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Agradecem 
graças

Obrigado!
Obrigada pela in-

formação. Continuo 
a rezar e pedir a pro-
tecção destes márti-
res e tenho a certe-
za absoluta que sou 
ouvida! Sinto-o!nda 
não recebi as page-
las, até agradeço que 
as mande à cobran-
ça, pois assim tenho 
a certeza que as vou 
buscar ao correio, 
pois o correio aqui 
não funciona da me-
lhor forma! Coisas 
da província... 

Com as novas tec-
nologias (internet), 
consigo fazer chegar 
a informação digita-
lizada a algumas pes-
soas, mas é sempre 
diferente poder guar-
dá-la e ter à mão para 
utilizar quando se 
pode. Mais uma vez, 
obrigada. 

Graça P. C. 
– Estremoz

Visita à Quinta do Vale do Rosal
No Sábado, dia 25 de Fevereiro, um 

grupo de 22 sócios do C.E.C. (Círcu-
lo de Espiritualidade e Cultura) de Lisboa, 
acompanhado pelo seu assistente religio-
so, Padre João Caniço, visitaram dois lo-
cais de grande interesse cultural e histórico 
de Almada (Museu da Cidade e Seminário 
de São Paulo), passando depois a tarde na 
Quinta do Vale do Rosal (Charneca da Ca-
parica), onde o Beato Inácio de Azevedo e 
seus companheiros, na Primavera de 1570, 
se prepararam para a missão do Brasil. 

Além de ouvir o relato histórico desses 
40 jovens e outros seus companheiros, o 
grupo participou na celebração da Euca-
ristia, na mesma capela onde tantas vezes 
os Mártires beneficiaram do mesmo sa-
cramento. Para além da invocação destes 
jovens missionários, beatificados por Pio 
IX, pediu-se a Deus que, se for para a Sua 
maior glória, permita que se apresse a sua 
canonização.

No final da Eucaristia, a proprietária da 
Quinta, D. Maria Amélia, mais o seu neto 

Matias, que facilitaram ao máximo toda a 
visita e o tempo de oração, acompanharam 
os visitantes “peregrinos”, através da quin-
ta, na subida ao cabeço do famoso “cruzei-
ro” (Monte da Cruz), aonde, todas as tardes, 
segundo a história, se dirigiam os Márti-
res, terminando ali, com muita devoção, a 
sua Via Sacra colectiva, acompanhada de 
exortações e de cânticos religiosos que se 
ouviam em toda a encosta, entoados por al-
guns desses jovens, exímios cantores.

No regresso a Lisboa, ao cair da noite, 
o grupo teve ainda ocasião para visitar o 
Santuário de Cristo Rei, em Almada.

Nasceu em Pedrógão Grande, diocese de 
Coimbra e distrito de Leiria, em 1531. Era pri-
mo do poeta Miguel Leitão de Andrade, que, 
na sua “Miscelânea”, se refere a este parentes-
co, com as seguintes palavras: “O Padre Dio-
go d’Andrada, meu primo com irmão, e padri-
nho de pia, que foi martirizado pelos Herejes, 
na costa do Brazil o anno de 1570, em 15 de 
Julho (...) E o retrato deste varão de Deus está 
em S. Roque de Lisboa (...) o qual era natural 
desta villa, e sitio, filho de Anna de Andrada 
minha tia (...)”. O pai chamava-se João Nunes.

Participava na missa todos os dias e quis 
entrar para a Companhia de Jesus, pelo bom 
exemplo dos padres, para ajudá-los a “con-
verter as almas à Fé de Cristo”. Entrou no 
Noviciado de Coimbra, a 7 de Julho de 1558, 
com 27 anos de idade. Tanto no Colégio de 

Diogo de Andrade
Coimbra, como no de Santo Antão em Lisboa 
(hoje Hospital de São José), foi “soto-minis-
tro” e ocupou-se sempre dos trabalhos hu-
mildes da casa, na cozinha, no refeitório, na 
portaria, etc. Depois de estudar latim e teolo-
gia moral, foi ordenado sacerdote em 1569, já 
com 38 anos de idade e destinado ao Brasil. 

