
 

Breve Referência Histórica 

 

 

 

A Confraria do Senhor dos Passos, da Cidade de Valongo, foi instituída 

no Ano de 1710. 

Foi seu instituidor João Vieira de Mesquita, homem abastado, natural de 

Fânzeres (Gondomar). Este, marido extremamente ciumento, duvidava da 

fidelidade de sua mulher, e um dia, em que o seu doentio ciúme atingiu o auge, 

apoderou-se dela e levou-a para uma propriedade que possuía no lugar do 

Moinho do Ouro, em Valongo. 

A viagem foi dramática e penosa, pois o marido desvairado fez sua 

desditosa mulher, senhora de condição, percorrer a longa distância entre 

Fânzeres e Valongo, através de montes e vales, descalça e sob os mais 

humilhantes enxovalhos. 

Rodaram os anos, e a verdade desnudou-se: o marido ciumento veio a 

certificar-se de que havia cometido uma tremenda injustiça, pois sua mulher 

sempre havia sido esposa exemplar. 

Então, torturado pelo remorso, o marido arrependido decidiu, para 

desagravo do seu erro, instituir uma confraria que recordasse à posteridade os 

passos dolorosos da sua desventurada mulher. 

E assim nasceu a Confraria do Senhor dos Passos, também conhecida 

pela designação de Confraria dos Santos Passos. 

Esta Confraria tem Capela privativa, que fica situada ao lado da Igreja 

Matriz de Valongo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA | 2016 

 

A Confraria do Senhor dos Passos, realiza no fim de semana 5 e 6 de 

Março, as Seculares Procissões dos Santos Passos. 

O Programa comtempla, Sábado, às 21h30 , a Procissão de Nossa 

Senhora da Soledade , que sairá da Igreja Matriz, percorrendo diversas ruas 

da Cidade, recolhe na Capela de Nossa Senhora das Neves, na Praça 

Machado dos Santos. 

No Domingo, às 11h00 – Eucaristia Solene, na Igreja Ma triz 

(transmitida pela Rádio Renascença) pelas 15h30 sairá a Majestosa e 

Solene Procissão do Senhor dos Passos , da Igreja Matriz, percorrendo, 

diversas ruas da Cidade. 

Na Praça Machado dos Santos integra-se na Procissão, o andor de 

Nossa Senhora da Soledade, que ali ficará na véspera na Capela de Nossa 

Senhora das Neves. 

No Padrão realizar-se-á o Sermão do Encontro 

Nesta procissão desfilam as figuras que intervieram no julgamento, 

condenação e morte de Jesus, diversa figuração da Paixão entre outras.  

Venha visitar Valongo e conhecer esta Tradição! 

 

 

Mais informações em:  

facebook.com/senhordospassos.valongo 

http://procissoes-santos-passos-valongo.blogspot.pt/ 

 

 

 

 


