em La Force des Choses, duras paginas sabre 
a realidade porluguesa, que conheceu por ler visilado Portugal logo a seguir a Guerra. Escritas primeiramente como cr6nicas para 0 
jarnal frances Combat. foram depois convertidas em materia de romance. 0 jarnal cat61ico Novidades, na ediG80 de 6 de Junho de 
1945. numas "Notas c itad inas" , com 0 sub-titulo de "Amabilidades a francesa", refere-se a e5sa "prosa in sui sa, triv ialissima, sem 
sombra do esprit de finesse frances" . uma prosa que sin tetiza catastroficamente a situayao do povo portugues do seguin te modo: 
"Sur sept millions de Portugais. it y en a 70 000 qui mangent". Em La Force des Chases. Simone de Beauvoir (1963: 45-46) especifica: 
"Por !ada a parte a miseria era por demais flagrante para que a pudesse esquecer por muito tempo. Em Braga. havia festa. procissao 
e uma feira [ ... ] era impossivel ignorar os mendigos. as crianyas cobertas de pustulas. as filas de camponeses de pe descalyo. as 
mulheres curvadas sob 0 peso dos fardos [ ... ] Em v.. pequeno porto minhoto, almoyamos numa esplanada com 0 representante 
consular. um portugues: havia crianyas a ver-nos comer. em silencio: ele mandou-as embora: uma delas voltou e dei-Ihe cinco escu
dos: 0 portugues acudiu sobressaltado: 'E demais! Vai com certeza comprar rebucados!'''. 
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representar 0 Concelho de Vi
ana nas Festas Centen<irias 
da Fundayao e da Restaura
yao da nacionalidade. Inscre
vendo-se na politica de apro
priayao simb61ica das tradi 
yoes populares pelo regime, 
para a edificayao turistica da 
sua imagem exterior, podemos 
sem duvida encarar a criayao 
deste Grupo Folcl6rico como 

1\ : " : 11 ' 

' ,',' ".!" uma expressao tipica da poli-

"" 

tica do SNI , que do estudo, da 
' ... ' recolha e da divulgayao dos 

trajes, cantares e danyas regi-
'" ,·1,·,', onais fez um precioso instru-

III' r'11~ ',', I 
,r " • I ' mento de propaganda. Nos 

'I' . anos 50 e 60 este Grupo Fol
cl6rico organiza 0 Festival In-dl i 

ternacional de Folclore, sob 
patrocinio oficial. 

3. A FESTA E 0 CONCURSO COMO LlC;OES DE ESTETICA 

Em 1929 fala-se na realizayao da primeira Feira de 
Amostras, a semelhanya do que se fizera uns meses atras em 
Braga, nas Festas Sanjoaninas. E, no entanto, uma iniciativa 
arrojada, que divide ainda as opinioes. 0 jorna! A Aurora do 
Lima da conta da perplexidade geral : "vamos ter uma Feira 
das Amostras, numero que, digamos, nao e de repetir, pois 
nao sera dado efectua-Io sem um dispendio que passa alem 
das nossas possibilidades usuais ... " (AL, 16.08.1929). Mas em 
1932, sonha-se ja com a rea lizayao no Campo da Agonia de 
uma Feira das Amostras distrital , durante oito dias. "Viana mos
traria , com orgulho 0 seu comercio e a sua industria regionais 
a todos os que a demandassem" (AL, 09.08.1932). 

A "nova fase de actividade regional" (AL, 16.08.1929) 
que entao se inicia nao tera, no entanto, nas feiras , que toda
via permanecem bem vivas no imaginario das Festas, 0 im
pulso de um qualquer novo esplendor. Nos anos vinte, as Fes
tas da Agonia sao sobretudo os fogos dos Silvas e dos Cas
tros, as touradas, 0 festival no jardim e a Serenata, com a sua 
cachoeira sobre a ponte metalica, a toda a largura do rio, numa 
extensao de mais de trezentos metros" . Tambem a peregrina
yao ao monte de Santa Luzia chegou a concitar 0 entusiasmo 
popular. E e possivel dizer ainda que as Festas constituiam ja 
o consumo que a burguesia fazia, tanto de usos e de costu
mes locais, como de paisagens rurais e de patrim6nio hist6ri
co local" . 

Mas as Festas da Agonia, que todavia asseguram a 

The Folkloric "Rancho" of 
Santa Marta de Portuzelo 
was created within this 
frame, having the 
immediate scope of 
representing the 
Municipality of Viana do 
Castelo in the double 
commemoration of the 
Foundation and the 
Restoration centennaries in 
1940. 
Used as an instrument of 
the propaganda carried out 
by the SNI, that rancho 
managed to reach, 
however, a high level of 
protagonism by organizing 
many national and 
international folklore 
contests since the years 50. 

3. FESTA A ND CONTEST AS 
LESSONS OF AESTHETICS 

The Festas d'Agonia changed a lot 
during the 30 's, 40's and 50's decades, 
getting close to what they are today 
In the 30's, the ethnographic parades, 

31 No Roteiro-Programa das Festas da Agonia de 191 4 (p. 6) diz-se da ponte metalica sabre 0 rio Lima: "obra d'arte sahida das vaslas 
usines EtHel, de Paris [ ... } A sua extensao e de 563 metros [ ... j". 

32 A proposito do Minho, Antonio Medeiros (1995. 1998) demonstra como se desenvolveu. desde 0 ultimo quarte] do seculo XIX. a 
apropriaG8o burguesa das paisagens rurais, num processo mental que as recria para fins gozosos. 
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continuidade de todo este re
pertorio, vem a mudar de fei-
9ao nos anos 30, 40 e 50. Ao 
aprofundarem e consolidarem 
o modelo da produ9ao e do 
consumo de usos e de costu
mes locais, dando corpo a um 
figurino que ainda hoje se man
tem, as Festas passam pel a 
mais profunda remodela9ao da 
sua historia. Os anos 30 sao 
sobretudo os anos da consoli
da9ao dos cortejos etnografi
cos, que retomam a antiga tra
di9ao das paradas agricolas 
anteriores a Republica 33 . Os 
anos 40, consagram a procis
sao como uma verdadeira pa
rada, mas a festa do traje, os 
desfiles de lavradeiras e os ran
chos folcloricos, que ja nos 
anos 30 se haviam imposto as 
camponesas, ganham finalmente a cidade. Os anos 50 sao 
anos de esplendor para a festa do traje, para os ranchos fol 
cloricos e para os desfiles de lavradeiras. Estes ultimos, to
mando a forma de "cortejos da mordomia", constituirao mais 
tarde, a partir de 1968, verda
deiras liturgias de autoridade, 
onde as "visitas ao poder" (ao 
Governador Civil , ao Presiden
te da Camara e outras autori
dades) andam de par com 0 

despique pelo prestigio social , 
fazendo gala de deslumbrante 
indumentaria e de nao menos 
surpreendente ostenta9ao de 
adornos de ouro. Sao tambem 
os anos da estabiliza9ao da 
procissao como ritual de auto
ridade e como auto religioso de 
grande aparato publico, embo
ra Ihe sejam aziagos os anos 
de 1950 e 1951. Em 1950 nao 
se realizou. Em 1951 nao foi 
incluida no programa dos fes
tejos. Realizou-se numa segun
da-feira, pelo que so a gente da 
cidade e das redondezas a ela 
p6de assistir. Percebe-se as
sim a amarga nota de reporta-

successors of the agricultural parades 
prior to the Republic, consolidated. 
The 40's confirmed the procession as 
a true parade, but the costumes 

330 cortejo etnografico, chamado entao "parada reg ional", teve qualro ed iGoes nos anos 30, de 1934 a 1937. A reloma desta tradiGao, Que 
desde 1926 se nao cumpria, loi decerto estimulada pel a atmosfera polltica que 0 pais resp irava. Para celebrar 0 1.';! de Maio , 0 reg ime 
lanGou em 1934 a Festa do Trabalho. Depois de 5e te r realizado em Braga, Guimaraes, Barcelos e Famalicao, a 5.~ e ultima Festa do 
Trabalho ocorre em Viana do Castelo , com a alenla sup lementar de a Guerra Civil de Espanha atingir entao 0 seu ponto cu lminante. 0 
cortejo e composto par 58 carros e integram-no "operarios, bombeiros, pescadores, jovens das escolas e lavradeiras" (Valente, 1999: 73). 
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Vida e Memoria da Cidade de Viana 

gem do Aurora do Lima "niio se alongava nem 
tinha 0 volume das de Braga" (AL, 24.08.1951). 
Mas em 1959, 0 vento niio podia correr-Ihe de 
melhor fei<;:iio: "Queremos crer [ ... J que nunca se 
fez em Portugal uma procissiio assim e mesmo 
. no estrangeiro se niio deve ver facilmente um 
cortejo tao bem organizado e tiio completo" (AL, 
28081959). 

Eo este repertorio de produ<;:iio e de con
sumo de usos e de costumes locais que consa
gra Viana do Castelo como "a capital do folclo
re", e as Festas da Agonia como "a romaria das 
romarias de Portugal". Foi feita , e verdade , a ex
periencia de outras coisas, umas de sugestiio 
local , outras de sugestiio regional , outras ainda 
de sugestiio nacional. 0 seu exito, quando acon
teceu, foi todavia episodico. Houve desportos mo
torizados, em terra e no rio , a partir da segunda 
metade da decada de vinte (uma gincana de au
tomoveis , logo em 1926). Em 1932 realizou-se 
uma simula<;:iio de incendio e em 1948 uma pa
rada dos bombeiros. A "batalha de flores" , um 
projecto antigo que data de 1913 e se concreti
zou pela primeira vez em 1922, teve uma nova 
falsa partida em 1940, para se realizar em 1946, 
sem particular destaque. A "marcha luminosa", 
talvez inspirada nas Gualterianas, fez-se em 

1926, 1929 e 1932. Em 1926, a imprensa zurziu 
a ma organiza<;:iio ("as diferentes qualidades de 
baI6es-fiores, bichos e figurado" apresentaram
se num enorme aglomerado, e niio em duas ou 
tres alas, 0 que reduziu a extensiio e 0 efeito do 
cortejo) e recriminou que as luminarias ten ham 
sido entregues "a garotos algazarreiros", quan
do teria sido de toda a conveniencia que fossem 
entregues aos sold ados da guarni<;:iio ("devida
mente comandados, por graduados", apresentar
se-iam com mais "ordem, cadencia e respeito") 
(AL, 28.08.1926). De sugestiio nacional foram os 
Jogos Florais de 1943, 1948, 1953 e 1958, e tam
bem 0 Cortejo Historico e do Mar de 195334 . Fa
zendo eco da politica cultural do Estado Novo, 
atraves do SPN/SNI, os Jogos Florais, por natu
reza um numero que "niio e do agrado popular" 
(AL, 24.08.1943) e que decorreram por vezes 
"sem a assistencia desejavel" (AL, 25.08.1953), 
come<;:aram com um caracter marcadamente re
gionalista, com as irmiis Couto Viana (Maria Ade
laide e Maria Manuela) a distinguirem-se no cer
tame, e acabaram bem mais nacionalizados35. 0 
Cortejo Historico e do Mar prop6s-se dar uma 
Ii<;:iio viva de Historia de Portugal , com especial 
incidencia na sua dimensiio colonial, sendo dado 
relevo a participa<;:iio de Viana nesta saga mariti
ma de civiliza<;:iio . 

Ainda hoje emblematicas e imagem de 
marca das Festas da Agonia , a festa do traje , os 
ranchos folcloricos , 0 desfile das lavradeiras e 0 

cortejo etnografico, se e um facto que niio foram 
inven<;:iio da pol itica cultural do Estado Novo, me
draram todavia a sua sombra , a sombra da "politi
ca do espirito". Em 1933, Portugal vivia atraves 
do Secretariado de Propaganda Nacional os pri
meiros acordes dessa politica a que Antonio Fer
ro fixara a linha de rumo: ser modernos sem dei
xar de ser portugueses. 0 regime defendia entiio 
a existencia de "um estilo proprio, portugues", e 
os artistas ao servi<;:o do SPN dar-se-iam como 
missiio essa incessante busca dos tra<;:os mais 
singulares e pitorescos da "ra<;:a lusitana". 

o ideal salazarista de uma Na<;:iio rural, 
rica em folclore , "cultura popular" e tipicidade ajus
ta-se bem a esta ideia modernista de uma maior 
pureza da cria<;:iio artistica. De tra<;:o geometrico 
e estilizado, 0 modernismo constituiu , sem duvi
da , uma linguagem perfeita para este nacionalis-

34 0 Cortejo Hist6r ico vo ltou a realizar-se em 1970. entao com a denominaGao de "Cortejo - Viana nas Artes , nas Let ras. na Historia. na 
Lenda" Em 1968. "0 Cortejo" , alem de etnografico (mar itimo. ag ricola e artesanal), incluia "apontamentos histor icos" Assim se fixava 
a formula do cortejo, nos te rmos em que 0 conhecemos hoje 

35 Em 1949, Antonio Ferro clarifica a linha de rumo da propaganda: que "se dispa de qualquer jeito bairrista ou reg ionalista que porventura 
tenha adqui rido para se nacionali zar" (Ferro. 1949: 17) 
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Diga-se, no entanto, que os Jogos Florais em Viana nao chegaram a nacionalizar-se muito. Em 1958. par exemplo, 0 1.Q premio na 
rubrica "poesia obrigada a mote" loi para Jose Ferre ira de Lima, com um poema intitu lado "Viana. Jard im do Minho, Ai-Jesus de 
Portugal" (AL. 3110.1958). 
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mo conservador: por um lado, reproduziu a fic<;:ao romantica 
do "povo", nos exactos termos em que havia sido fabricada 
pelos etnografos do seculo XIX, uma visao sociologicamente 
indiferenciada30 ; por outro, retratou acriticamente 0 quotidiano 
da vida nacional. 

