
 

 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente 09 de maio 

                            Festas das Rosas 

Vila Franca do Lima a procissão com o desfile dos cestos floridos, demonstração única em Portugal! 

Remonta a 1622, o costume dos cestos floridos de Vila Franca do Lima, ocasião em que foi constituída a 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário. Desde então, milhares de romeiros afluem a Vila Franca do Lima, 

todos os segundos domingos de Maio, em devoção ou simplesmente atraídos pela beleza singular da   

festa. 

Desde há muito tempo que as Festas das Rosas se tornaram um cartaz turístico a atrair visitantes não 

apenas nacionais como estrangeiros, vindo deslumbrar-se com o colorido e a grandeza de uma das mais 

belas romarias minhotas. 

Os cestos são revestidos e enfeitados com múltiplas flores naturais dos mais variados tons e matizes,    

pétalas e folhas que apresentam paisagens, monumentos, brasões e outros motivos decorativos que    

relevam bem o talento e a criatividade das mordomas que os transportam à cabeça e os vão oferecer a 

Nossa Senhora do Rosário, fixados por milhares de alfinetes de cabeça.  

De referir que, cada cesto florido chega a pesar 50 quilos! 
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Programa: 

 Ponto de Encontro às 08:45H 

 Saída da Refinaria às 09:00H 

 Visita ao Museu do Chocolate em Viana do Castelo 

 Almoço em Santa Marta de Portuzelo 

 Tarde em Vila Franca do Lima (Tradicional Cortejo das Rosas, onde desfilam os famosos cestos      

floridos das mordomas, com carros alegóricos, grupos de bombos, cabeçudos, zés pereiras, banda 

de  gaiteiros, Liturgia da Palavra com a solene oferta dos cestos floridos à Nª Sr.ª do Rosário. 

 Lanche ajantarado no recinto da festa (livre escolha e Não Incluído no Valor) 

 Regresso pelas 21:00H 

Inclui: 

 Almoço (entradas diversas, Papas e Arroz de Sarrabulho c/ rojões e enchidos caseiros, sobremesa,         
bebidas e café) 

 Entradas nos locais previstos 

 Seguro de Viagem 

 Transporte 

 