A bordo da Nau Santiago, durante toda a 
viagem, passava muito tempo a ouvir confis-
sões. Foi ele que confortou o Padre Inácio de 
Azevedo, já moribundo. Exercia o ofício de 
“Ministro”, e foi um dos que animaram os ma-
rinheiros para a defesa da embarcação. Socor-
ria a todos, tratando as feridas e animando-os 
com boas palavras. Ele mesmo negociava di-
rectamente com o chefe dos invasores – por 
isso, foi ficando para o fim. Ferido na cabeça e 
com punhaladas, foi lançado ainda vivo ao mar. 
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n 40 Mártires do Brasil, Eduardo Kol de 
Carvalho, 112 págs., A.O., Braga, 2011, € 
5,00.
n Velas ao Largo, Uma página de epo-
peia. Maria da Soledade, 208 págs., 1970, 
Braga, 1970, € 5,00.
n Uma Glória Nacional, A. Santiago, 144 
págs., A.O., Braga, 1961, € 2,00.

n Raízes Terrestres de 40 Mártires, Er-
nesto Domingues, S.J., 88 págs., Braga, 
1971, € 2,00.
Envia-se pelo correio a todas as pessoas que 
pedirem: Amar e Servir – Estrada da Torre, 
26 – 1750-296 Lisboa. Para informações, 
por e-mail: amareservir@netcabo.pt; por te-
lefone: 217 541 620 ou 919 313 946.

Subsídios sobre os Mártires do Brasil

n Imagens dos beatos. Em Elvas, terra 
dos beatos mártires Aleixo Delgado e Ál-
varo Mendes, um grupo de devotos dos 
Mártires do Brasil lançou a iniciativa de 
conseguir realizar as imagens dos dois 
beatos, seus conterrâneos, para colocar 
em espaços públicos ou nas igrejas. Já se 
deram alguns passos, esperando-se em 
breve algumas notícias animadoras.

n Mártires da diocese de Coimbra. O 
Padre João Caniço, vice-postulador da 
Causa de Canonização dos Mártires do 
Brasil e do Japão, deslocou-se a Coim-
bra, no dia 21 de Março, tendo-se encon-
trado com o Bispo da Diocese, D. Vir-
gílio Antunes, a quem informou sobre 
a campanha de sensibilização sobre os 
Mártires do Brasil e do Japão e de quem 
recebeu impressões e orientações sobre a 
mesma campanha. No mesmo dia, teve 
ocasião de orientar uma sessão de sen-
sibilização sobre os mesmos Mártires, 
com a participação dos alunos e dos for-
madores do Seminário Maior.
Há dois beatos, ambos de nome Diogo, 
nascidos na diocese de Coimbra: Diogo 
Carvalho, nascido na cidade de Coimbra 
e mártir do Japão; e Diogo de Andrade, 
nascido no Pedrógão Grande e mártir do 
Brasil.

Breves

Francisco Álvares
 Nascido na Covilhã, em 1539, o Bea-

to Francisco Álvares era filho de António 
Afonso e Brites Álvares. Entrou na Com-
panhia de Jesus em Évora, com 25 anos de 
idade. Tinha o ofício de tecelão e cardador. 
Foi lançado vivo ao mar. 

Na Covilhã, existe ainda a casa dos seus 
antepassados, que há poucos anos, a famí-
lia ofereceu à Companhia de Jesus.

Tem uma imagem sua na Igreja de San-
ta Marinha (Covilhã), e foi sempre festeja-
do pelos cardadores da Região, com gran-
des festas de igreja e de arraial.

O seu nome foi dado a uma rua (“Rua 
de S. Francisco Álvares”) e o letreiro em 
azulejo recorda o martírio, com uma palma 
tombada e um padrão com o nome “Brasil” 
projectado na cruz de Cristo. 

Na fachada da Igreja Paroquial de São 
Pedro, aos cuidados pastorais dos jesuí-
tas, há um baixo-relevo dedicado ao Beato 
Francisco Álvares (gravura acima).