As Festas da Agonia, na decada de trinta, vao de fac
to consagrar este modelo, emblematizado pelas figu ras do pin
tor-decorador e do escultor-estatuario. Em cartazes, progra
mas, catalogos, folhetos, guias, desenhos, decora<;:6es, con
cursos, exposi<;:6es, paradas e comemora<;:6es, Manuel Couto 
Viana , Carolino Ramos, Abel Viana, outros ainda, vao dar-nos 
os "estados de alma" de uma sociedade rural, que todavia era 
dona de um passado heroico. Nos cortejos etnograficos enos 
cortejos do mar, nas festas do traje enos cortejos historicos, 0 

que vamos encontrar sempre e esta imagem do campones e 
do pescador, devotos e de costumes simples, a son harem "com 
asas de caravelas" , para utilizarmos a sugestiva expressao 
com que Gilbert Durand (1986: 21) se refere , noutro contexto, 
ao povo portugues. 

Mas nao bastava mostrar e valorizar en) exposi<;:6es 
e paradas as tradi<;:6es populares. Havia que "interessar, nes
sa obra de renascimento folclorico e etnografico nacional , 0 

povo das aldeias, os artistas anonimos que, aperiei<;:oando 0 

A ROMARIA DA SRi! DA AGONIA 

festival, the farmer women parades 
and the folkloric "ranchos" prevailed 
too. 
In the 50's, the latter three events of 

36 Sabre a lic<;:ao romanl ica do "pavo campones no seu natural enquadramento campestre", lonte de "regenera<;:ao das identidades 
pessoal e nacional", ver A. Santos Silva (1997: 117·141) e J. Vasconcelos (1997: 218·219). 
De notar, no entanto. a ponto de vista crittca de J. Freitas Branco. Em seu en tender, a que se passa nos anos 20. 30. 40 e 50 nao 

constitu i a reedi<;:ao novecentista dos eruditos au estudiosos locais. A pratica etnografica desses anos faz nascer uma outra imagem do 
pais. "a das representa<;:Oes inspiradas em cenas da vida popular fixadas para as ranchos falcl6ricos e preparadas para uma assisten
cia instalada em palcos disseminados pelo Pais" E conclui Freitas Branco (1999: 40): "Participar passa a significar ver. ouvir, aplaudir". 
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barr~, entoando cantigas, ou simples mente, repudiando influ
encias alheias e nocivas, log ram manter intactos, na sua pu
reza e grac;:a, os costumes tradicionais da sua terra"37. A me
m6ria nao se limitou, com efeito, no salazarismo a uma forma 
de legitimac;:ao do poder. Foi ela propria "objectivo e instru
mento de governo", como diz Jacques Ie Goff (1984: 38) dos 
regimes autoritarios e nacionalistas. 

Em 1944 0 Secretariado da Propaganda Nacional e 
convertido no Secretariado Nacional da Informac;:iio, Cultura 
Popular e Turismo (SNI). So entao surge legislac;:ao a discrimi
nar 0 campo de actuac;:ao etnografica no seio da actividade 
geral do organismo a que Antonio Ferro preside. Mas ja em 
1935 0 Secretariado havia criado a Comissao de Etnografia 
Nacional , cuja func;:ao prioritaria consistia na "realizac;:ao de 
uma exposic;:ao nacional de folclore e etnografia na qual figu
rariam os aspectos mais representativos e caracteristicos de 
cada provincia "38. Em 1948, na inaugurac;:ao do Museu de Arte 
Popular, Antonio Ferro referia-se ao povo como "0 maior artis
ta", constituindo a cultura popular "uma escola de bom gosto" 
para os artistas (Ferro, 1948 b: 22). Encontramos uma glosa a 
este arroubo modernista no Guiao da Festa do Traje das Fes
tas da Agonia de 1953: "0 povo aldeao, natural mente artistai 
imitador dos dons da natureza ,lcriou a maravilha coloristaique 
hoje se chama 0 Traje a Vianesa"39. 

Mas nao foi 0 povo que criou "0 traje a vianesa". Contra
riando a sugestao de Ant6nio Ferro, a arte popular nao deu lic;:6es 
de 'bom gosto' a elite. 0 'bom gosto' da elite e que se projectou 
na arte popular. Atraves de um processo de apropriac;:ao da sua 
cultura, a elite seleccionou, recriou e encenou os produtos do 
povo, para os apresentar depois como "cemirio da portugalidade" 
(Alves, 1997: 240). Manuel Couto Viana diz bem 0 que foram as 

the festas increased greatly in 
splendour. The farmer women 
parades, above all, gained social 
prestige, as they exhibited glamorous 
dresses and spectacular displays of 
gold. 
This massive production and 
expenditure of local uses and 
costumes raised Viana do Castelo to 
the condition of "capital of folklore " and 
the Festas d'Agonia to that of "festivity 
of festivities in Portugal". 
Those three shows were not, in reality, 
invented by the cultural policy of the 
New State, but they flourished at its 
shadow. 
The salazarist ideal of a rural nation 
prolific in folklore, "popular culture" and 
typicality, found in modernity an 
instrument to refine the pureness of 
artistic creation. 
More than that, however, there was a 
kind of challenge to peasants and 
anonymous artists in order to go on 
preserving the traditional uses of their 
villages. 
Among the items of the popular 
patrimony, an outstanding place was 
occupied by the vianese dress, about 
which a poet wrote in 1953: "The 
vii/age people, spontaneously artists 
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37 Diario da Manha, 8 de Fev. de 1938 (excerta do regulamento do concurso "A aldeia mai$ portuguesa de Portugal"), 
38C f. Jomal Portugues (09.05. 1935). Logo no lanGamento desta Comissao e anunciado como primeifa projecto de trabalho um concurso 

de trajes, que lodavia nao chegou a concretizar-se. 
39 Cf. Romaria da Sr. !1 O'Agonia (1 995: 50). 
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dificuldades dessa campanha dos anos 20, a que meteu ombros 
com Afonso do Pa<;o, Claudio Basto, Abel Viana, e varios outros, 
quando as mulheres do campo queriam era vestir a mod a da ci
dade (M . C. Viana , 1990, II: 77). E diz tambem 0 que foi a frustra
<;ao dos primeiros tempos, com concursos de poucas candidatas 
e sem publico. A falta de povo para 0 traje, passaram as elegan
tes meninas da mais selecta sociedade vianense a trajar a "Iavra
deira", em exibi<;ao de grande espavento publico, e com efeitos 
estrondosos" . De uma escassa vintena de candidatas, os con
cursos do traje passaram a contar com larguissimas centenas". 
Alem disso, a vontade de 0 regime querer dar de si uma imagem 
"popular" e de se mostrar conhecedor dos costumes e das reali 
dades do povo, tornou ch ique nos meios da propaganda 0 uso do 
traje "a lavradeira" pelas senhoras da sociedade, nas Exposi<;oes 
e nas solenidades oficiais. E isso mesmo 0 que nos conta nas 
suas memorias Fernanda de Castro, mulher de Antonio Ferro: 
"[ ... J as senhoras portuguesas que recebiam os convidados esta
yam todas vestidas a rigor com trajes regionais do Norte, mas 
trajes de museus emprestados pelos varios museus do pais. Eu 
estava vestida de noiva minhota, com um vestido todo negro com 
barras de veludo [ ... J E claro que estas 'Iavradeiras' alem dos ves
tidos e dos len<;os garridos, todas tinham ao pesco<;o muito ouro, 
cordoes, cruzes, cora<;oes, estrelas, etc. , e nas orelhas, grandes 
e pesadas argolas ou entao brincos de filigrana muito enfeitados" 
(Castro, 1988: 286). 

A ROMARIA DA SR" DA AGONIA 

and imitators of nature's gifts, created 
the multicolored marvel known today 
as 'Traje a Vianesa '". 
Nevertheless, it is fair to admit that the 
vianese dress was not created by the 
local people. It was not the popular art 
that gave lessons of style to the elite: it 
was the style of the elite that 
penetrated the popular art, selecting, 
recreating and promoting people's 
products. 
In the twenties, what country women 
wished was to dress in the manner of 
town. There was a shortage of 
candidates, hence of public, for the 
contests. So, young women of the 
vianese society began to dress like 
farmers, and the amount of candidates 
grew from a few dozens to many 
hundreds. 
Besides, the regime caused the use of 
farmer dresses by ladies of society to 
become "chic" among the propaganda 
environments, and they wore them in 
official acts. 

40 "E se as senhoras da cidade nao tinham peja em veslir 0 latc rico da camponesa. e ale disso se orgulhavam. porque haviam as 
mulheres do campo de lurtar-se a usar 0 seu traja caracteristico? Assim foram forc;:adas a pensar as nassas [avradeiras. nelas renas
cendo. par esse fac to, consideray.3o e maior g0510 pelo seu rico e colorido fato de luxo" (M. C. Viana, 1990. II: 76). 

41 Manuel Couto Viana lala de dez a vinle lavradeiras nos primeiros concursos {Ibidem). Mas em 1948. participaram 7431avradeiras na 
lesta do traje: 180 de Perre, 80 do Ouleiro: 75 de Santa Marta; 60 da Montaria; outros tantos do Carre<;:o; 56 da Meadela; 50 de Afite; 
42 da Areosa: 30 de Cardielos. Nogueira. Meixedo: Serreleis; 20 de Geraz (Arquivo da Comissao de Festas. 1948). 

Apesar de a testa do traje ser ja apoteotica em 1948. as lavradeiras concorrentes loram mil em 1953 (AL. 11.08.1953) emil e quinhen
las em 1958 (AL. 02.08.1958). 

92 



Vida e Memoria da Cidade de Viana 

3. 1. DESFILE DE LAVRADEIRAS, FESTA DO TRAJE 
E RANCHOS FOLCLORICOS 

Em 1933, Manuel Couto Viana desenha 0 cartaz 
das Festas da Agonia. Tres lavradeiras em circu lo, trajando 
a vianesa, fazem lembrar "as tres gra<;:as" de Rubens. Nes
se mesmo ana de 1933, a responsabilidade da ornamenta
<;:ao do centro da cidade e entregue a Carolino Ramos, um 
artista popular, pintor e entalhador de nome firmado. Foi 0 

come<;:o de uma longa colabora<;:ao, que 0 tornou uma refe
rencia mitica das Festas da Agonia. 

Nas festas de 1935, 0 cartaz, da autoria de Alberto 
Sousa , tambem figura tres lavradeiras trajadas, uma das 
quais transporta 0 tabuleiro do doce para os mordomos da 
festa (AL, 13.08.1935). Entretanto, pelo engenho de Caroli
no Ramos, Viana acorda com a Rua Candido dos Reis ocu
pada por ridentes lavradeiras. Transportam cestos de flores, 
como quem a caminho da igreja se apresta para os deposi
tar no andor de Nossa Senhora (AL, 23.08.1935). Com a 
nostalgia da aldeia que ja nao e, 
a cidade transfere em sonhos 0 

campo para dentro de si mesma. 
Alguns anos mais tarde , ainda 
pela mao de Carolino Ramos, 0 

papel de cenario vai cobrir a ve
Iha fachada do desabitado Hotel 
Europa , que se transforma em 
Igreja da Agonia, e 0 desenho, a 
pintura e as flores da Pra<;:a da 
Republica encenam as lavradei
ras das uberes veigas de Viana. 

Em 1931 , num euforico 
elogio de Viana e das suas Fes
tas, Felipe Fernandes falava des
se "povo trabalhador e laborioso", 
que vive "fe liz e contente, traba
Ihando a cantar, cantando a so
nhar" (Fernandes , In AL , 
21.0.8.1931). Em 1935, pela arte 
de Carolino, Viana e a aldeia que 
em 1939 Antonio Ferro fantasma
ra em Monsanto: "a imagem em
polgante da nossa pobreza hon
rada e limpa , que nao inveja a ri
queza de ninguem [0 seu] povo 
vive contente, a rezar, a dan<;:ar e 
a cantar, dando ares de optimis
mo as cidades fatigadas , pessi
mistas, compreendendo como 
poucos, 0 ressurgimento portu
gues, mais avido de bens espiri
tuais - a escola, a Igreja, a familia 
- do que de bens materiais" (Fer
ro , 1947). Viana vira a oferecer 
ainda a mesma imagem em pol-
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3.1. FARMER WOMEN PARADE, 
COSTUMES FEST/VAL AND 
FOLKLORIC RANCHOS 

Before 1900 the farmer woman 
duly dressed was already 
considered an icon of Viana do 
Castelo and the Festas da Agonia. 
This theme became frequent and 
was always much appreciated on 
posters. The presence of these 
figures in public during the days of 
the festas was still more pleasant 
for people in town. 
All the time that Carolino Ramos 
had the ornamentation of spaces 
under his responsibility, he often 
used painted silhouettes 
representing farmer women from 
Minho. In this way and many 
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gante de uma aldeia minhota, desta vez no rio, 
no "panneau" luminoso apresentado pelos Cas
tros na Serenata de 1946 (AL, 06.08. 1946). 

