
O MONTE DA VIRGEM 
(As minhas recordações) 

 

1.Identificação pessoal: Cumprimentar a assistência; Agradecer o convite: Por quê eu? 

Foi um privilégio o convite; de facto permitiu-me reviver muitas e gratíssimas memórias da 

minha infância e juventude vivesse muito proximamente com o Sr. Padre Luís. 

1> Escola, exames (3ª e 4ª Classe), professor, exemplo, orientador espiritual e humano; > Colégio 

do Sardão: ajudar à Missa; encontro às 7 da manhã. Ainda me lembro do dia do seu falecimento: misto de 

preocupação e serenidade “morreu um santo” – diziam as irmãs do Sardão. 

2> Monte da Virgem: > preocupação de estar a horas (subida pelo monte acima e preparar com a 

Miquinhas da Fonte os paramentos e demais alfaias religiosas; ajudava à missa. Conversas com o Sr 

Cruz, sr Castro, Sr Januário. 

3> Nesta capela do Monte da Virgem casei e celebrei as bodas de prata. 
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1 – O livro – “O Monte da Virgem” (As minhas recordações) 
 

O texto, aqui impresso, é cópia fiel do original: papel, tipo de letra e nº de páginas, as gravuras, 
etc. 1ª edição (O original impresso na Escola Tipográfica das Oficinas de S. José, em 1956;  

 
O texto utiliza uma linguagem de tipo narrativo e corresponde ao objectivo do seu autor: aliás 

expresso no subtítulo ‘As minhas recordações’. 
O livro, de facto, não é uma biografia. Pauta-se por um livro de memórias, com uma linha 

cronológica, no seu desenvolvimento, apresentando uma linguagem e um jeito de conseguir o centro 
das suas emoções, por forma a compartilhá-las com os seus leitores.  

Alguns pormenores mais subjectivos e de carácter intimista permitem reviver os episódios, neles 
narrados, e evitam o esquecimento. O livro valida e consagra a experiência vivida pelo seu autor, 
Senhor Padre Luís, e dá significado à sua vida.  

É um livro de memórias baseado em verdades e factos verdadeiros. As datas, os nomes das pessoas, os 
lugares e a sequência dos acontecimentos, podem ser confirmados por outras fontes, sobretudo pela imprensa 
escrita e testemunhos de agentes ainda vivos. Aliás, a sua credibilidade poderia ser questionada se não pudesse 
ser comprovado. 

As suas “recordações” são um tesouro valioso para quem conheceu o seu autor ou, de alguma 
maneira, revive os assuntos, os espaços e as personagens mencionados no livro. 

 

2 – O assunto – O MONTE DA VIRGEM 
 

Pelo índice apresentado, concluímos que o livro é um compacto de pequenos eventos/episódios 
que o seu autor, Padre Luís, viveu intensamente, juntamente com as personagens referidos a cada 
momento. 

Começa por justificar o nome deste Santuário: “Monte da Virgem”, apresentando, em vários 
episódios, a origem do nome. Recorda a inscrição gravada com um prego resistente: M.I. numa das 
rochas no alto do Monte Grande, por um seu amigo, Augusto Dias da Fonte, no 8 de Dezembro de 
1904, ao retumbar da salva de artilharia, – dia do jubileu (cinquentenário) da definição e proclamação do 
dogma da Imaculada Conceição, em 8 de Dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX. 

Seguiu-se, depois, uma reunião no alto do Monte, no primeiro dia de Janeiro de 1905, junto à inscrição 
gravada M.I. (Maria Imaculada) e a reflexão sobre a viabilidade de erguer um monumento de piedade à Imaculada 
Conceição. 

