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Brasão de Viana

A nossa Viana, a nossa gente.
Junto à Foz do Rio Lima (riu Lethes) um punhado de famílias fixou-se no lugar do
Átrio ou Adro, situado na zona da actual Capela das Almas, esta capela foi a primeira
igreja do burgo .
As populações do Átrio dedicava-se essencialmente à pesca no mar. Quando este
estava revolto viravam-se para o estuário do rio. Embora os terrenos à sua volta
fossem férteis, sempre estiveram mais vocacionados para as fainas da pesca,
preferindo trocar o peixe pelos produtos agrícolas cultivados ao longo do vale.
Conta a lenda que um barqueiro que transportava mercadorias rio abaixo e rio
acima, até Ponte de Lima, apaixonou-se por uma jovem, como tantas outras, de
personalidade alegre, jeito desempoeirado, e de feições helénicas. O nome dado
por baptismo à bela rapariga fora de Ana, toda a gente a conhecia. O moço não
tinha olhos para mais ninguém, passava o tempo a falar da Ana enquanto carregava
e descarregava as mercadorias… Umas vezes perguntava: -Viram a Ana?
E a resposta: Sim, Vi a Ana. Outras vezes era ele que de feliz afirmava:
- Hoje vi a Ana, vi a Ana! Tantas vezes repetida, a expressão: «Vi Ana», provavelmente
deu origem a Viana.
Como em qualquer lenda não temos a certeza se esta é a verdadeira origem do
topónimo. Mas não restam dúvidas que D. Afonso III, em 1258, ao conceder o foral
a este povoado, proclamou: «Quero fazer uma povoação nova no lugar que se
chama Átrio, em a foz do rio Lima, à qual povoação (…) imponho o nome de Viana».
Na verdade, nunca mais deixou de ser Viana. Foi Viana de Riba do Minho, Viana
do Lima, Viana de Caminha, Viana da Foz do Lima e, mais tarde, pelo foral de D.
Maria II, que a elevou à categoria de cidade, em 1848, tornou-se Viana do Castelo.
São estas gentes ricas de humanidade, com sangue Fenício, Celta, Grego, Etrusco,
Viking e Árabe, gentes com fascínio pelo mar e espírito de aventura, que mais tarde
se tornaram descobridores de novas culturas e novos mercados por esse
atlântico fora…

O Gabinete de Atendimento à Família – GAF – é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, criada a 24 de Maio de 1994 pela Ordem dos
Padres Carmelitas de Viana do Castelo. Desde a sua génese assume como
object ivos promover a família nas suas diferentes dimensões e
proporcionar uma resposta global e integrada às problemáticas mais
prementes e geradoras de exclusão, pautando a sua acção de modo a
contribuir para a [re]inserção social e consequentemente a melhoria da
qualidade de vida de grupos socialmente desinseridos e/ou
economicamente desfavorecidos.
Rendibilizando as sinergias resultantes da interdisciplinaridade
característica do GAF e conciliando a História, as lendas e os valores
regionais, surgiu em 2007 o conceito “Vi a Ana” sob o lema “Os amores
na história, e a história com amor”. Com produtos inteiramente
nacionais, originais e de criação própria, pretende-se promover o turismo
e valorizar a região e a História da cidade e de Portugal.
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