Em 1934, outro nome grande das fes
tas da Agon ia, Lu is Fil ipe, desenha 0 cartaz. 
Por sua vez, nos cartazes que anunciam as tou
radas figura uma sevilhana, 0 que surpreende 
o reporter: "Nao teria sido melhor te-Ios ador
nado com uma lavradeira , ostentando , a rigor, 
o seu trajo caracteristico?" (AL, 10.08.1934) 

Mas ja 0 cartaz das Festas de 1912, 
da autori a de Manuel Couto Viana, figu rava , 
entre outros motivos, uma mulher trajada a ri 
gor, puxando uma junta de bois. A encimar 0 

cartaz de 191 4 , Couto Viana , encena 0 mesmo 
quadro da vida popular (AL, 27.07 .1914). Tam
bem 0 Roteiro-Programa das festas deste ana 
abre com a fotografia de um grupo de sete ra
parigas perfiladas numa pose orgulhosa de "Ia
vradeiras do Minho": lenc;o cobrindo a cabec;a , 
sa ia tradicional, cordao de Du ro em volta do 
pescoc;o e ch inela nos pes. Numa das paginas 
interiores do mesmo Roteiro-Programa, 0 anun: 
cio do "Bazar Couto Vianna" , de "quinqui lhari
as, tabacos e papelaria", sublinha a venda de 
"bonecas com fatos a lavradeira". 0 programa 

1 Programa das Ft;)stas da Agonia, 1921. 
2 Programa das Festas da Agonia, 1922. 

A FOLCLORIZA(:AO DAS FEST AS 

A ROMARIA DA SR§ DA AGONIA 

~..J"'~'""!!1 I'a' ;' 

Vlc,n , r c< ' ' ._' 
do OebJec I ) 

Fe: l' 

ll~~::::;S?::2 Cllli l1dna 

das festas do mesmo ana anuncia a "romaria 
minhota", prevista para 0 segundo dia, com uma 
nota sobre "a diversidade dos trajes caracteris
ticos, cuja policromia reveste de imponencia 
todo este quadro maravilhoso de cor e de origi
nalidade". 

Seis anos passados, em 1920, no Pro 
Viana, um boletim que anuncia as Festas da 
Agonia , 0 "Bazar Couto Viana", ainda papela
ria, comercial iza agora louc;as, vidros e crista is, 
especializou-se em cha e cafe , e publicita a 
venda de "bilhetes postais ilustrados, costumes 
do Minho em preto e colorido , factos a lavradei
ra, a moda do Minho e bonecas com 0 mesmo 
traje de todos os tamanhos". 0 programa das 
Festas, que anuncia para 0 segundo dia "a mais 
ruidosa , importante e tfpica feira da reg iao" , as
severa por sua vez que ai poderao ser admira
das "as nossas airosas camponezas com seus 
costumes de tam apregoada fama ,- trajos que, 
pela sua diversidade e policromia , imprimem ao 
campo um aspecto deveras sugestivo"' . Em 
1921 , a ilustrar 0 ponto do programa que apre
senta as "airosas camponezas" como uma atrac
c;ao, figura a corpo inteiro 0 traje de uma rapari
ga vestida a vianesa2 . 
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Em 1923, sao os Bombeiros Voluntari-
os que constituem a Comissao das Festas. E 
primeiro Comandante dos Bombeiros Manuel 
Couto Viana , entao com 31 anos e simpatizan
te do Integralismo Lusitano. No boletim que 
anuncia as Festas, a casa Couto Viana deixou 
de ser apresentada como bazar. 0 moderno es
tabelecimento comercial "Manuel Martins do 
Couto Viana" publicita as secc;6es de papela
ria, cristais , bijuterias, perfumarias, tabacaria, 
charcutaria, livraria e postais, e apresenta-se 
como correspondente da casa Borges & Irmao 
e como agente da Companhia de Seguros Bo
nanc;a. Nao faz referencia ao traje de lavradei
ra . Mas 0 Pr6 Viana desse ana recuperou para 
a capa 0 friso das sete raparigas trajadas, que 
conhecemos de 1914. A menC;ao "Iavradeiras 
do Minho" aparece subtilmente alterada para 
"Iavradeiras vianesas", um fcone ja com sufici
ente forc;a expressiva , uma vez que, nas pagi
nas interiores, 0 programa das Festas e omisso 
na referencia ao traje das camponesas. 

Em 1927 realiza-se um concurso de tra
jes regionais , tambem anunciado como "certa
men de costumes regionaes" (AL, 29.07.1927). 
A imprensa refere-se-Ihe com grande expecta
tiva, e aludindo aos "premios de grande valor" (AL , 
18.08.1927), mas 0 resultado e deprimente: "As almas em
bebedadas na civilizaC;ao daninha e cosmopolita da Cidade 
viram no concurso de trajes regionais um espectaculo vul
gar. Era de esperar; a sua frieza foi manifesta" (AL , 
30.08.1927) . E nao foi s6 a reaCC;ao fria , mesmo hosti l, da 
Cidade: tambem "a organizaC;ao foi defeituosa" e as rapa
rigas estavam "um pouco envergonhadas e contrafeitas" 
(Ibidem). 

Em 1928 repete-se no Jardim 0 festival em que sera 
premiada "a mais janota Maria que melhor veste a minhota" 
(AL, 17.08.1928).0 resulta
do continuou desastroso: 
"As lavradeiras ja tentam tra
jar a moda da cidade e daf a 
falta de caracterfsticas tec
nicas regiona is e puramen
te primitivas dos fatos da 
beira mar, Meadela, Santa 
Marta, alegres , vivos de 
cores , e dos de Perre e Ou
teiro, mais escuros, de pre
domfnio azul e preto" (AL, 
28.08.1928). Em 1929 e 
1930 insiste-se nestes cer
tames do traje. 0 rep6rter, 
desolado, regista em 1930: 
"concurso de trajes regio
nais, no Mercado, abando
nado quasi, sem nota digna 
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others, efforts were made to give 
Viana the look of a village of Minho 
it had been before. 
Farmer women were also 
represented, in a more lasting way, 
in postcards and scale dressed 
dolls. This pratice spread to other 
types of costumes, mainly feminine 
but also masculine, because the 
farmer woman 's was only one of 
the most common of costume 
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de registo" (AL, 22 .08.1930) . 
o surgimento do processo de folcloriza<;ao do paiS, 

distinto das anteriores manifesta<;oes populares espontane
as, situa-o Jorge Dias (1970) nos anos 30, 0 que nao e exacto. 
A elei<;ao da lavradeira como Icone vianes e anterior a 19003 . 

E em 1905, 1907, 1909 e 1910 ocorrem ja demonstra<;oes 
folcl6ricas organizadas, com trajes e ranchos a serem ob
jecto de concurso. 

Abel Viana (1963: 174) pensava , no entanto, que a 
primeira festa do traje acontecera ainda durante a Primeira 
Guerra Mundial. Contando com 0 apoio de Rodolfo Vieitas 
Costa , Abel Viana organizou , de facto , em 19190 "Certame 
de dan<;as e descantes populares", com grupos de varias 
freguesias do concelho e um numeroso rancho da Areosa, 
incumbido de apresentar as dan<;as (AL, 25, 07 .1919). Em 
Maio de 1920, com a aproxima<;ao de mais unia edi<;ao das 
Festas, ainda 0 balan<;o sobre 0 "Certame de dan<;as e des
cantes populares" de 1919 ecoava no Aurora do Lima: essa 
"mascarada" nao deve pegar, "pela razao de nao estarmos 
habituados, nem querermos ver 0 'entrudo' em Agosto" (AL, 
07.05.1920). Mas, a partir de 1926, fazendo equipa com Lu
ernio Presa , Jose de Matos e 0 futuro Presidente da Cama
ra , Joao da Rocha Pari s, Abel Viana vai intensificar esta pra
tica das demonstra<;oes folcl6ricas organizadas. Sao varios 
os objectiv~s que os animam: engrandecer as Festas da ci
dade, brindar os visitantes merecedores de recep<;ao festi
va, e ainda, fazer representar as trad i<;oes vianenses em 
Braga, Porto, Lisboa e Vigo. 

Apesar desta abnegada campanha , ainda e no Cam
po da Agonia que, em 1935, se encontram os "graciosos 
palmos de cara , emoldurados em lindos len<;os e seus cor-

3 Veja-se, neste senti do, Medeiros (1992 e 1995) 
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types. 
In order to keep alive the 
knowledge and memory of Minho 
costumes, particularly those of 
Viana municipality, festivals and 
contests soon began to be 
organized. From the implantation of 
Republic on, they were 
institutioned and gained growing 
regularity, as were the cases of 
1927, 28 and 30. 
The expected enthusiasm was not 
always reached, mainly due to 
shortage of cooperation from 
participants. That is why after 1935 
the promotion of costumes 
increased and an invitation was 
made to "the society" in order to 
wear the typical regional dresses, 
just as country people did. 
As a successful attempt to 
consolidate this use, prizes 
consisting of small gold jewelry for 
the most well dressed "farmers " 
during the days of the festas were 
institutioned in 1946, and from then 
on. In 1948, one hundred years 
after the promotion of Viana to the 
rank of town, the press sponsored 
the prizes. 
Costumes constituted a major 
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pos encadernados em vistosa indumentaria" 
(AL , 06 .08 .1935). E no Campo, e tambem na 
Parada Regional, que se encontram as campo
nesas "ao natural , sem rouge nem outros ver
melh6es a ensombrar-Ihes 0 rosto", pelo que e 
a f que podemos admirar "a variedade dos tra
jes" (Ibidem) . 

Em 1938, 0 Conde de Aurora mantinha
se em campanha , quando escrevia no Noticias 
de Viana, a 28 de Agosto: "Estou farto de 0 pre
gar: e necessario que toda a mulher, da cidade 
ou da aldeia , da alta ou do povo, trajada a rigor 
a moda da terra , entre gratuitamente em toda a 
parte. E ja fazem um grande, um enorme sacri
ffcio economico em holocausto a arte, deixan
do as baratas sedas vegetais do vestidinho de 
'cinco pesetas' para gastar cinco pipas de vi 
nho ou trez carros de pao na merca de um traje 
de luces - dos de ver a Deus e ao seu Mane!. 
Nao deixem morrer, apagar-se , abandalhar-se , 
o mais lindo traje popular da nossa terra". 

Em 1946, a Comissao de Festas resol
veu premiar as lavradeiras "que se apresentas
sem vestidas a rigor nos tres dias das festas" , 

.' ~ 

sorteando varios objectos de ouro: um cordao, 
uma medalha , uns brincos e um lac;o (AL, 
23 .08 .1946). A pratica de sortear objectos de 
oiro pelas lavradeiras trajadas a vianesa teve a 
sua apoteose em 1948, 0 ana das comemora
c;6es do centenario de Viana . Nos anos 50 , es
tava constitufda em rotina, para 0 que muito con
correu a adesao da imprensa, que tomou a seu 
cargo 0 patrocfnio dos premios4 . 

Passados mais de quarenta anos so
bre 0 infcio da campanha pelas demonstrac;6es 
folcloricas organizadas, uma comissao , com
posta pelos jornalistas Severino Costa , Jose 
Rosa Araujo e Jose Rocha Vasconcelos, e ain
da por Antonio Sousa Gomes e Roberto Gou
veia, percorre em 1949 as principais freguesias 
do concelho, "af realizando verdadeiras predi
cas" , a fim de conseguir a mais lata representa
C;ao para as tres modalidades de que consta 
esta atracC;ao: parada do traje, danc;as caracte
rfsticas e cantares de aldeia (AL,09 .08.1949) . 