De facto, deste monte, frente à cidade do Porto, “Cidade da Virgem” surge a decisão de chamar-se, “Monte 
da Virgem” expressão do amor a Nª Senhora, das povoações que se acolhiam em torno do Monte, mas era 



também uma resposta de Maria à cidade do Porto, que lhe jurara vassalagem ao intitular-se “cidade da Virgem”. 
Assim, o Monte Grande transformara-se no Monte da Virgem; sem formalidades legais. Desde essa hora, 

esse Monte ficava sagrado à Virgem. Era preciso formalizá-lo com a construção de um monumento e uma capela. 
 
Os primeiros terrenos: - O Monte Grande estava repartido por vários proprietários, fruto de 

várias e repetidas doações feita ao longo dos anos. 
Os pioneiros deste movimento mariano eram cinco, (ver pg. 5) e, desde a primeira hora, 

foram-se entusiasmando cada vez mais até se constituírem em Comissão Promotora da obra. Havia 
necessidade de adquirir terrenos para as obras. Um dos cinco iniciadores ofereceu à Comissão a parte 
do monte de que era proprietário, tendo até ficado assente, em reunião, mandar imprimir duas mil 
listas de subscritores, para a obtenção de outros terrenos. A comissão entendeu dar a maior solenidade 
ao ato jurídico e as escrituras de transferência foram assinadas em 27 de Janeiro de 1905 . 

 
A primeira pedra: - A ideia de levantar um monumento a Nossa Senhora, era ponto assente; 

pensava, agora, a comissão unir-lhe uma capela para o exercício do culto. Havia terreno e os donativos 
iam afluindo. 

Era preciso informar o Prelado, então, D. António Barroso que respondeu com uma negativa 
clara, justificando que tinha na diocese demasiadas capelas; o que faltava era verdadeiro culto a Nossa 
Senhora, e cumprimento dos deveres religiosos. Após atitude serena dos elementos da comissão, já na 
despedida, a atitude do D. António Barroso parecia mais condescendente, limitando-se a dizer: “Vou 
ver... Nossa Senhora nos ajude”. A comissão, em reuniões assíduas e, foi sempre acolhendo as 
deliberações do prelado. 

Seguiram-se as negociações para a escultura da estátua de Nossa Senhora e os trabalhos de 
terraplanagem do cabeço do Monte. 

O Monte da Virgem veio a ser, mais tarde, o lugar preferido do seu amor a Maria Santíssima, e das 
suas horas de descanso, deste bispo, cujo processo de beatificação está em curso.   

A colocação da primeira pedra deste fixou-se para 28 Maio desse ano de 1905, coincidindo assim 

com o final do mês de Maria. Realizando-se uma assombrosa manifestação de piedade mariana do dia 25 

Junho de 1905. (ler texto da descrição de peregrinação – pg 15). 

No sentido de evitar morosidade e complexidades, motivadas pelo carater, juridicamente 

privado, da Comissão, o Prelado aderiu à proposta de aceitar comprar todos os terrenos possuídos, no 

Monte, pela Comissão, cuja escritura de venda foi assinada a 11 de Setembro de 1905, ficando o património 

existente como propriedade da Diocese. 

Pela Provisão do Senhor Bispo do Porto, a obra do Monumento deixava de ser uma iniciativa 

particular e local, tronando-se oficialmente diocesana.  
 
O templo: - O autor, Sr. Padre Luís recorda as muitas e variadas vicissitudes e todo o trabalho da 

Comissão para construir esta capela, os seus altares, os sinos e a cruz luminosa, bem como o trabalho 
de divulgação de múltiplas iniciativas, para que o culto a Nossa Senhora fosse mais consistente. Entre 
outras realizações, o Sr. Padre Luís e todos os membros da Comissão tudo fizeram para a concretização 
de um sonho: uma devoção e culto a Nossa Senhora. Assim, foram muitas as romagens ao Monte da 
virgem, vindas não só das freguesias de Gaia e de outros pontas da Diocese e do país; fizeram-se 
acampamentos, concentrações, maiores ou mais pequenas, muitas peregrinações, etc.  

O livro recorda a renovação da consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, 
efectuado pelo ser Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Cerejeira, entre outros acontecimentos.  

