
As Paróquias de Mafamude, Santa Marinha e Candal decidiram realizar 

uma procissão, partindo cada uma da sua igreja paroquial, pelas ruas da 
nossa cidade de Gaia, no próximo dia 13 de maio, à noite. 

Cada Paróquia sairá da igreja de acordo com o estabelecido e percorrerá o 
trajeto definido, sendo o seu ponto de encontro a Praça do Colégio de Gaia. 

Aí estará o nosso Bispo, Dom António Francisco dos Santos para nos 

acolher e realizar a oração final. 
Concretizamos deste modo o sentir dos nossos bispos, que expressaram na 

última Carta Pastoral, de forma tão bela: 

“Acompanha-nos de forma bem visível neste tempo pascal e sobretudo ao 

longo do mês de maio, em tempo de centenário das Aparições de Fátima, a 
presença de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe e modelo da Igreja. 

Com o Papa Francisco, peregrinos na esperança e na paz 

O mês de maio tem, na tradição cultural portuguesa e na espiritualidade cristã 

em todo o mundo, uma densidade mariana muito grande. Este espírito filial e 
mariano faz de maio o mês da Mãe e o mês de Maria por excelência. 

Desde há cem anos, a 13 de maio de 1917, que a Cova da Iria, lugar onde 
Maria, a Mãe de Jesus, apareceu a Lúcia, Jacinta e Francisco, se tornou um 

oásis de fé, uma escola de santidade para a Igreja e um porto de abrigo 
espiritual para milhares de peregrinos, vindos de todo o mundo.
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PARÓQUIAS DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL E DE SANTA MARINHA 
VILA NOVA DE GAIA - DIOCESE DO PORTO

Fátima recebeu como peregrinos, desde 13 de maio de 
1967, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Cem anos 

depois das aparições, o Papa Francisco vem a Fátima, a 
exemplo dos seus antecessores para rezar e afirmar este 
vínculo indelével da mensagem de Fátima à vida da Igreja 

e à missão dos Sucessores de Pedro. 

A presença do Papa Francisco diz-nos, neste gesto simples e profético de peregrino no 
meio de peregrinos, que Fátima e a mensagem da Mãe de Jesus aqui trazida são uma 

bênção de esperança e de paz para o mundo. Um século depois das aparições, a 
mensagem que Nossa Senhora confiou aos pastorinhos conserva permanente actualidade, 

igual novidade e invulgar urgência.” 

Também não podemos esquecer a 
Peregrinação a Fátima no próximo dia 9 de 
setembro. Lembro que a Paróquia do Candal 
tem 4 autocarros reservados que ainda não 
estão completos. Quem pretender ir, deverá 
deslocar-se à Sacristia da Igreja do Candal 
para se inscrever. Tal como nos lembram os 

nossos bispos, na Carta Pastoral: 

“Peregrinação Diocesana a Fátima 

Neste ano centenário das Aparições de Nossa Senhora, e a exemplo do gesto do Papa 
Francisco, quer a Igreja do Porto com os seus leigos, consagrados(as), diáconos, 
presbíteros e bispos, com as suas paróquias e vigararias, com os seus Seminários e 
Colégios, com as associações, instituições, irmandades e movimentos apostólicos ser 
«peregrina na esperança e na paz» junto de Nossa Senhora, em Fátima. 

Vamos agradecer, um ano depois, a visita que a Imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima fez ao Porto, de 10 de abril a 1 de maio de 2016. 

Vamos como Igreja inteira peregrinar a Fátima para caminharmos com Maria pelas fontes 
da alegria. Escolhemos como lema desta peregrinação diocesana: Com Maria, Senhora de 
Fátima, Igreja do Porto peregrina e missionária. 

Colocamos no coração da Mãe, a Senhora da Mensagem de Fátima, os sonhos e projectos 
da Igreja do Porto neste caminho sinodal aberto a todos.”


