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Apresentação
A devoção à Senhora do Rosário, orago da principal festa de Vila Franca, nasce em 1622 ano em que foi fundada a
Confraria de Nossa Senhora do Rosário, por Frei Bartolomeu, religioso da Ordem dos Beneditinos.
A quando da sua criação, ficou estabelecido nos estatutos da Confraria que, no dia da festa de Nossa Senhora do
Rosário, as mordomas, que eram escolhidas entre as famílias mais ricas da terra, teriam de oferecer a senhora um
ramo de flores. De forma a cumprir a promessa e também para não serem sujeitas a vergonha que é ter de pagar a
coima, as mordomas, começaram a oferecer simples ramos de flores, com o passar do tempo, por vaidade e por
concorrência entre elas, começou a ser trilhado um caminho que levou a criação das verdadeiras obras de arte que
são hoje oferecidas a Senhora. Assim a seguir aos ramos,
começaram-se a usar os cestos, depois passou-se a dar forma as
flores e anos depois os primeiros desenhos de flores começaram
aparecer. Por essa altura ainda não existiam as armações nos
cestos, estas terão aparecido por por volta dos anos 30.
Actualmente a oferta dos cestos a Nossa Senhora do Rosário está
rodeada de uma festa grandiosa e mediática que ultrapassou já
as fronteiras nacionais.
Ao longo de todos estes anos de festa, já passaram varias
dezenas de bandas filarmónicas tanto nacionais como
internacionais. Também durante a festa se realiza o já
tradicional festival de folclore, que a convite do Rancho
Folclórico de Vila Franca tem acolhido grupos nacionais e
internacionais, desta forma tem passado por esta festa uma
diversidade imensa de trajes, usos e costumes que só
engrandecem esta já grandiosa festa.
Como em todas as tradicionais festas do Minho, também em
Vila Franca encontramos as vendedeiras, as doceiras, as
famosas "tascas" de comes e bebes, as diversões para todas as
idades, entre muitas outras atracções, que fazem da Festa das
Rosas o ponto mais alto desta freguesia.
É, sem dúvida alguma, uma das maiores Romarias do Alto
Minho, são milhares os forasteiros que visitam Vila Franca, no
segundo fim-de-semana de maio.
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Informação da Festa:
Em 2016 a nossa primorosa Festa decorre de 6 a 9 de maio. Durante estes dias são milhares de pessoas que visitam
Vila Franca. Sem dúvida, que os pontos mais relevantes da Festa das Rosas são o Cortejo dos Cestos Floridos (sábado
– dia 7) e a Solene Procissão das Rosas (domingo – dia 8). No Cortejo e na Procissão as mordomas desfilam com os
seus cestos floridos, à cabeça, até à igreja paroquial para os oferecer à Senhora do Rosário. São verdadeiras obras de
arte, que chegam a pesar cerca de 50kg. Os motivos que vêm adornando os cestos são cada vez mais selectivos e
diversificados por uma questão de despique, tendo sofrido uma notória evolução, nomeadamente nos últimos
cinquenta anos. Os bordadores demonstram a sua rara habilidade, requinte e bom gosto, bem como o seu perfeito
conhecimento do comportamento das flores quanto à durabilidade e alteração.
Além dos cestos floridos, a nossa Festa das Rosas, tem outros pontos
de interesse como qualquer outra Romaria:
- Bandas de Música - já é uma tradição, no dia de sábado,
participarem duas das melhores bandas de música nacionais que
presenteiam, com os seus despiques, a quem assiste;
- Festival de Folclore – este ano realizar-se-á o 34º Festival de
Folclore de Vila Franca, é de costume participarem 5 grupos
folclóricos de renome das diferentes regiões do pais - (Org. da
Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca);
- Zés P’reiras, Grupos de Bombos, Cabeçudos e Gigantones – no dia
de sábado, integrados no cortejo animam as ruas de Vila Franca com
a tradicional boa disposição;
- Animação musical – nas noites de sexta-feira e de domingo a
animação do arraial é atribuída a conjuntos musicais de renome da
região;
- Fogo de artifício – todas as noites terminam com uma estrondosa
sessão de fogo de artificio;
- Festa das Crianças – No domingo seguinte, dia 15, realiza-se a Festa
das Crianças, onde crianças da mais tenra idade participam no cortejo,
com os seus cestinhos e andores de flores, verdadeiras réplicas do
cestos e andores das mordomas e mordomos;
- Parque de diversões, feira e arraial – durante os dias da Festa são
várias as diversões, tascas e tasquinhas onde os visitantes podem
disfrutar e passar bons momentos.
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Parqueamento de autocarros
Este ano a Comissão da Festa das Rosas irá cobrar um custo simbólico (10€) no acesso ao parque de autocarros
(parque 1)junto ao recinto da igreja e arraial.

Nota: Qualquer informação sobre este assunto contactar: César Lima - 925525357