Os anos 50 consagram-na como a prin
cipal atracC;ao das Festas . Presenciada por mi
Ihares de pessoas, "deve-se-Ihe destinar uma 

4 Sobre este assunto, ver A. Matos Reis (Romaria da Senhora d'Agonia, 1996: 96-98). 
Em 1950, por exemplo, loram sorteados os seguintes premios pelas lavradeiras das dilerentes Ireguesias: uma lieira de ouro com 
medalha para as lavradeiras de Nogueira ; uma medalha de ouro para as de Card ielos ; uma cruz de ouro para as de Santa Marta; uma 
la<;:o de Duro para as de Areosa; um lio de contas de ouro com medalha para as de Afile ; um par de br incos de ouro para as de Perre ; 
uma li bra em ouro para as de Montaria; uma Iruteira de laian<;:a e um grilhao de prata dourada para as de Castelo do Neiva; um par de 
argolas, uma pulseira e um broche de lil igrana para as de Serreleis; um par de brincos de ouro para as de Lanheses ; um la<;:o de Duro 
para as de Outeiro ; um lio de contas de Duro com medalha para as de Carre<;:o ; um cora<;:ao de liligrana para as de Geraz do Lima. Estes 
premios loram, quase todos , atribuidos pelos seguintes jornais d iarios: OSeculo, Diario de Noticias, 0 Primeiro de Janeiro, Jomal de 
Noticias, 0 Comercio do Porto (Arquivo da Comissao de Festas, livro da correspondencia recebida , ana de 1950). 
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tarde inteira", empolga-se 0 reporter do Aurora do Lima 
(26.08.1952). Com as raparigas a suscitarem a alegria de 
sempre, desfilavam entao pelo Estadio Dr. Jose de Matos 
"grupos e ranchos de Afife, com sargaceiras e roc;adoras e 
caracterfsticos brincos amarelos as lavradeiras, Areosa, de 
barra, forro vermelho, Cardielos, Carrec;o, Castelo do Neiva, 
constitufdo por homens e mulheres vestidos de branqueta 
para a apanha do sargac;o, Geraz do Lima, de traje verde, 
nova ou ressuscitada modalidade, Meadela, Montaria, No
gueira, Outeiro, Perre, Santa Marta e Serreleis com seus 
pares de noivos trajados de negro, lenc;o e camisa branca, 
na vestimenta cerimoniosa, e frequente, incorporando tam
bem velhas, idosas fiandeiras" (AL, 24.08.1951). 

As demonstrac;oes folcloricas organizadas compre
endem, alem dos concursos do traje, festivais folcloricos. Na 
inauguraC;ao do Museu de Arte Popular, em 1948, Antonio 
Ferro evoca 0 Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Por
tugal nos seguintes termos: "De norte a sui, 0 povo Portu
gues foi buscar ao fundo das suas arcas, ao misterio das 
suas gavetas, a noite dos seus velhos armarios, a saudade 
das suas vel has canc;oes, tudo quanto era passado ainda 
com restos de vida (1948 b: 19). Nestas palavras temos um 
quadro de procura do popular: "por um lado transmite-se a 
ideia de um contacto nao mediado com as supostas rafzes 
da cu ltura popular [ ... ]; por outro, estarfamos perante uma 
revelaC;ao espontanea das tradic;oes: 0 povo, pelos baus, a 
procura de si mesmo" (Alves, 1997: 246). 

Este processo de procura do popu lar tem nos ran
chos folcloricos a sua base organizativa imediatamente visf
vel. Logo nos anos 30, Antonio Ferro define uma polftica em 
que sao os delegados do SPN que escolhem os grupos fol
cloricos a utilizar nas iniciativas do Secretariado. Quer isto 
dizer que era 0 'bom gosto' do Secretariado que orientava a 
produC;ao etnografica local (Alves, 1997: 240). Em 1947, 0 

SNI cria os concursos de ranchos folcloricos. Com eles en-

A FOLCLORIZACAO OAS FESTAS 
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attraction of folkloric ranchos, 
together with music. One of the 
oldest initiatives taken in this field 
dated from 1919: a show of popular 
dances and tunes presented by a 
group from Areosa. 
Although it had not been quite 
welcome, the idea was not 
abandoned, and rooted from 1926 
on. The number of ranchos grew, 
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tende ter esbo<;:ado definitivamente 0 mapa "de tudo quanto 
existe de sao, dentro do pafs, nas dan<;:as e no canto popu
lar" (Ferro, 1948 b) 

Em Viana existia desde 1928 0 Rancho Regional 
das Lavradeiras de Carre<;:o, e desde 1934, 0 Rancho das 
Lavradeiras da Meadela . Em 1935 ja A Aurora do Lima refe
re a realiza<;:ao de um certame folcl6rico e'm Viana : cantares 
e dan<;:as regionais por grupos de raparigas de Carre<;:o, Me
adela e Meixedo. E foi grande a assistencia que se deslocou 
ao Campo de Obstaculos (AL, 16.08.1935) . Por esta epoca, 
o Rancho da Meadela ganhara alguma notoriedade regio
nal . Tinha vencido um concurso no Porto, ao exibir-se num 
festival que se realizou no estadio do Lima. E de varias cida
des Ihe endere<;:avam convites : de Vila do Conde , de Aveiro , 
de outros sftios ainda (Ibidem) . 

Mas a crescente importancia nas Festas das de
monstra<;:oes folcl6ricas organizadas nao fazia esquecer 0 

ar alegre e tfpico da Viana de outros tempos. Havia quem se 
lembrasse ainda da espontanea exibi<;:ao de ranchos de ra
parigas e rapazes das aldeias , cantando cantigas populares 
e regionais pelas ruas da Cidade, ao som de harm6nios, 
violas, cavaqu inhos e flautas. Em 1940, 0 Presidente da Co
missao de Festas, Teles de Azevedo, envia uma carta a to
dos os Presidentes das Juntas de freguesia do concelho de 
Viana, exortando-os a colaborar na realiza<;:ao de um desfile 
de ranchos "de rapazes e raparigas das nossas aldeias" : 
"Basta que elas e os rapazes se apresentem vestidos com 
qualquer dos trajes de trabalho, de luxo ou de noivos. Esta
beleceremos premios para as freguesias e daremos entrada 
livre em lugares onde essas entradas, estabelecidas pela 
comissao, sejam a pagar"5. A Comissao reage assim ao "am
biente apatico e soturno" que de ana para ana se vai apos
sando das Festas6 . Reconhece Teles de Azevedo que as 
exibi<;:oes dos ranchos pelas ruas da cidade "produzem sem
pre no espfrito dos milhares de forasteiros que nos visitam, 
a melhor das impressoes,,7. Mas, lamentavelmente, "essas 
tocatas e cantares tem deixado de aparecer espontanea
mente, tudo indicando que se caminha para 0 seu total de
saparecimento"8. 

Em 1948, e 0 Aurora do Lima que lan<;:a 0 alerta, 
glosando 0 tema do cartaz de Lufs Filipe desse ana: "A dis
ciplina do rancho folcl6rico e precisa , bem como a do desfile 
apinhoado e deslumbrante", mas "haja mais cavaquinhos, 
mais harm6nios [ ... J; mais cravos na orelha, mais cantigas 
ao desafio, mais voltas do vira" (AL, 15.08 .1 948). Oaf 0 vee
mente apelo feito a "mocidade rural, cartaz das festas", para 
que se evada "do convencionalismo das atitudes regradas": 
o trajo a vianesa nao pode confinar-se a "uma exibi<;:ao fria 
de mostruario"; e preciso que ele seja tambem "uma nota 
viva de sa alegria" (Ibidem). 

and they began to perform both 
. locally and for publics of Braga, 
Porto, Lisboa, Vigo, ... 
In 1947, the SNI created the 
ranchos ' contest. From 1950 on, 
the football stadium became the 
home for the Folkloric Festival of 
the Festas. Among others, ranchos 
from Afife, Areosa, Cardielos, 
Carrec;o, Castelo do Neiva, Geraz 
do Lima, Meadela, Montaria, 
Nogueira, Outeiro, Perre, Santa 
Marta and Serreleis acted there. 
As a rule, a major evidence was 
manifested by the rancho of Santa 
Marta de Portuzelo, which became 
a symbol and embassador of the 
region in the performance of 
popular tunes and dances. 
In 1975, the Folkloric Festival of 
the District of Viana do Castelo 
took place for the first time. 
Reaching a wider spectrum, its 
main scopes were music and 
dance, but naturally costumes were 
present, and among them those of 

5 Arquivo da Comissao de Festas, livro da correspond{mcia expedida (carta de Teles de Azevedo ao Presidente da Junta da freguesia 
de Anha, 9 de Agosto de 1940). 

6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Em vao. Pelos anos 50 e 60, sao "as exibi<;oes, no 
estrado, dos grupos dan<;antes, com os respectivos acom
panhamentos de cantadeiras, violas, rabecas , harm6nios e 
concertinas" , que arrebatam os aplausos (AL, 24.08.1951) . 
Em 1951 quem pontifica no palco sao os ranchos de Afife, 
Areosa , Carre<;o, Geraz, Lanheses, Montaria , e sobretudo, 
Santa Marta. 0 Festival Folc/6rico do Distrito de Viana do 
Castelo , criado mais tarde, em 1975, nada acrescenta a esta 
representa<;ao do pais que em cima de um palco descobre 
as suas raizes. 

3. 2. 0 CORTEJO (ETNOGRAFICO E HISTORICO) 

Considerado hoje uma das atrac<;oes mais importan
tes do programa das Festas d'Agonia , 0 cortejo etnografico 
realiza-se pela primeira vez em 1908. A Parada Agricola , como 
se dizia na linguagem da epoca, volta a realizar-se em 1909. A 
partir dessa data, desaparece do programa das festas ate 1926, 
para voltar depois, de novo, em 1934. 

Nos seus primeiros anos, chega a fazer-se 0 apelo 
para que todos contribuam, nao s6 pecuniariamente mas tam
bem com produtos agricolas e industriais, para que a Parada 
se realize com brilhantismo. Muitas vezes, porem, 0 entusias
mo cede diante das muitas dificuldades que ha que transpor. 
Assim acontece em 1910. E tambem em 1914: "a Parada Agri
cola, numero tao interessante e caracteristico, parece nao po
der ser levado a efeito" (AL, 03.07 .1914). Em 1921, tambem 
nao foi suficiente 0 apelo lan<;ado pela Comissao a todos os 
agricultores e industriais da cidade e arredores, no sentido de 
apresentarem carros aleg6ricos. 

Ao fim de dezassete anos de denodados esfor<;os, a 
Parada Agricola realiza-se em 1926, organizada pelos "Pro
fessores primarios oficiais do concelho" (Fernandes, in AL, 
19.08.1976). A Comissao de Festas de 1928 volta a inclui-Ia 

l" ,"' '1' :~cl no programa. Incompreensivelmente, em cima da hora, e can
clc' cenl, ' celada. A Comissao aplicou-se, entretanto, na realiza<;ao de 

\'-~ "" uma exposi<;ao de produtos agro-regionais , mas foi mediocre 
E ' 1()0 1 2. i'~\~2 0 resultado: "umas saquitelas de batatas, meia duzia de laga

n§tas e um cardador de linho, dois bons cabos de exemplares 
'\,''':.' :' cebolas, uns reduzidos salamins de feijoes, milho branco, trigo 
~_d I '- . I~-I( II.... . . . , • 

:::> ~ ;,-: e centelo, uma vagem que mals parecla uma tema, [oo. ] umas 
',\ garrafas de vinho tinto e de vinho branco, meia duzia de mi-
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farmer women couldn 't fail. 
The contemplation of this kind of 
images in public had become rare 
and little noticied. It occurred 
preferentially in specific events 
and places by that time. 
Due to the significance attained by 
folkloric festivals, it was said that 
in them "people displayed its roots 
on a stage". 

3.2. (ETHNOGRAPHIC AND 
HISTORIC) PARADES 

The ethnographic parade became 
a most important manifestation in 
the Festas as time went by. In early 
years, however, due to shortage of 
support in spite of requests, it 

/ 
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Iheiros, uns tres ou quatro vulgarissimos Iim6es 
(temo los visto maiores, no mercado, trazidos 
pelas Terezas Vinagreira ou Barbeirinha) , uma 
raquitica restea de pecos alhos" (AL, 
28.08.1928). 0 reporter indigna-se: nao haven
do produtos com caracteristicas regiona is, nem 
estudo sobre a qualidade das sementes e dos 
terrenos, nem processo de selecC;ao, nao ha ra
zao sequer para falar "em exposiC;ao agricola
regional" (Ibidem). 

Em 1933, a Comissao de Festas pro
jecta nova mente a Parada, com 0 auxilio do Sin
dicato Agricola e da AssociaC;ao Comercial. As
socia a este evento uma exposiC;ao concelhia 
agro-industrial. Mais uma vez, a Parada nao se 
realiza. A intenC;ao de fazer deste numero "0 mais 
brilhante das festas citadinas" mantem-se no ana 
seguinte: "a Parada Agricola , pelo numero de car
ros e pelos trajes caracteristicos das donairosas 
lavradeiras que na mesma hao-de figurar, deve 
ser grandiosa e imponente" (AL, 10.08.1934). 
Oeste modo, ao fim de mais oito anos de persis
tentes esforc;os, a Parada Agricola realiza-se em 
1934. Como nota de maior destaque sao referi 
dos "grandes cestos todos armados em flores, 
que eram conduzidos por lindas mulheres, com 
o belo traje regional seguidas por um grande gru
po de mordomos"9. 

Em 1935, a Parada Regional constitui 
um exito retumbante: nunca se vira "cortejo tao 
grandioso" e 0 proprio ministro da Justic;a que 0 

presenciou nao Ihe poupou louvores (AL , 
23.08.1935). Em 1936, as dificuldades de finan
ciamento ameac;am de novo a sua realizaC;ao . 0 
alarme e dado na imprensa: "0 dinheiro que se 
recolhe do imposto da carne, e que e dado por 
toda a cidade, chega perfeitamente para as fes
tas; mas nao chega para despesas extraordina
rias que no presente ana se fizeram com a Para
da Regional, para que ela seja efectuada com 0 

maior brilhantismo" (AL, 14.08.1936). Uma co
missao de voluntarios, de que fazem parte Anto
nio Paula Santos, Presidente da AssociaC;ao Co
mercial, Diogo Teixeira pela Comissao de Festas 
e Severino Costa pela Imprensa, organiza entao 
uma subscriC;ao publica de apoio financeiro a Pa
rada 10 . Ultrapassadas, porem, as dificuldades, a 
Parada volta a realizar-se com exito. Apresenta
da como "Parada Regional", reune exclusivamen
te motiv~s , costumes, indumentaria e folclores 
do distrito de Viana do Castelo (AL, 14.04.1936). 

