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Vi a Ana!
Os amores na história,
e a história com amor.

A "Via a Ana" é um produto inteiramente nacional criado pelo GAF,
com o objectivo de dinamizar o conceito de lembranças e souvenirs
regionais. Conciliando a história, as lendas e os valores regionais,
enquadrando-os no território e no tempo. E dessa forma valorizar o
gosto pela história e pela região , quer por parte dos turistas, quer por
parte dos habitantes locais...
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LETHES
o rio do esquecimento

( ) Em nome de Cristo e da sua graça. Porque é

( ) In Christi nomine et eius gratia quoniam

instável a memória dos homens, encontrou-se o

labilis est hominum memoria inventum fuit

remédio da escrita, para que os actos dos mortais

scripture remedium ut facta mortalium firma

se tornassem f irmes e chegassem ao

f ierint et ad posteros eorum test imonio

conhecimento dos vindouros. Por isso é que eu,

servarentur hinc est quod ego Alfonsus Dei

Afonso, por graça de Deus Rei de Portugal e Conde

gratia Rex Portugaliae et Comes Bolone una

de Bolonha, juntamente com minha esposa,

cum uxore meã Regina domna Beatrice Il/lustris

Rainha D. Beatriz, filha do ilustre Rei de Castela

Regis Castelle et Legionis filia [et filio nostro

e Leão, [e o nosso filho infante D. Dinis e a nossa

infante domno Dionisio et filia nostra infantissa

filha infanta D. Branca], quero fazer uma Póvoa,

domna Blanca] volo facere populam in loco

no lugar chamado Átrio, na foz do Lima, à qual

qui dicitur Atrium in fosse Limie, cui popule de

de novo imponho o nome de Viana (...)

novo impono nomen Viana ( )

18/Jun./1258

18/Jun./1258

Viana de Riba do
Minho, Viana do
Lima, Viana de
Caminha, Viana
da Foz do Lima,
Viana do Castelo
1258 - 2008

Séries:
"Monumento" - Praça da Republica; Santa Luzia; Ponte Eiffel.
"História" - Brasão de Portugal; Brasão de Viana.
"Gratidão" - D. Afonso III; D. Maria II; N. Sr.ª D´Agonia.
"Lenda" - Vi a Ana! ; Rio Lethes.
"Comemorativo" - 750 anos de Viana
"Etnográfico" - Bordados; Cabeçudos; Filigrana... (a desenvolver)
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