{Permitam-me a leitura de um pequenino texto referente à inauguração desta capela (pg 21). A comovente 
cerimónia...”} 

O livro ainda recorda o modo como foram pensados, construídos e inaugurados os altares de S. 
José, do Sagrado Coração de Jesus, o altar de Nª Senhora do Rosário de Fátima e o Altar-mor da capela. 

 
O Monumento – Embora merecesse, demoraria algum tempo falar, pormenorizadamente, da 

instituição do movimento: ‘Filhas de Maria’; a nomeação e constituição da Comissão Diocesana aceite e 
aprovada pelo Sr. Bispo, D. António Barroso, para que o Monumento a Nossa Senhora fosse erigido; as 
muitas dificuldades na constituição e aprovação dos Estatutos da Confraria, face à oposição que os 
católicos encontraram; a criação do espaço que envolve a zona do santuário, etc. 

Só falar do Monumento, com todos os pormenores aliados à sua concepção, realização e 
inauguração, tendo em conta, sobretudo os relevos esculpidos com motivos marianos e referentes à 



cidade do Porto mereceria maior espaço de tempo e maior cuidado. São deliciosos e cheios de 
curiosidade os parágrafos que o Sr. Padre Luís nos deixa neste livro.  

O livro merece mesmo uma leitura. 
 

3 – O autor - O Padre Luís mentor e fundador do Monte da Virgem. 

 
O Sr. Padre Luís esteve particularmente envolvido na criação deste grande lugar de culto mariano, que é o 

Monte da Virgem. Toda a sua vida se pautou por uma dedicação inesgotável a este espaço de culto a Nossa 
Senhora. Desde o dia 1 de janeiro de 1905, com a mudança do nome do Monte Grande para Monte da Virgem, ele 
foi o grande obreiro desta capela e do monumento à Imaculada Conceição,  

Foi vice-presidente vitalício da Comissão Promotora do Monumento à Imaculada, tendo sido seu capelão 
sem qualquer encargo para o santuário, até que as forças lho permitiram. Em momentos de represálias, e também 
os teve, "nunca ninguém lhe terá ouvido nem queixa nem medo".  

 
O Padre Luís Gonçalves de Pinho Rocha, nasceu a 19 de Maio de 1872, em Pinhão, na Freguesia de Pindelo, 

Concelho de Oliveira de Azeméis. 
Com 15 anos, pediu a sua admissão no Seminário diocesano de Nossa Senhora do Rosário dos Carvalhos 

(transformado, entretanto, em Lar Juvenil), para os estudos preparatórios do Curso de Teologia. 
Foi ordenado presbítero em 1897, na Catedral do Porto, com 25 anos de idade, pelo Cardeal D. Américo. 
Iniciou a sua actividade pastoral em Oliveira do Douro, embora, dada a sua saúde frágil, nunca tenha 

assumido funções paroquiais, limitando-se, no entanto, a colaborar nelas. Foi um sacerdote que se dedicou 
fervorosamente à sua missão evangélica. 

 
Foi capelão do Colégio do Sardão, enquanto teve forças, celebrando diariamente pelas 7 horas da manhã. 

Para além dum serviço intenso no confessionário, muitas eram as pessoas que o procuravam como seu director 
espiritual; o Sr. Padre Luís usou toda a sua influência social para evitar a nacionalização dos bens do colégio, 
aquando da implantação da República. Num gesto de gratidão, este acolheu-o na fase terminal da vida onde veio a 
falecer.  

Nota: estive presente no dia do seu falecimento 
 
Acção solidariedade social 
Criou o Círculo Católico de Operários, em Oliveira do Douro, de "que foi presidente da Assembleia Geral. E o 

seu nome aparece entre os fundadores da Associação do Salão Paroquial de Oliveira do Douro dedicada à 
juventude.  

