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edo começaram os “agoiros”, por quem nada tem para fazer ou 
vive para dizer mal do trabalho e esforço dos outros. São disso 
exemplo as criticas à organização da Festa das Cruzes 2017 e o 
fracasso desejado da Primeira Grande Romaria do Minho. Cor-

reu-lhes mal. Chegamos ao final da Festa das Cruzes e o balanço não 
podia ser mais positivo: o alojamento local e das cidades periféricas 
ao nosso concelho, a restauração, as ruas e o comércio local estiveram 
completamente lotados durante os 15 dias da Festa das Cruzes. A união 
de esforços e vontades que tanto caracterizam a nossa comunidade fi-
zeram toda a diferença e o resultado está à vista de todos: Barcelos foi, 
indiscutivelmente, o destino de eleição de milhares e milhares de turis-
tas (portugueses e estrangeiros).
Uma Festa única no país que consegue, de ano para ano, preservar as 
nossas tradições e cultura, marcando a diferença pelo dinamismo, a no-
toriedade, novidade, singularidade e genuinidade
Sabemos que o sucesso alcançado este ano é mais uma das conquistas 
partilhadas por todos os barcelenses. Desta forma, quero deixar aqui o 
nosso agradecimento mais sincero aos “guardiões” da tradição da Primei-
ra Grande Romaria do Minho, à Paroquia de Barcelos e à Real Irmandade 
do Senhor do Bom Jesus da Cruz pela entrega notável que tanto enobre-
ceu a Grandiosa Procissão da Invenção do Senhor da Cruz e pelo maravi-
lhoso trabalho explanado na beleza dos Tapetes do Senhor da Cruz. 
O nosso muito obrigado à participação generalizada da população, das 
freguesias e das uniões de freguesias, das associações, dos agrupamen-

C

“Durante 15 dias, Barcelos conseguiu reunir
na perfeição a convivência do novo com o antigo,

da razão com a emoção, do profano com o sagrado 
e, este ano, conseguimos aliar um novo fator, que fez 
toda a diferença para quem está longe da sua terra, 

utilizando as novas tecnologias da comunicação e 
informação ao serviço da tradição e da cultura da 

nossa Festa. Foram milhares aqueles que conseguiram 
assistir via facebook, através de diretos e de emissões 

em streaming (via facebook e site do Município), a 
diversos momentos memoráveis da Primeira Grande 

Romaria do Minho”

DINAMISMO E NOTORIEDADE 
FAZEM DA FESTA DAS CRUZES 
UM ROTEIRO DE ELEIÇÃO
PARA MILHARES DE TURISTAS

tos de escolas, dos grupos e associações do concelho, 
das instituições culturais e artísticas e das empresas 
locais, entre muitas outras que ajudaram a tornar 
o programa desta nossa Festa um dos melhores de 
sempre.
Por fim, mas não menos importantes, muito pelo 
contrário, um agradecimento especial aos funcio-
nários da Câmara Municipal de Barcelos que se em-
penharam para que a Primeira Grande Romaria do 
Minho continue a ser um dos ex-libris do nosso con-
celho. Obrigada a todos vós que estiveram connosco. 
A Festa das Cruzes só faz sentido vivida assim: com 
Paixão e Carinho pelo que é nosso!

FESTA DAS CRUZES
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As expectativas eram grandes e, desde cedo, o ambiente que 
envolveu a preparação da Primeira Grande Romaria do Minho 
dava ênfase ao sucesso que se veio a verificar. Foram mais dias, 
mais eventos e mais gente a sentir e viver a Festa das Cruzes. 
Este ano, uma das apostas do Município de Barcelos foi o de 
levar a Grande Festa das Cruzes a todos aqueles que estão lon-
ge e que, por diferentes motivos, não conseguiram estar pre-
sentes. Um mar de gente invadiu as ruas de Barcelos e foram 

milhares a assistir também através de diretos e de emissões 
em streaming, no facebook e no site da autarquia, da trans-
missão da Missa Solene no Templo do Senhor do Bom Jesus da 
Cruz, do Fogo de Artifício, da Grandiosa Procissão da Inven-
ção da Santa Cruz, da Batalha das Flores, entre muitos outros 
momentos que encantaram milhares de pessoas e aproxima-
ram outros tantos milhares da sua terra natal. O mundo intei-
ro esteve em Barcelos durante os 15 dias da Festa das Cruzes!

Pode ver e rever estes e muitos outros momentos que marcaram a Festa das Cruzes no facebook 
(www.facebook.com/MunicipiodeBarcelos) e no site oficial da CMB (www.cm-barcelos.pt)

UMA ROMARIA SEM FRONTEIRAS 
O MUNDO INTEIRO ESTEVE EM BARCELOS

Mais de 80 mil pessoas assistiram em Direto 
ao Fogo do Rio.

