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Rota dos Santuários Marianos
Venerada de diversas formas ao longo dos tempos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, é uma presença
constante nas manifestações da religião católica em Portugal. Visitando templos que lhe são dedicados,
podemos conhecer o fervor desta devoção.
Fátima, onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos em 1917, é sem dúvida o principal local de culto em
Portugal e um dos principais santuários do culto mariano mundial. Desde então, e especialmente nos dias 13 de cada
mês, este lugar de fé e de paz recebe peregrinações que atingem o expoente máximo em Maio e Outubro, quando
multidões expressam a sua fé de um modo que a todos toca, sejamos crentes ou não.
Em Portugal, o culto a Nossa Senhora remonta à fundação da nacionalidade e deu origem a mosteiros, ermidas,
igrejas ou santuários que são palco de celebração e festas concorridas. Por isso a maioria das catedrais em Portugal é
dedicada a Santa Maria, como é o caso das Catedrais do Porto, Viseu, Lisboa, Évora e muitas, muitas outras.
Mas num percurso de norte para sul, podemos destacar desde logo a Igreja de Nossa Senhora da Agonia em
Viana do Castelo, centro de uma das mais coloridas romarias de Portugal. Em Braga, a mais antiga Sé portuguesa é
dedicada a Santa Maria, e ali perto temos manifestações de grande devoção no Santuário de Nossa Senhora do
Sameiro, Igreja de Santa Maria de Falperra e no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Santa Maria do
Bouro, Amares. Já em Guimarães, vale a pena conhecer a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e o Santuário de
Nossa Senhora da Penha. Em Lamego, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios que domina a cidade no
cimo de imponente escadório, é um dos mais célebres lugares de culto mariano por ocasião da sua grande romaria.
No Porto temos a catedral sob invocação de Nossa Senhor da Assunção, e em Coimbra, a Sé Velha, ou Igreja de
Santa Maria, é mais uma igreja fortaleza associada ao modo românico e ao período da fundação de Portugal.
Continuando para sul encontramos dois monumentos consagrados a Santa Maria que são Património Mundial: a
cisterciense Abadia de Alcobaça, mandada construir pelo 1º rei de Portugal, e o verdadeiro compêndio de escultura
em pedra que é o Mosteiro de Santa Maria da Vitória ou Mosteiro da Batalha, porque comemora a vitória numa
batalha pela independência de Portugal. Ali perto fica a praia da Nazaré cuja Igreja de Nossa Senhora é objeto de
outra concorrida romaria, associada a um conhecido milagre local.
Em Lisboa, há vários templos dedicados a Nossa Senhora, alguns de verdadeira devoção popular, como é o caso da
Capela da Senhora da Saúde, no histórico bairro da Mouraria. Mas além da românica Sé Patriarcal, ou igreja de
Santa Maria Maior, o mais importante é o Mosteiro dos Jerónimos, um dos mais impressivos monumentos da
capital, classificado Património Mundial e cuja igreja está dedicada a Santa Maria de Belém. A sul de Lisboa,
encontramos no Cabo Espichel o Santuário de Nossa Senhora do Cabo, sede duma importante romaria designada
como Círio da Senhora do Cabo ou Círio Saloio.
Já no Alentejo, um dos maiores lugares de peregrinação é o Santuário de Nossa Senhora de Aires, perto de Viana
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do Alentejo, mas também o Santuário de Nossa Senhora da Conceição ou Solar da Padroeira, em Vila Viçosa,
desde que, em 1646, D. João IV proclamou a imagem da Senhora da Conceição padroeira de Portugal.
Finalmente no Algarve, num percurso de invocação mariana são dignas de menção a Catedral de Santa Maria em
Faro, a Igreja de Santa Maria do Castelo, em Tavira, e a Festa da Mãe Soberana, que se realiza em Loulé em honra de
Nossa Senhora da Piedade.
Não deixe de…
> visitar no Santuário de Fátima, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a Capelinha das Aparições, mas também
a mais recente Basílica da Santíssima Trindade
> visitar a Igreja de Santa Maria em Marco de Canaveses, de 1996, da autoria de Álvaro Siza Vieira
> visitar a Igreja da Madre de Deus, integrada no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, de exuberante decoração
barroca
> também em Lisboa, visitar a Igreja da Senhora do Monte, de onde se desfruta de uma fabulosa vista panorâmica
sobre o Castelo e a Baixa da cidade
> visitar a igreja do Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro, em Évora, hoje transformado em hotel, mas cuja
igreja se mantém aberta ao público

INFORMAçõES ÚTEIS
Santuário de Fátima: www.fatima.pt
Rota das Catedrais: www.rotadascatedrais.com

COMO CHEGAR
Aeroporto da Portela, em Lisboa
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto
Aeroporto de Faro
Comboio: www.cp.pt)
Autocarros – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
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