
Nossa Senhora da Boa 

Viagem



Inicio da Devoção à Nossa Senhora da 

Boa Viagem.   

- Primeira missa celebrada em honra da Nossa

Senhora da Boa Viagem foi a 8 de setembro de

1633.

- Pelo Padre Cura Rodrigo Afonso.

- O culto a nossa Senhora da Boa Viagem é

simultâneo à construção da própria igreja. A

razão para qual os moradores invocarão a

edificação desta igreja foi pela necessidade

de celebrar missa “À gente que caminha

(viaja)”, pois “no dito lugar da Moita há um

grande curso de gente que vai e vem de

caminho de muitas partes”. Naquele tempo

como nos dias de hoje quem viajava corria

inúmeros perigos e apelava à proteção divina.



A Festa Em Honra Da Nossa Senhora 

Da Boa Viagem

- Esta festa era e é um momento

privilegiado de ação de graças por todo

a proteção concebida e um momento

alto de vivência cristã. Além da missa

solene com pregação e a procissão em

honra da padroeira, com a cerimónia da

bênção das pessoas e dos barcos no cais

da vila, a festa era ocasião especial para

administração dos sacramentos (batismo,

matrimónio, pratica da caridade, esmolas

para despesas do culto, manutenção da

igreja e cuidado dos mais pobres).



Romaria a Cavalo

-A Romaria a Cavalo liga os concelhos da Moita e de Viana do Alentejo. É uma
tradição comum aos dois concelhos (um dos maiores eventos equestres
nacionais).

–Esta romaria realiza-se no quarto domingo de abril. Durante 4 dias centenas de
romeiros oriundos de vários pontos do país e do estrangeiro percorrem 150km que
ligam os dois municípios através do campo atrás do carro-andor que transporta a
imagem de nossa Senhora da Boa Viagem padroeira da Moita, que se junta, à
chegada a Viana do Alentejo, à imagem de nossa Senhora D'Aires.

-Esta tradição nos dias de hoje tem uma vertente mais lúdica que privilegia o
convívio entre o participantes (um evento que alia a fé como ambiente de
camaradagem. Nos tempos passados tinha como objetivo transportar os animais
através das quintas e terrenos batidos, para serem benzidos e para pedirem boas
colheitas



Romaria a Cavalo 
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