Na decada de 30, designado, ora como 

Parada Regional , ora como Cortejo Regional , este 
numero apresenta ja a sua estrutura definitiva: 0 

carro dos sargaceiros e 0 do palheiro, 0 carro do 
mato, 0 do milho, 0 da esfolhada , 0 carro do mo
inho, 0 carro do trigo, 0 do vinho, 0 das melanci
as, 0 carro da pesca, 0 carro do fabrico das caro
c;as , 0 carro da cera , 0 do tear, 0 dos tanoeiros, 0 

carro da manteiga , 0 carro dos ferreiros e 0 dos 
tamanqueiros, 0 carro do tear antigo, 0 carro do 
oleiro e 0 da ceramica , enfim, 0 carro das cestas 
eo do lagar de azeite .. . 

Tendo-se realizado de 1934 a 1937, a 
Parada foi retirada do programa das Festas em 
1938, para voltar apenas em 1948, no ana do 
Centenario da cidade de Viana. Antecipando a 
grandeza do Cortejo Etnografico, como entao e 
denominada a Parada, A Aurora do Lima refere a 
presenc;a de "cerca de 60 carros" , a representa
C;ao de "37 freguesias" e 0 desfile de "mais de 
800 lavradeiras" (AL, 06.08.1948). 0 programa 
do Cortejo, por sua vez, assinala a presenc;a de 
"51 carros, mais de 55 grupos, com cerca de 2 
000 mil figurantes" (Cortejo Etnogratico , 1948). A 
composiC;ao do desfile obedece aos seguintes 
quadros da vida vianense: "Vida Familiar Rural"; 
"0 Campo"; "A Feira"; "Artesanato"; "Festas e Ro
marias"; "Festas Populares"; "Indumentaria Popu
lar Rural ". A Vida Familiar Rural compreende 0 

namoro, 0 ourar da noiva , 0 casamento, 0 bapti
zado, 0 serao a lareira, a matanc;a do porco, man
cebos que VaG as sortes. 0 Campo desdobra-se 
pela representac;ao das actividades relacionadas 
com 0 pao, 0 vinho, 0 linho e os adubos naturais. 
A Feira compreende 0 barco do rio-acima, os bois 
que VaG para a feira, os porcos, as pin has. 0 Ar
tesanato integra tamanqueiros, correeiros, ces
teiros, ferreiros , fun ileiros , fabricantes de bilros, 
serradores do monte , 0 fogueteiro , 0 fabricante 
de velas e ex-votos de cera, 0 carvoeiro, oleiros, 
mineiros, 0 fabrico caseiro de manteiga, 0 fabrico 
de torneiras de madeira, condutoras de leite para 
as fabricas de lacticfnios. As Festas Popu/ares 
abrangem a serraC;ao da velha, os bois da Pas
coa , os reiseiros , 0 Pinheiro de S. Joao e as co
medias. As Festas e Romarias, alem do arco e 
da capela , do andor e do peditorio para 0 santo, 
estendem-se pelos romeiros, pelas mordomas (de 
palmito, de velas, com tabuleiros dos segredos, 
com cestos de oferendas e cestos de flores) , pelo 
fogo e pelo lei lao das prendas. A Indumentaria 
Popular Rural compreende trajos de alguns con
celhos do distrito de Viana do Castelo e trajos do 

9 Arquivo de Viana do Castelo. Reposit6rio de Estudos & Curiosidades Regionais, 1934. 
10 De notar que desde 1933 e ate 1940 ha um imposto camarario sobre a carne, pelo que deixam de subscrever para as festas "aqueles 

que mais directamente e quase exclusivamente lucram com elas" . 0 comercio e as industrias hoteleiras e similares (AL, 11 .08.1936). 
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concelho de Viana. Abrem 0 Cortejo grupos de 
Zes P'reiras, gigantones e cabec;:udos e 0 carro 
da Cidade (Ibidem) . 

o Cortejo Etnogratico, com motivos 
quase exclusivamente rurais e artesanais, vol
ta a fazer parte do programa das Festas em 
1954 e 1956. Em 1958 e 1961 realiza-se 0 "Cor
tejo do Trabalho". Em 1960 nao se realiza cor
tejo algum. Em 1962, 0 Cortejo, dito "Do Traba
Iho e Organizac;:ao Corporativa", e organizado 
pela FNAT. Em 1963 e a Junta de Acc;:ao Social 
que organiza 0 "Cortejo Etnogratico do Traba
Iho do Oistrito de Viana do Castelo". Em 1964 e 
1965, 0 cortejo retoma a formulac;:ao de "Corte
jo Etnogratico". 

Embora os cortejos etnograticos, por 
vezes tambem referidos como cortejos folcl6ri
cos, e mesmo como cortejos folcl6ricos e etno
graficos, e ainda como cortejos do trabalho, fi
gurem quadros das actividades populares, a ac
tividade maritima e fluvial, com as sargaceiras 
de Afife e de Castelo do Neiva e os pescadores 
do bairro da Ribeira, de modo nenhum podia om- . 
brear com a forte componente rural do cortejo. 
Por essa razao se pensou na organizac;:ao de 
um "cortejo fluvial e maritimo". 

E 0 que acontece em 1948. Alem do 
cortejo com quadros da vida rural, nesse ana 
um outr~ cortejo figurou as actividades mariti-
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mo-fluviais, a "ardua profissao" da gente do mar 
e dos "bravos pescadores, com os seus apres
tos" (AL, 6.08.1948). Chamou-se 0 Cortejo do 
Mar e constituiu a retoma de uma tradic;:ao anti
ga , que remontava a 1936. Armado na agua, 0 

que Ihe da uma feic;:ao que nao mais sera repe
tida, 0 cortejo de 1936 foi formado por todos os 
barcos de pesca do mar e do rio, jangadas do 
sargac;:o, barcos do mexoalho e ainda as em
barcac;:oes de recreio e desporto, terminando 
com regatas. Participam nelas os clubes da es
pecialidade de Viana e de outras terras. A festa 
maritima e, acima de tudo, uma homenagem a 
nossa brava gente do mar, que nesse dia , des
filando ante milhares de forasteiros e naturais, 
recebera a sua consagrac;:ao. No desfile, tomam 
parte os diferentes barcos da Ribeira, com ar
mac;:ao e tripulac;:ao completa, vestida a rigor, 
barcos de Anha e Castelo do Neiva, jangadas 
do sargac;:o com os sargaceiros vestidos com 
branquetas, moliceiros, etc., barcos da Bandei
ra, da solha e lampreia e barcos cargueiros, de 
rio acima. 0 cortejo desfila da barra ate a ponte. 
Seguem-se provas desportivas (AL, 11.08.1936). 

o Cortejo do Mar realiza-se novamen
te em 1955 e 1959, mas neste ultimo ana 0 de
sanimo e total. Sao tecidas duras criticas ao 
carro da cidade e apenas e poupado ao sarcas
mo 0 carro dos Estaleiros. Assim, mais valia que 
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concelho de Viana. Abrem 0 Cortejo grupos de 
Zes P'reiras, gigantones e cabec;udos e 0 carro 
da Cidade (Ibidem). 

o Cortejo Etnogratico , com motivos 
quase exclusivamente rurais e artesanais, vol
ta a fazer parte do programa das Festas em 
1954 e 1956. Em 1958 e 1961 realiza-se 0 "Cor
tejo do Trabalho". Em 1960 nao se realiza cor
tejo algum. Em 1962,0 Cortejo, dito "Do Traba
Iho e Organizac;ao Corporativa", e organizado 
pela FNAT. Em 1963 e a Junta de Acc;ao Social 
que organiza 0 "Cortejo Etnogratico do Traba
Iho do Distrito de Viana do Castelo". Em 1964 e 
1965, 0 cortejo retoma a formulac;ao de "Corte
jo Etnogratico". 

Embora os cortejos etnograticos, por 
vezes tambem referidos como cortejos folcl6ri
cos, e mesmo como cortejos folcl6ricos e etno
graticos, e ainda como cortejos do trabalho, fi 
gurem quadros das actividades populares, a ac
tividade maritima e fluvial, com as sargaceiras 
de Afife e de Castelo do Neiva e os pescadores 
do bairro da Ribeira, de modo nenhum podia om
brear com a forte componente rural do cortejo. 
Por essa razao se pen sou na organizac;ao de 
um "cortejo fluvial e maritimo". 

Eo 0 que acontece em 1948. Alem do 
cortejo com quadros da vida rural, nesse ano 
um outro cortejo figurou as actividades mariti-

mo-fluviais , a "ardua profissao" da gente do mar 
e dos "bravos pescadores, com os seus apres
tos" (AL, 6.08.1948) . Chamou-se 0 Cortejo do 
Mar e constituiu a retoma de uma tradic;ao anti
ga, que remontava a 1936. Armado na agua, 0 
que Ihe da uma feic;ao que nao mais sera repe
tida, 0 cortejo de 1936 foi formado por todos os 
barcos de pesca do mar e do rio , jangadas do 
sargac;o, barcos do mexoalho e ainda as em
barcac;6es de recreio e desporto, terminando 
com regatas. Participam nelas os clubes da es
pecialidade de Viana e de outras terras, A festa 
maritima e, acima de tudo, uma homenagem a 
nossa brava gente do mar, que nesse dia, des
filando ante milhares de forasteiros e natura is, 
recebera a sua consagrac;ao, No desfile, tomam 
parte os diferentes barcos da Ribeira, com ar
mac;ao e tripulac;ao completa, vestida a rigor, 
barcos de Anha e Castelo do Neiva , jan gad as 
do sargac;o com os sargaceiros vestidos com 
branquetas, moliceiros, etc. , barcos da Bandei
ra , da solha e lampreia e barcos cargueiros, de 
rio acima. 0 cortejo desfila da barra ate a ponte. 
Seguem-se provas desportivas (AL, 11.08.1936), 

o Cortejo do Mar realiza-se novamen
te em 1955 e 1959, mas neste ultimo ano 0 de
sanimo e total. Sao tecidas duras criticas ao 
carro da cidade e apenas e poupado ao sarcas
mo 0 carro dos Estaleiros, Assim , mais va lia que 
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nao se fizessem, remata 0 reporter (AL, 28.08.1959). A partir 
desta data, vamos, pois, encontrar a representa9ao das activi
dades fluviais e mariti mas sempre integrada no cortejo mais 
vasto das actividades etnograficas, que por vezes inclui uns 
apontamentos historicos. Assim acontece em 1968, 1969, 1971 
e 1978. Eo essa, alias, a forma que 0 Cortejo ainda hoje man
tem: alem de etnografico, figurando as actividades agricolas, 

, maritimas e artesanais, nele sao incluidos, muitas ·vezes, apon
tamentos de cortejo historico. 

o Cortejo apenas foi exclusivamente historico em 1953, 
1970, 1973 e 1974. Em 1953, a planifica9ao e a direc9ao cou
beram a Roberto Pinto de Gouveia e a Jose da Rocha Paris e 
Vasconcelos; a direc9ao artistica foi de Antonio Pedro; a super
visao historica pertenceu a Sousa Oliveira e os desenhos a 
Manuel Couto Viana. 

Abriu 0 longo cortejo, "tao longo que ocupava grande 
parte das ruas do percurso" (AL, 25.08.1953), 0 Carro da Cida
de, nele sobressaindo 0 escudo heraldico, uma caravela dou
rada em filigrana , as armas dos varios concelhos do distrito e 
um grupo de senhoras trajadas a lavradeira . Seguiu-se, depois, 
a reconstitui9ao historica de diversos passos da vida da cidade. 
Desfilaram entao pescadores e maritimos do seculo XIII , D.Afon
so III e 0 seu sequito, cavaleiros , cortesaos, pagens, guerrei
r~s, artifices da constru9ao naval , marinheiros e homens de 
guerra; D. Manuel I, D. Sebastiao, 0 Cardeal D. Henrique, D. 
Antonio , damas da Corte, todos montados em cavalos ricamente 
ajaezados; homens notaveis como Pedro do Campo Tourinho, 
senhor da Capitania do Porto Seguro, no Brasil , Diogo Alvares 
Correia, 0 Caramuru, "prototipo dos ousados aventureiros, que 
a poder de audacia e heroicidade, conseguiram firmar a sobe
rania portuguesa em territorios desconhecidos"; Pedro Galego, 
que se notabilizou no reinado de D. Joao III , nas guerras africa
nas; Joao Alvares Fagundes, tambem "fidalguo viannez", que 
nos finais do seculo XV e come90s do XVI , levou a cabo nota
veis empreendimentos no Atlantico Norte, descobrindo a Terra 
dos Bacalhaus; e tantos outros, nascidos e criados em Viana, 
ou que por ela estanciaram. Fechavam 0 Cortejo os coches da 
Rainha D. Maria II e das damas de honor, senhoras da socieda
de vianense (Cortejo HistDrico e do Mar, 1953). 

