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 Com motivo da festa da Imaculada 
Conceição, Padroeira e Rainha de Portugal, 
partilhamos um texto muito interessante rela-
tivo à relação estreitíssima de Portugal com 
este título da Virgem Maria.  

Com a bênção, Pe. Samuel Bon  

 
 Desde o nosso pri-
meiro Rei D. Afonso Henri-
ques - um grande devoto de 
Nossa Senhora e que fez 
várias concessões a Santa 
Maria Bracarense, como 
tributo pela ajuda concedida 
na manutenção do seu terri-
tório, designadamente en-
grandecendo a Catedral de 
Braga elevando-a à catego-
ria de templo nacional, pas-
sando deste modo, Santa 
Maria de Braga, a ser a Pa-
droeira do território portu-
calense - que todos os reis 
da 1.ª dinastia praticaram o 
seu culto, agradecendo-lhe 
o auxílio prestado para a 
manutenção da independência do novo reino. 
 
Na segunda Dinastia 
 Também na 2.ª dinastia, iniciada com D. 

No 6 — Dezembro 2015  

Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 06/12  

2o de Advento  

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 07/12  
Santo Ambrósio  

18:30 Terço 
 

09:00 
18:30 

Missa rezada  
Terço 

Terça 08/12     
Imac. Conceição 

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

Quarta 09/12  
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quinta 10/12   
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sexta 11/12     
São Dâmaso 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sábado 12/12  
da Feria  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 13/12  

3o de Advento  

09:30 
10:30 
11 :00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 14/12   
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

09:00 Missa rezada  

Terça 15/12     
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quarta 16/12  
Têmporas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quinta 17/12   
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sexta 18/12     
Têmporas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sábado 19/12  
Têmporas 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 20/12  

4o de Advento  

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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Priorado São Pio X, Estrada de Chelas 29-31, 1900-148 Lisboa, Portugal 



João, Mestre de Avis, este na Batalha de Aljubarrota incitou os seus compa-
nheiros de armas em nome de Deus e da Virgem Maria. 

 
N. ª Sr. ª da Conceição de Vila Viçosa 
 D. Nuno Álvares Pereira, Condestável 
do Reino, por ser devotíssimo da Virgem Santa 
Maria, que respondeu às suas preces em Val-
verde, Atoleiros e Aljubarrota, mandou cons-
truir a Igreja de N. ª Sr. ª da Conceição de Vila 
Viçosa, e encomendou, para o efeito, em Ingla-
terra a imagem de Nossa Senhora da Concei-
ção. E quando ingressa no Convento do Carmo 
em Lisboa como irmão leigo, usa apenas o no-
me de Frei Nuno de Santa Maria. 
 A São Nuno de Santa Maria se deve a 
renovação de uma antiga Confraria de Vila Vi-
çosa, existente pelo menos desde 1349 e por si 
consagrada a Nossa Senhora da Conceição, que 
ainda hoje subsiste, a “Régia Confraria de Nos-
sa Senhora da Conceição”. 
 
 

25 de Março de 1646, D. João IV  
 No dia 8 de Dezembro de 1640, Frei João de S. Bernardino, ao pregar na 
capela Real de Lisboa na presença do Duque de Bragança, agora já Rei de Por-
tugal, termina o sermão por uma solene promessa: “Seja assi, Senhora, seja 
assi; e eu vos prometo, em nome de todo este Reyno, que elle agradecido levan-
te um tropheo a Vossa Immaculada Conceição, que vencendo os seculos, seja 
eterno monumento da Restauração de Portugal, Fiat, fiat”. 
 Por provisão de 25 de Março de 1646, D. João IV, “estando ora junto em 
Cortes os três Estados do reino», proclamou solenemente “tomar por padroei-
ra de nossos Reinos e Senhorios a Santissima Virgem Nossa Senhora da 
Comseição . . . confessare deffender May de Deus foi concebida sem pecado 
original”. Por esta proclamação a Virgem Imaculada era constituída e declara-
da, por todos os poderes da Nação, Senhora e Rainha de Portugal, a verdadeira 
soberana do país. 

 
Este mesmo Rei, em 1648, mandou cunhar moedas de ouro e de prata chamadas 
Conceição, com a seguinte legenda: no anverso Joannes IIII, D. G. Portugaliae 
et Algarbiae Rex, a cruz da Ordem de Cristo, e no centro as armas de Portugal. 
No reverso a imagem de Nossa Senhora da Conceição, sobre o globo e a meia-
lua, com data de 1648, e nos lados o sol, o espelho, o horto, a casa de ouro, a 
fonte selada e a arca do santuário e a legenda TVTELARIS REGNI. 
  

Também neste mesmo ano de 1654 o 
reitor, lentes, doutores e mestres da 
Universidade de Coimbra, reuniram-se 
e determinaram que a fórmula do jura-
mento de todos os futuros graduados 
começasse pela declaração de 
«defender sempre e em toda a parte que 
a Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe 
de Deus, foi concebida sem a mancha 
do pecado original». E até 1910 o cum-
primento de tal juramento era condição 
para se obter qualquer grau universitá-
rio. […] 
 
 Desde que Nossa Senhora da 
Conceição é Padroeira de Portugal, 
os nossos monarcas, nunca mais co-
locaram a coroa na cabeça (pois isso 
equivaleria a usurpar um direito que 
pertencente a Nossa Senhora) e ape-
nas em ocasiões solenes, a coroa era 
posta sobre uma almofada, ao seu 
lado direito. 
 
Ordem Militar 
 O futuro rei D. João VI, por De-
creto de 6 de Fevereiro de 1818, fundou 
a “Ordem Militar de Nossa Senhora da 
Conceição”, de natureza honorífica, 
com sede em Vila Viçosa, dando-lhe 
estatutos por alvará de 10 de Setembro 
de 1819. 
 
Primeira Peregrinação Nacional 
 Em 1935 celebrou-se a primeira 
grande Peregrinação Nacional a Vila 
Viçosa, e em 1946, no dia 25 de Março, 
comemorou-se o tricentenário da pro-
clamação da Padroeira, com a consa-
gração de Portugal à Santa Mãe de 
Deus. 
 
Texto completo em:  
http://risco-continuo.blogs.sapo.pt/564773.html 

Cântico 
 

Salve, nobre Padroeira, 
Do povo Teu protegido, 
Entre todos escolhido, 
Para povo do Senhor. 

 
 Ó glória da nossa terra, 

Que tens salvado mil vezes! 
Enquanto houver Portugueses, 

Tu serás o seu amor! Bis 
 

 És a nossa Padroeira 
Não largues o Padroado 

Do rebanho confiado 
Ao teu poder protector. 

 
 És a obra mais sublime 

Que saiu das mãos de Deus. 
Nem na terra nem nos céus, 

Há criatura maior! 
 

 Flor de suave perfume 
Para toda a Lusa Gente, 

Entre nós, em cada crente 
Tens esmerado cultor. 

 
 A Tua glória é valer-nos, 
Não tens maior alegria; 

Ninguém chama por Maria, 
Que não alcance favor. 

 
Portugal, qual outra Fénix, 

À vida torne outra vez: 

Não se chame português 

Quem cristão de fé não for. 