Mais de 3 mil pessoas assistiram em Direto à Missa Solene 
no Templo do Senhor do Bom Jesus da Cruz.

Cerca de 30  mil pessoas assistiram em Direto à Grandiosa 
Procissão da Invenção da Santa Cruz.

Mais de 60 mil pessoas assistiram em Direto 
à Batalha das Flores.

FESTA DAS CRUZES
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A MAGNIFICÊNCIA DA GRANDIOSA
PROCISSÃO DA INVENÇÃO DA SANTA CRUZ

Milhares de pessoas assistiram, no dia 3 de maio, durante a 
tarde, à Grandiosa Procissão da Invenção da Santa Cruz. O ma-
jestoso cortejo percorreu o Centro Histórico, partindo da Igreja 
Matriz em direção ao Templo do Bom Jesus da Cruz. Uma ima-

gem inigualável e de uma beleza ímpar naquele que é o ponto 
alto da Festa das Cruzes e onde desfilam as 89 Cruzes que repre-
sentam as 89 paróquias do concelho.

FESTA DAS CRUZES
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UMA VERDADEIRA
OBRA DE ARTE
Um dedicado à visita do Papa Francisco e ao Centenário das 
Aparições de Fátima e o outro ao Senhor da Cruz, os tapetes de 
pétalas, da responsabilidade da Real Irmandade do Senhor do 
Bom Jesus da Cruz, são um ponto alto da parte religiosa. Uma 

verdadeira obra de arte realizada por voluntários que mantém 
a tradição de uma das imagens mais importantes da Festa das 
Cruzes, que todos os anos nos apresentam a mais bela exposi-
ção dos dois tapetes feitos com pétalas naturais.

FESTA DAS CRUZES

Dedicado à visita do Papa Francisco e ao Centenário das Aparições em FátimaDedicado ao Senhor da Cruz

Missa Miguel Ângelo Pereira

Missa Miguel Ângelo Pereira

Missa Miguel Ângelo Pereira



6 | MAIO 2017

FESTA DAS CRUZES

A IDENTIDADE E AS TRADIÇÕES
DE TODO UM CONCELHO EXPOSTAS
NOS FAMOSOS ARCOS DE ROMARIA

Uma das belezas e tradições da Primeira Grande Romaria do 
Minho são os arcos que se encontram dispostos em redor do 
campo da feira e tem como objetivo representar a identidade e 
as tradições de cada uma das freguesias e uniões que compõem 
o Município. A diversidade dos arcos é grande, considerando os 

materiais, o tamanho e os elementos representados. Aparecem 
engalanados com elementos patrimoniais das freguesias que 
representam, por peças de artesanato características do local e 
pelos seus santos padroeiros. Este ano, a representação foi em 
maior número com 59 freguesias.
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Um dos momentos mais esperados da Fes-

ta das Cruzes é o dia 1 de maio, dia dedica-

do à Batalha das Flores. A cada vez maior 

presença de coletividades provenientes de 

Barcelos e também de público, oriundo não 

apenas do concelho, mas de outros pontos 

do país e de Espanha, mostra que a Bata-

lha das Flores é já um verdadeiro cartão 

de visita da Festa das Cruzes, funcionando 

como um postal ilustrado de Barcelos.

Este ano foram 34 as associações que en-

cheram as avenidas de cor e perfume, con-

tagiando de alegria os milhares de popula-

res e turistas que assistiram ao espetáculo.

BATALHA DAS FLORES:
A MAIS CONCORRIDA DE SEMPRE

Caminhada Inclusiva

pelo Caminho de Santiago

Fogo do Ar

Fogo do Rio

Rusgas ao Senhor da Cruz

Concerto Amor Electro Concerto Amor Electro

Folclore de Rua

Concerto Mickael Carreira Concerto Mickael Carreira
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FESTA DAS CRUZES

"BAMOS ÀS CRUZES"
VIBROU ATÉ AO AMANHECER
Com o Jardim das Barrocas como pano de fundo, ao longo 
de sete noites o público não arredou pé até ao raiar da au-
rora. Com uma oferta musical variada, passaram pelo palco 
do "Bamos às Cruzes", as tunas e DJ’s, Marcus, Fernando Cor-
reia Marques, Tino de Rans, MC Barbarella, Edmundo Vieira 
e muitos outros ao longo das sete noites, um programa com 

dezenas de espetáculos para todos os gostos e para todas as 
idades. 
Para Miguel Costa Gomes esta iniciativa destinada aos mais 
jovens “veio para ficar e revelou-se uma aposta de sucesso 
que enaltece o programa geral da Festa das Cruzes, pois per-
mite aproximar o público mais jovem da Festa das Cruzes”

Tino de RansPette & Fábio Vasquez

Insert CoinEdmundo Vieira

Djane MercheDJ Overule