Em 1970, 0 Cortejo Historico, que de novo atravanca 
as ruas de Viana, intitula-se "Viana nas Artes, nas Letras, na 
Historia, na Lenda". A sua concep9ao esteve associ ado Amadeu 

suffered from enormous distress. 
After being performed under the 
designation of Agricultural Parade in 
1908 and 1909, it reappeared as late 
as in 1926. Then it was interrupted 
again and, for the first time, a 
promising row of four editions 
occurred, from 1934 to 1937, but the 
next presentation was only in 1948, 
the date of Viana town's centennial. 
Between 1935 and 1937 it was called 
"Regional Parade ". Meanwhile, 
whatever the name attributed to this 
event, it was always a success. 
In one of the years without parade, it 
was replaced by an agro-regional 
exhibition which arose no enthusiasm 
at all. The contrary happened in the 
town 's centennary, when it took place 
as Folkloric and Ethnographic 
Parade. Sixty floats, representations 
of thirty seven parishes, and 800 
farmer women filed past. 
Like in other occasions, the 
colorfulness and variety of costumes . 
deserved the highest distinction. 
The parade was organized in 
themes such as "Rural family life ", 
"Countryside ", IIWine ", "o.live oil", 
"Flax and linen ", and many others, 
showing several scenes related to 
each ofthe themes. 
That very year, the "Sea Parade" 
was also performed. It was a 
compilation of activities of fishermen 
and seamen in general, emphasizing 
the difficulties and dangers their 
labors made them face. 
In 1953, the first Historic and Sea 
Parade was seen. Around one 
thousand personages constituted it, 
so that its extension covered almost 
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Costa. Monumental fresco onde se amalgamam os herois e os 
santos, e apresentado no programa das festas da seguinte ma
neira: "Reis e Santos, Escritores e ·Poetas, Pescadores e Artifi
ces, Navegadores e Argonautas, Calafates e Marinheiros, Car
deais e Bispos, Fidalgos, Cavaleiros, Homens Bons, Gente do 
Povo, Principes, Ninfas, Fadas, Pagens, Figuras da Fama , da 
Prosa e da Poesia, Deuses mitologicos, Simbolos de velhos to
ponimicos, Legioes romanas, Bandeiras, Galhardetes, Lan9as e 
Escudos, Liras, Coroas de louros, Redes floridas , Trombetas que 
soam, Tambores que rufam , Veus que esvoa9am , Cavalos ajae
zados que trotam, Dourados coches e carros de fina COnCeP9aO, 
que giram"l1 . 

Depois de referir os carros alegoricos e os muitos gru
pos de figurantes que projectam Viana na Lenda e na Historia , 0 

roteiro do Cortejo apresenta assim Viana nas Letras e nas Artes: 
Viana nas Letras - "Figuras da Prosa e da Poesia, ladeadas por 
grupos de outras figuras coroadas de louros. Estas figuras con
duzem placas com os nomes dos nossos Poetas, Prosadores e 
Jornalistas"; Viana nas Artes - "Carro alegorico. Como adorno 
principal, pe<;as (reprodu<;ao) da nos sa ceramica mais notavel. 
Placas com os nomes de Lu is Oliveira e seu filho Manuel Espre
gueira e Oliveira . Grupo de Canteiros: trajando a sec. XV e XVI , 
epoca em que se construiram os nossos principais Monumen
tos , tais como a Misericordia, 0 Chafariz, a Igreja de S. Domin
gos, etc. Grupo de Estucadores: trajando a epocas diferentes, 
inclusive a actual (referencia a Carolino Ramos). Grupo de Ope
rarios da Constru<;ao Naval, trajando a epoca dos descobrimen
tos e da actual. Grupo de Pescadores com redes. Grupo de Ren
di lheiras de Viana. Grupo de Santeiros, Amonde. Carro alegori
co ao Fogo de Artificio . Grupo de Doceiras, doce conventual. 
Grupo de Mulheres a fia r, raparigas com bordados regionais. 
Carro alegorico dos Bordados Regionais. Neste, um tear e uma 
dobadoira. Raparigas a bordar. Carro alegorico com diversos tra
jes do Concelho. Carro alegorico da Cidade, com caravela de 
filigrana, figura de Viana, com gente do mar e do campo" (Corte
jo Historico, 1970). 

Com a realiza9ao dos cortejos historicos, retoma-se, de 
certa forma, a tradi9aO do teatro historico de finais de oitocentos, 
que a partir de 1886 come<;ou a glorificar 0 passado 12 . A historia 
e a poesia acordam-se num mesmo entusiasmo de cria<;ao e 0 

presente projecta-se num passado que e coberto nostalgicamente 
por uma mitologia de herois. Aqueles que preenchem a memoria 
oficial do Estado Novo sao sobretudo homens de ac<;ao, tanto 
no campo militar e politico, como tambem no campo religioso. 
Enraizando a sua ac<;ao politica num passado intemporal , que 
se exime a contingencia , a complexidade e a mudan<;a, esses 
herois vao perdendo cada vez mais a historicidade, tornando-se 
simbolos fantasmaticos dos valores queridos do regime. Aconte
ce, por outr~ lado, que 0 catolicismo ganha um peso cada vez 
maior, a ponto de nao so os santos passarem a 'perfilar-se ao 
lado dos herois, como tambem de os proprios herois passarem a 
ser santificados. 
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the whole perimeter of the current 
trajectory. The opening belonged to 
the Town Float, very artistic, 
delicate, holding the heraldic coat 
of arms, a golden filigrane caravel 
and the arms of various 
municipalities of the district. 
A historical reconstitution of several 
episodes of the town 's existence 
since the thirteenth century 
followed. Characters played the 
roles of monarchs, courtesans, 
navigators and fishermen who had 
been especially related with the 
epic history of the region. 
In short, it was a magnificent 
parade in which one of the great 
concerns of/he New State 
emerged: that of projecting present 
in a past nostalgically covered with 
a mythology of heroes. 
Simultaneously, catholic religion 
was becoming more and more 
powerful, to such an extent that 
not only saints were placed side 
by side with heroes, but also 
heroes started to be hallowed. 
In 1970, saints and heroes defiled 
together in the Historical Parade, 
which bore the title "Viana in Arts, 
Literature, History and Legend". 

-~.~ 
", 

/ 

11 Cf. Roleiro de Viana, Romaria da Senhora da Agonia. 1970: 29. 
12 Henrique Lopes de Mendonca, Duque de Viseu (1886), Afonso de Albuquerque (1907): Marcelino Mesquita, Leonar Teles (1889), 0 

Regente (1897), Pedro. 0 Cruel ( 1916): D. Joao da Camara, Afonso VI (1890) . A/eacer Ouibir (1891). 
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4. A RECRISTIANIZAc;:Ao DAS FESTAS 

A 17 de Agosto de 1928. 0 jornalista e escritor Jose 
Rosa de Araujo numa col una intitulada "Sol pagao" escreve no 
Aurora do Lima: "A festa da Agonia , como todas as festividades 
retintamente populares, e uma festa paga [ ... ] Nao e 0 fim religi 
oso que os atrai [os populares] : - e 0 sol em fogo que neles 
desperta paixoes latentes, e 0 delirio cromatico da paisagem 
que Ihes entontece os olhos, e sobre tudo, acima de tudo, 0 

desejo doido de dar solta a qualquer coisa de demoniaco e 
infinitamente doce que Ihes escachoa no sangue [ ... ] E os tons 
flamantes das roupagens, do ceu , do mar, confundindo-se, mis
turando-se, entontecendo - e as paredes brancas da cape linha 
que se comprimem , a torre que se encolhe para se tornar insig
nificante como a quererem lan9ar de si a responsabilidade da
quela orgia a que inconscientemente serviram de pretexto ... ". 

Jose Rosa de Araujo caracteriza bem 0 sentido pagao 
de todas as festas "retintamente populares", mas 0 Pro Viana 
de 1920 (p.2) ja 0 pusera em relevo , atribuindo-o aos "arraiais 
minhotos" em particular: "as festividades religiosas , embora lu
sidas, eclipsam-se e ficam inteiramente na penumbra perante 
o espectaculo quente dos arraiais minhotos, que sao como que 
com pi etas exibi90es pagas em honra dos santos mais catego
rizados do agiologio catolico". 

Em Viana, este paganismo de raiz popular depara com 
o paganismo burgues da "vida elegante e mundana", quando 
no ultimo quartel de Oitocentos, para ganharem a cidade, as 
Festas da Agonia galgam os Campos da Agonia e do Castelo e 
a Prac;;a D. Fernando, mais tarde Prac;:a General Barbosa , 10-
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4. RECHRISTIANIZATION OF 
THEFESTAS 

Although having had an 
essencially religious genesis, the 
Festas da Agonia attracted people, 
just like all other popular festivities, 
with the events of pagan character 
they had to offer, rather than by the 
appeal of the transcendent acts 
they included. 
A local newspaper wrote in 1920 
that "the religious festivities, 
though brilliant, get eclipsed and 
stay completely in dimness before 
the ardent spectacle of Minho 
country feasts, which are a kind of 
thorough pagan exhibitions in the 
honour of the most illustrious 
saints of the catholic iconology". 
This materialistic attitude was not 
assumed by the population 's most 
rustic strata alone; it also extended 
to the bourgeoisie, in view of which 
(among other reasons) the festas 
were expanded to places quite far 
from churches, in the vicinity of 
which they used to be entirely held 
in the beginning. 
The republican regime, being 



cais a que ate entao estao confinadas. Em 1906, 
e assim que Alberto Pimentel caracteriza 0 ambi
ente que foi encontrar em Viana, no Passeio PU
blico, por ocasiao das Festas: "aberto, iluminado 
e concorrido, a impressao que [dele] recebi foi de 
vida elegante e mundana" (Pimentel, 1906: 30). 

Em finais de Oitocentos, a festa do povo 
conquista a cidade , mas havia tempo que a bur
guesia procurava 0 povo. Datava da primeira me
tade do seculo XIX 0 gosto burgues de consumir 
paisagens rurais , assim como costumes locais. 
Este interesse burgues pela vida de cada dia, so
bretudo pela vida popular (habitac;:ao, trajes, ali
mentac;:ao, trabalhos agricolas, crenc;:as e supers
tic;:oes) , e bem expresso pelo romance de Almei
da Garrett Viagens na Minha Terra (1845). E nao 
s6 Garrett; tambem Herculano, Arnaldo Gama, 
Julio Dinis e Camilo, entre outros, se lanc;:am nesta 
aventura a descoberta do povo. 0 Minho e entao 
a regiao do pais mais retratada pelos escritores' . 

Depois do interregno realista, que seguiu 
canones estrangeiros, regressam, no fim do se
culo XIX, as tematicas rurais e a defesa dos va
lores nacionais. Por exemplo, Ramalho Ortigao, 
cujo caracter nacionalista se acentua com 0 pas
sar dos anos, abre em 1887 a reedic;:ao de As 
Farpas com um tomo consagrado a vida provin-
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cial, ou seja, as paisagens e aos campos do seu 
pais. E Ec;:a de Queiroz, adepto do "estrangeiris
mo" em 1870, aparece em 1900 a defender a pax 
rustica no romance A Cidade e as Serras. A "maior 
ilusao", a "i1usao perversa" da cidade, Ec;:a opoe 
entao a "vida forte e profunda" do campo. 0 seu 
novo her6i , 0 civilizadissimo Jacinto, abandona 
Paris, a cidade por excelencia , para se instalar 
no seu solar do Douro, uma quinta onde a agua 
e pura e os frutos saos, e onde 0 "fidalgo" , toma
do por D. Sebastiao, podia fazer 0 bem dos seus 
"subditos", a margem de uma "civilizac;:ao que 
apodrecia" (Ec;:a de Queiroz, 1945: 397). 

A Republica laica e anticlerical , por sua 
vez, arreigou este sentimento naturalista de um 
nacionalismo vivido sem qualquer transcenden
cia. Em 1921 , 0 desdobravel com 0 programa dos 
festejos da Agonia inclui indicac;:oes varias sobre 
"passeios e vistas panoramicas", "templos dig
nos de menc;:ao" e "edificios dignos de exame", 
ilustrando uma pratica cada vez mais habitual' . 
Mas ja 0 Roteiro-Programa das Festas da Ago
nia de 1914 (pp. 3-20) abria com uma apresenta
c;:ao do Minho e de Viana aos forasteiros: nas pri
meiras paginas, varias imagens ("Grupo de la
vradeiras do Minho", "Prac;:a da Republica", "Lar
go 5 de Outubro", "Doka de Vianna", "Camara 

I Ana M. Costa Lopes (1990: 13, nota 15) refere como sinal revelador do interesse por esta regiao as artigos pub licados pel a revista 
Panorama, no ana de 1837: "0 Minho romanticQ, I" (a 27 de Nov.); "0 Minho na sua cu ltura, II" (a 29 de Nov.). 

2 Programa das Festas de Nossa Senhora da Agonia , 1921 (Arquivo da Comissao de Festas, ana de 1921). 
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Municipal ", "Campo onde se faz a feira"); depois, 
as rubricas "Os edificios historicos", "Templos 
mais importantes", "Casas pias", "Notas histori
cas", "Edificios publicos", "Associa90es e casas 
de recreio". 

Neste contexto, que combina uma folia 
popular gozosamente paga com 0 gosto burgu
es pelo consumo de tradi90es populares e de pai
sagens rurais, vamos encontrar Viana, pel os anos 
20, tal uma "bela odalisca deste harem do litoral" 
(Pro Viana , 1920: 4) e as camponesas, um gran
de icone vianense ja nesta epoca, a serem pin
tadas em cores cada vez menos cristas. Elas sao 
entao "as sanguineas e meigas mulheres dos 
nossos campos" (Ibidem: 3), e sao tambem "as 
cachopas gentis, desnalgadas e frandunas, para 
esquecer as miserias da vida e 0 horror da hora 
tragica que parece aproximar-se a cada instan
te" (AL, 27.08.1920) . Em 1930 sao os "palminhos 
de cara que fazem crescer agua a bocca, mes
mo na 'd'aquelles que nao amam 0 bello sexo 
se e que ha d'isso sob 0 sol" (AL, 25.07.1930). 

Camponesa ou nao, a mulher deixa de L F 00 

ser definida pela modestia, pelo recato, pela dis-
cri9iio e pela simplicidade. Escreve Felipe Fernandes, em 1931: 
"as raparigas de Viana sao donas das b6cas mais lind as do 
Mundo, b6cas sangrentas em que ha rosas mordidas num es
pasmo de quimera , b6cas sensuais moldadas pelo Inventor 
do beijo [Cupido]. b6cas que sabem beijar! " (Fernandes, in 
AL, 21.8.1931) . 0 mesmo autor insiste em 1934: as mulheres 
de Viana do Castelo sao "de olhos sonhadores, bocas rubras 
a prometerem caricias loucas, cora90es arden
tes palpitando de amor" (Fernandes , in AL, 
17.08.1934). Sedutora, a mulher e, pois, prodiga 
em sentimentos refinados e complexos. 

Por sua vez 0 homem, parceiro de uma 
mulher assim fantasmada, perde os gostos po
pulares de outrora, a brutalidade de macho, ha
bituado a feiras e a corridas de toiros. Polido com 
a frequencia dos saloes, transforma-se num ser 
sensivel , cultivado e snob. Come9am a cai r-Ihe 
mal as touradas (AL, 30.08.1927), as dos touros 
de morte sao em 1928 proibidas por lei, e defini
tivamente nao engra9a com os torneios de tiro 
aos pombos (AL, 18.07.1930). 0 "marialva" do 
"velho Portugal" devem 0 dandy do novo Portugal 
capitalista e 0 aristocrata meio popular transfor
ma-se no burgues meio aristocrata, se bem que 
as suas ambi90es, "a sua superioridade" (Oliveira, 
in AL, 16.08.1929), se satisfa9am modestamente 
ao nivel social e cultural do "janota" (0 jeannot da 
comedia francesa). 

A "superioridade" do janota satisfaz-se, 
por exemplo, com festa nautica no rio Lima e na 
doca . Satisfaz-se tambem com "a ingenuidade 
do lavrador a ser iludido pela manigancia dos fa-
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secular and anti-clerical, 
contributed to sharpen this feeling 
and led people to open their minds 
to the "natural" rather than to the 
'1ranscendental". A reflex of this is 
the way the women of Minho stood 
out and started to be referred to 
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zed ores da sorte a fita e aos bilhetinhos dos segredos" (Ibi
dem). Satisfaz-se ainda com 0 cantar ao desafio. "Come9a ela 
[ ... J: IAihl Senhora d'Agonia ,lNao me tardo a ir embora ;l Tenho 
na frente um bom burrol Que nao precisa d'espora/. [ ... J Ele, 
agora: l Eu nao preciso d'espora ,l Porque sou bom cavalao,l 
Mas tu es vaca matreiral Que precisas d'aguilhaol" (Ibidem). 

Pelo periodo de ditadura militar, continua ainda este 
sentimento amenamente pagao. Em 1928 Viana e com para
da a uma mulher, a quem, "com saudades, IA gente descorti
na qualidades,l Depois de a possuir e abandonar .. .I" (Santos, 
in AL, 26.06.1928). Em 1929, semelhante a uma mulher for
mosa que, "altaneira , cruza os bra90s, fazendo s6 da sua be
leza formidavel baluarte, onde se intrincheira , e do alto do qual 
domina e subjuga os que aos pes se Ihe curvam", Viana-mu
Iher e uma risonha e bela terra de magia e encanto, que "se 
deixa ficar estacionaria, limitando-se a ostentar as naturais 
belezas e a receber com 0 melhor sorriso os elogios dos visi
tantes" (Mattos, in AL, 16.8.1929). Em 1931 , a Princesa do 
Lima continua "a Cleopatra das romarias" e "a Venus dos ar
raiais" (AL, 14.08.1931). 

Entretanto, por esta epoca, as touradas vao perden
do 0 brilho de outros tempos, mas 0 imaginario que as envol
ve pinta-as ainda como 0 numero por excelencia das Festas3. 

As expectativas, todos os anos renovadas, saldam-se agora, 
quase sempre, por uma enorme frustra9ao. Eo verdade que 
pessoas endinheiradas mandam construir sucessivas pra9as 
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with sentences of sensual 
contents, mainly from the second 
quarter ofthe 20th century 
onwards. 
During several years the Festas 
d'Agonia included a pilgrimage to 
Santa Luzia Hill. This event never 
raised much enthusiasm, being 

3 Arnalda Passos assevera, no entantQ, que a epoca em que 0 des porto lauromaquico se mostrou deveras vivo e animado em Viana loi 
de 1905 a 1935 (Romaria da Senhora d'Agoni8. 1995: 40). Ref ira-se. a proposilO. que 0 Viana Taurino Clube loi fundado em 1910. 
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de touros e que por Viana do Castelo continuam 
a passar os mais badalados toureiros nacionais, 
Joao Nuncio e Simao da Veiga, nos anos 30 , e 
Diamantino Viseu eManuel dos Santos, nos anos 
40, e tambem os grupos de forcados mais em 
foco. Em 1931 , por exemplo, garantia-se "por he
reditariedade, a ferocidade do curro e pela esti
mulante presenc;a das gentis senhoras que pre
sidem a festa , a valentia dos lidadores" (AL, 
21.08.1931). Mas no final , repetia-se a desilusao: 
"Que lastima! Ja nao ha toiros nesta abenc;oada 
terra portuguesa! 0 que e bom vai morrer a Es
panha" (AL, 28 .08.1931). E com os artistas em 
prac;a, ficam os aficcionados muitas vezes "a ver 
quien tiene mas vergonza torera, se 10 portugue
sito, se 10 cordoves". Sobram assim as "sauda
des dos tempos que ja la vao, em que as corri
das da Agonia tinham fama no pais e Espanha 
nortenha" (Ibidem). Datam tambem desta epoca 
severas criticas as touradas, por razoes de civil i
zac;ao (AL, 23.05.1933). 

Entretanto , 0 programa religioso das 
Festas aparece entao clara mente secundariza
do. Com a burguesia cada vez mais apostada 
em consumir paisagens rurais , a Igreja ainda pro
cura responder, marcando 0 terreno, colando-se 
as raizes rurais do povo, que conjugam a forte 
sensibilidade de natureza paga com a rel igiosi
dade crista. Por toda a decada de vinte, convo-
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cou 0 povo cat61ico para a subida da "Montanha" 
de Santa Luzia em peregrinac;ao. A movimenta
c;ao da Igreja comec;ara alias um pouco antes. 
Em 1918, marcando 0 reinicio das obras do san
tuario que decidiu edificar no morro de Santa 
Luzia , convoca os peregrin~s para a subida do 
Monte: "Quem nao ascendera aquelle visa n'esse 
dia? Quem deixara de contemplar esse panora
ma quasi ideal, nao menos bello que 0 Corcova
do, no Rio de Janeiro, tao pittoresco como a so
berba vista de Lourdes?" (AL, 02.08.1918) . Com 
Portugal na Guerra , as motivac;oes de caracter 
ludico misturam-se com as motivac;oes religiosas: 
contando com a presenc;a dos bispos de Braga, 
Porto e Braganc;a , a peregrinaC;ao constituira "a 
supplica fervorosa a Deus para que ponha termo 
a essa formidavel carnificina que esta assolando 
o mundo" (AL, 16.08.1918) . 

Mas a Montanha nao se firmou como um 
lugar de culto. Em 1926 fez-se a peregrinac;ao e 
o numero de peregrinos foi estimado, generosa
mente, em 30 mil (Fernandes, in AL, 19.08.1976). 
De 1927 a 1930 a peregrinac;ao voltou a ser im
ponente. lludia-se porem quem acreditasse no 
futuro da peregrinac;ao. A magnificente vista pa
noramica de Santa Luzia suscita sobretudo 0 ene
briamento voluptuoso dos sentidos, e nao tanto 
o sentimento religioso. A haver um culto em San
ta Luzia, esse nao poderia ser senao um culto 
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panteista , 0 culto oferecido pela apoteose da vi
sao: "0 mar, quando ruge como 0 leao, pare
cendo na sua furia indomavel querer tragar a ter
ra , visto la do alto tem qualquer coisa de horripi
lante e de magestoso! [ ... ] Depois, estendendo a 
vista para qualquer dos lados, ve-se 0 casario 
branco de aldeias proximas e longinquas, de 
aquem e de alem rio, com seu altivo campana rio 
como que a servir-Ihe de guarda! veem-se as 
montanhas alcantiladas, ostentando no cume 
modestas ermidinhas que a devoyao dos povos 
alii erigiu! e alii perto, parece a nossos pes, 0 

tapete verdejante da extensa veiga da Areosa , e 
ao nascente, procurando novos panoramas, es
tendem-se os campos viyosos da Meadella e de 
Santa Martha e de outras povoayoes mais dis
tantes, alguns cortados pelo serpentear do rio , 
cujas areias amontoadas 0 deixam passar a vau! 
E, em baixo, a silhueta da cidade que 0 sol aca
ricia e 0 Lima afaga [ ... ]" (AL, 18.08.1927). A par
tir de 1935, a vocayao ludica do Monte sai refor
yada, com a reentrada em funcionamento do ele
vador de Santa Luzia , que e apresentado como 
uma nova atracyao das Festas. Mais tarde, rea
lizar-se-a , rampa fora , uma prova automobilisti
ca'. A inaugurayao do templo de Santa Luzia, 
em 1959, nao veio alterar 0 panorama. 

Por essa epoca, a procissao concorre 
num meio hostil e sao os pescadores do bairro 
da Ribeira que a organizam. Relanyada em 1924, 
depois de ter estado vinte e cinco anos sem se 
fazer (AL, 15.08.1924), arrasta-se em 1928 pe
las ruas de Viana, a brayos com insuficiente com
petencia organizativa ("figuras muito repetidas", 
com muitas Santas Teresinhas, duas Notre Dame 
de Lourdes e uma Bernardette de lenyo a viane
za) (AL, 24.08.1928). Mas em 1929 ja ela se em
pertiga e se quer "chic" (AL, 17.08.1928), nao 
admitindo ninguem sem opa, nem mesmo aque
las pessoas que acompanhem anjos (AL , 
06.03.1929). Em 1930, continua entregue aos 
pescadores. Ainda saem na imprensa apelos que 
vaG no sentido do seu aprimoramento: os anjos 
terao que ter idades compreendidas entre 7 e 
12 anos e as floristas devem apresenta-Ios de
centemente vestidos (AL, 25.07.1930). Mas nao 
se realiza . Em 1931 , a organizayao da procis
sao passa para a Irmandade de Nossa Senhora 
da Agonia e deixa 0 Campo da Agonia. Fara um 
itinerario pelo centro da cidade, saindo da Igreja 
de S. Domingos e ai recolhendo. 

Desinteressando-se da peregrinayao e 
passando a apostar na procissao, a Igreja pre
para-se para finalmente travar 0 combate deci-

4 Assim em 195' , per exemplo. 
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sivo pela supremacia nas festas. Havia que re
cristianiza-Ias, of usc an do 0 "sol pagao" que nim
bava a Cidade. Para comeyar, logo em 1932, 
submete as "festas civicas" a uma rude prova
yao: por decisao episcopal , proibe os arraiais 
nocturnos junto as capelas onde se celebrem so
lenidades rel igiosas (AL, 08.04 .1932); ou seja, 
no que diz respeito as festas da Agonia , nem 
fogo nem iluminayao no adro do santuario. 

A Cidade estremece violentamente e 
desembesta contra 0 arcebispo. A imprensa lo
cal , tanto A Aurora do Lima como 0 Noticias de 
Viana , denuncia a resoluyao episcopal como um 
acto de "fanatismo" religioso (Ibidem), praticado 
contra "inofensivas diversoes", pitorescas e na
cionais (AL, 15.04.1932). A campanha associ
am-se 0 Dii'1rio de Noticias, 0 Primeilo Janeiro e 
o Jomal de Noticias. Ninguem imagina 0 que pos
sam ser no Minho festas sem fogo nem arraial 
nocturno. Eo entao que 0 Novidades, 0 jornal do 
Episcopado, sai a terreiro para clarificar a situa
c;;ao: "A doutrina [sobre a proibic;;ao dos arra iais 
em festas religiosas] consta da Pastoral Colecti
va do Episcopado Portugues, que mandou pu
blicar as actas do ultimo Concilio Plenario de Lis
boa . [ .. . ] As festas religiosas sao actos de culto 
publico a Deus e nao se compadecem com fol 
guedos profan~s , tantas vezes of ens as graves 
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ao mesmo Deus, para mais tornados elemento lucrativo de 
quem nao reconhece nem pratica a lei de Cristo. Que 0 povo 
se divirta e fOlgue a sua vontade e os pirotecnicos ganhem 0 

dinheiro que quizerem. Mas que seja a volta do bezerro d'oiro; 
a Igreja nao quere e nao consente que seja em volta de um 
andor ou a porta dos Templos onde ficara abandonado Deus, 
desconhecido dos arrematantes do arraial" (in AL, 26.04.1932). 

A polemica nao parece abrandar. "Pirotecnicos e ilu
minadores, enfim, todos quantos vivem do oficio de fazerfogo 
e iluminar arraiais, hao-de morrer de fome [ .. . ]?", alarma-se A 
Aurora do Lima (08.04.1932). E vocifera: "nao ha direito de se 
langar na miseria tanta gente, s6 por um capricho de se nao 
querer ouvir estrelejar foguetes numa solenidade que tenha 0 

cunho de religiosa" (AL, 15.04.1932). Entretanto, as duas gran
des industrias de pirotecnia da Cidade, os Silvas e os Cas
tros, a coqueluche de Viana e nomes miticos das festas da 
Agonia, sao dadas como correndo riscos de sobrevivencia. 
"Silva & Filhos tem 20 operarios - homens, mulheres e rapa
zes - nas suas oficinas, e desde Outubro do ana findo que 
nao Ihes da mais de tres dias de trabalho na semana. Jose de 
Castro & Irmao, embora com menos operarios, tambem esta 
nas mesmas condig6es" (AL, 08.04.1932). 

A extensa teia de equilibrios que cruza a sociedade 
civil vianense abre profundos rasg6es. 
A crise rebenta primeiro na Comissao 
de Festas. AAssociagao Comercial, que 
se prop6e organizar os festejos, acaba 
por renunciar a faze-los , dando lugar a 
uma nova Comissao. Segue-se a crise 
entre os pirotecnicos. Os Castros entram 
em conflito com a comissao entretanto 
empossada. 0 fogo, que habitualmente 
os Castros partilham por sorteio com os 
Silvas, e em 1932 distribuido por con
curso: aos Silvas cabe 0 fogo da Sere
nata, 0 mais vistoso, e por isso tambem 
o mais disputado; os Castros ficam com 
o fogo preso, 0 fogo langado no festival 
do Jardim. 0 conflito torna-se publico e 
divide as opini6es da Cidade. Os Cas
tros acabam por recusar participar nas 
Festas. 

Mas 0 pomo da polemica cen
tra-se agora na relagao da Igreja com a 
sociedade civil. 0 Aurora do Lima, com
provada a ma vontade da Irmandade em 
realizar a procissao, ainda sugere que 
sejam os pescadores a organiza-Ia (AL, 
26.07.1932). Veleidade sem duvida ir
realista: 0 tempo dos pescadores havia 
passado. Agora quem manda na procis
sao e a Confraria, e por seu intermedio, 
o arcebispo da diocese, que proibe a sua 
realizagao (AL, 09.08.1932). 

A Cidade acaba , entretanto, por 
respirar de alivio: as Festas sobrevivem 
a tormenta. E a prova de que 0 boicote 
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joined by pilgrims who wanted to 
make the most of the beautiful 
sight that spread before their eyes, 
more than to serve the interests of 
the organizers - Church. 
As an attempt to rechristianize the 
festas, Church decided to invoke a 
pastoral letter of the Portuguese 
Episcopacy and prohibit 
manifestations of profane character 
near the chapels where religious 
solemnities were celebrated. For 
the Festas d'Agonia this would 
mean the cancelling of decorations 
and illuminations on the sanctuary, 
as well as the absence of fireworks 
and country festivals. 
This caused a conflict implicating 
the Committee, the pyrotechnic 
industrialists, the Commercial 
Association and, of course, the 
relationship between the civil 
society and the Church. The crisis 

A FOLCLORlZA(:AO DAS FESTAS 

1932 
ArrP~3 
pelo 'so 
pagOO' a 
gr818 8\pulsa 
do adro os 
ar~ala:s 

rocturnos e 
os fC'g'-JS 

1932 
Throalcrw 

by the 'pag3n 

sun', Olurch 
exp2iied night 
COOfJiry 

fCSINCJIS und 
rlfe.;vorks irom 
chur-;hyaf,is 



= , 

~ 
\ - ... - :.. . ~- .., ~ 

.--/-" ': .... :...:t~"-"=~.J:- - ~ 
¥---::-. 

da Igreja nao empalideceu as "festas civicas" e a adesao dos 
pescadores. A "nobre gente do mar", afinal de contas, as mais 
ardentes devotos da Virgem da Agonia, que ainda par cima 
atravessam "uma crise clamorosa", nao deitaram as barcos 
ao mar no dia da Senhora da Agonia (AL, 13.09.1932). E no 
resca ldo, A Aurora do Lima remata com uma ironia certeira: 
"Para que as festas pagas de 19, 20 e 21 nao tirassem a 
brilho as festas religiosas, que a Estatuto da Confraria da 
Agonia determina se fac;:am no dia 20, foi a festividade adia
da para 28 [ ... ] Ouviremos no domingo a carrilhao do campa
nario da Agonia, ja que nos dias das festas nao nos foi dado 
ouvir a seu repicar alegrel. .. " (AL, 26.08.1932) 

A campanha eclesiastica de recristianizac;:ao das ro
marias, lanc;:ada em 1932, traz-nos a memoria a crise desen
cadeada tres anos antes pela "Portaria dos Sinos". Em Julho 
de 1929, a catolico Mario Figueiredo, Ministro da Justic;:a no 
Governo de Vicente de Freitas, send a Salazar Ministro das 
Financ;:as, prop6e a revogac;:ao de uma disposic;:ao legal, do 
tempo da 1." Republica, que proibe a circulac;:ao das procis
s6es fora do espac;:o de culto , ao repique dos sinos das igre
jas. Aquila que ficou conhecido pela "Portaria dos Sinos" for-

didn 't provoke the end of the 
festas, but during some years the 
procession was not to be seen. 
Near the end of the 30's decade 
everything was back to normality 
and the procession defiled with 
vitality. The vianese society joined 
it side by side with civil and 
religious authorities; the itinerary 
was enlarged and reached some 
streets where the procession had 
never passed before. 
Fishermen had a last and decisive 
attitude that restored balance. They 
were the true authors of the first 
Procissao ao Mar (Procession to 
the Sea), in 1968: a sensible, 
modest event with no mediation of 
individualities, cherubs or banners 
- only boats with fishermen, a 
crucifix and the saint on her litter 
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<;:ou a queda do Governo, dado 0 impasse cria
do. Vicente de Freitas cedeu 0 lugar a Ivens Fer
raz. Mario Figueiredo deixou a pasta da Justi<;:a, 
mas Salazar manteve-se nas Finan<;:as. Dir-se
ia que tres anos volvidos, a Igreja tira a sua des
forra: agora sao os foguetes e os arraiais que 
se nao misturam com os sinos nos adros das 
igrejas. 0 grande investimento feito pela Igreja 
na procissao, que todavia nao se realiza de 1932 
a 1937, apesar de ter 0 seu apogeu nos anos 
40, e para ser visto como uma pro posta de fes
ta, ordeira e teatralizada, em contraposi<;:ao nao 
s6 ao arraial nocturno , pratica festiva propicia
dora de imoralidades, como tambem a pr6pria 
peregrina<;:ao ao monte de Santa Luzia, mani
festa<;:ao religiosa que facilmente resvalava para 
um culto panteista. 

Nos anos 40, a procissao, organizada 
pela Confraria , mas financiada pela Comissao 
de Festas5 , invade as ruas de Viana e atraves
sa-a imperial mente. Na procissao e toda a soci
edade vianense que entra em cena: por debai
xo do palio, 0 arcebispo da diocese , acolitado 
por arciprestes e c6negos, servindo de cauda
tario 0 Juiz da Confraria de Nossa Senhora da 
Agonia; segurando as varas do palio e as lan
ternas, altos dignitarios, civis e militares ; ap6s 0 

palio seguem outras autoridades; em 1941 , ve
mos ai inserida uma formatura da Legiao Portu
guesa ; em 1944, perfilam-se 0 Goverador Civil , 
o Presidente da Camara, 0 Comandante Militar, 
o 1.° Comandante dos Bombeiros e 0 Delegado 
do Instituo Nacional do Trabalho e Previdencia, 
sendo a guarda de honra feita por uma 'Ian<;:a ' 
da Legiao; antes da multidao segue ainda uma 
ou varias band as de musica. Organiza-se na 
Pra<;:a General Barbosa , segue pelo Campo do 
Castelo, Estrada Marginal ate ao Largo 5 de 
Outubro, toma no centro da Cidade 0 itinerario 
do cortejo etnografico (Avenida dos Combaten
tes, Rua da Picota, Pra<;:a da Republica/lado Sui , 
passando em frente da Camara, Rua Candido 
dos Reis, Avenida Conde da Carreira , Avenida 

dos Combatentes, de novo) , continua depois pela 
Rua Manuel Espregueira ate ao Largo de S. Do
mingos, para recolher, quase sempre, na Pra<;:a 
General Barbosa. Tao esmagadora e a sua vit6-
ria6 que 0 Cortejo Etnogriifico e dispensado por 
largos anos. Tendo saido a rua em 1937, apenas 
em 1948 volta a realizar-se , e depois, de novo, 
s6 a partir de 1954' . 

A imprensa, entretanto, enche paginas 
com 0 programa da procissao: um vasto argu
menta rio de figuras aleg6ricas, com "numerosos 
personagens biblicos e patri6ticos " (AL , 
27.08.1954) , a que nao faltou em 1948, 1954 e 
1957, par exemplo, 0 quadro intitulado "0 triunfo 
da Igreja" (figura da Igreja , ladeada pelas ima
gens da Religiao, Verdade, Santidade, Providen
cia e Omnipotencia)8; e um outro, intitulado "Ma
ria exaltada pela Patria na Hist6ria , nas Letras e 
as Artes" (a figura de Nossa Senhora, ladeada 
pelas imagens da Patria, Hist6ria , Poesia , Musi
ca , Estatuaria e Pintura9). 

Sem duvida que ha um lugar destinado 
aos pescadores neste auto de consagra<;:ao da 
vit6ria da Igreja sobre um mundo que quis organi
zar-se sem ela. Como nota mais caracteristica da 
procissao de 1954, A Aurora do Lima refere 0 fac
to de 0 andor da Senhora da Agonia, "Iadeado 
pelos pilotos da barra , que conduziram as lanter
nas", ser levado "aos ombros de pescadores da 
nossa Ribeira , com as suas blusas tipicas" (AL, 
27.08.1954)10. Mas tanto para os pescadores como 
para a santa , a burguesa Viana , que exibe "0 tri
unfo da Igreja" pelas suas ruas e avenidas, e uma 
terra estranha que os mantem refens. A Procis
sao ao Mar que os pescadores organizam a partir 
de 1968 tem de facto 0 sentido de uma liberta<;:ao. 
Com ela, pescadores e santa estao finalmente de 
regresso a casa, ao seu bairro e ao seu mar. "Sem 
figuras gradas, sem anjinhos, sem bandeiras", "s6 
uma cruz hasteada e Nossa Senhora no seu an
dor" (Roteiro de Viana , 1969), a procissao ao mar 
realiza-se sem sequer vir men cion ada no progra
ma das Festas de 1968 e de 1969. 

5 A razao pe la qual em 1940 5e nao realiza a proc issao reside prec isamente no facto de a Comissao de Festas se nao haver d isposto a 
financia-Ia. Havia-o leito em 1938 e 1939. Cont inuaria a faze-Io de 194 1 em diante 

6 Escreve A Aurora do Lima em 1946 (a 23 de Agosto): "Viana pode orgu lhar-se de ser a terra que mais bern organ iza man i festa~6es 
relig iosas do cu llo externo. Entao as proc iss6es de Nossa Senhora da Agon ia sao a que ha de mais belo, de mais imponente, de maior 
sumptuosidade !" 

7 Tenha-se em aten~ao . no entanto, que em 1953 S8 realizou 0 Cortejo Hist6rico. 
8Na versao de 1957, "0 triunfo da Igreja" e figurado antes pelas imagens da OraGao, Virlude. Fe. EsperanGa e Caridade. em concomitancia 

com as habi tuais figuras da Ig reja e da Re lig iao. 
9 Em 1948, a estas figuras loram acrescentadas as da Arqu itectura, Li teratura e Astronomia. 
10 Veja-se. no mesmo sent ido. AL (29.08.1958). 
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