Pobre, distribuía o que podia pelos mais carenciados. No Natal, muitas pessoas entregavam-lhe donativos 
para os pobres.  

Foi, todavia, no campo da solidariedade social, nomeadamente para com as crianças, que o seu nome ficou 
indelevelmente ligado à Comunidade envolvente. 

 
No Ensino - Começou por leccionar a adultos a quem dava aulas nocturnas, primeiramente, numa sala 

cedida em casa de amigos, alargando os seus ensinamentos, pouco tempo depois, a aulas diurnas a crianças. 
Ciente das dificuldades que alguns alunos sentiam em arranjar colocação, frequentou aulas de Inglês e 

Contabilidade, para estar apto a ensinar estas disciplinas e começou a leccioná-las também nas suas aulas 
nocturnas, frequentadas maioritariamente por discípulos empregados nas Caves de Vinho do Porto. 

Em virtude da vasta afluência de alunos e sentindo que estava a sacrificar as pessoas amigas que lhe cediam 
o espaço, optou por alugar uma casa onde pudesse leccionar. 

 
- Perfil humanista e pedagógico.  
Como pedagogo era disciplinador, mas muito paternal; seguia a princípio pedagógico: fortiter e suaviter. 

(também usava a palmatória, a régua e a cana... 
Mostrava-se sempre disponível para ouvir quem o procurava, disposto sempre a socorrer quem se lhe 

dirigia carenciado; era conselheiro consciencioso “que fez escola numa época eriçada de anticlericalismo inçado de 
preconceitos e espalhado por uma retórica arruaceira”. 

Transmitiu-nos um exemplo de simplicidade e de amor, de tal modo que nenhum ser humano com 
sensibilidade pode deixar de sentir-se envolvido pela sua postura de vida.  

 



Exemplo de vida - Definido, desde sempre, o seu ideal de vida – como Cristo viveu na pobreza, 
inteiramente dedicado ao bem do próximo – foi esse mesmo amor que o encaminhou para a vida de ensino, certo 
de que esse seria o melhor apoio a ofertar aos mais desafortunados, pois lhes permitiria que obviassem por si 
mesmos as suas próprias necessidades;  

O Sr. Padre Luís que tanto bem semeou à sua volta, adoecera quando tinha sete anos e, como confessa, "a 
saúde não mais voltou. Nem eu sei o que seja um dia sem sofrimento físico. Todavia, eu bendigo a dor não somente 
porque o Divino Mestre, a santificou, mas ainda porque, no padecimento próprio, avalio melhor o alheio."  

Quando foi implantada a República, manteve-se no seu posto, sempre respeitado por todos. 
Em 1946, foi-lhe atribuído pelo general Carmona o Grau de Oficial da Instrução Pública. 
A título póstumo, em 1982, a Medalha de Mérito Municipal, Classe Ouro.  
 
Concluindo:  
O tempo previsto para a apresentação deste trabalho chegou ao fim.  
Espero que todos quantos tiveram a paciência de me ouvir, tenham retido em memória alguns 

aspectos que o seu autor, o Sr Padre Luís com um grupo de companheiros, como ele referia fez questão 
de nos deixar, à laia de recordações, a missão e o projecto que um dia se propôs: louvar nossa Senhora 
Imaculada, isto é, Virgem, num lugar, Monte da Virgem que fica, num alto, sempre vigilante, a olhar 
pela e para o Porto que se ufana do seu glorioso brasão “Cidade da Virgem”. 

Como disse no início, o texto é de fácil leitura, a linguagem é atraente e tão entusiasmante que 
convido a cada um a leitura deste livro contagiante a quem gosta do Monte da Virgem e do seu 
mentor, o Sr. Padre Luís. 

 
Mais uma vez: Obrigado pela Vossa paciência e tempo dispensados! 
 
Mesmo para rematar: 
No dia 13 de maio de 2017 o Papa Francisco afirmou aos milhares de 

peregrinos reunidos na Cova da Iria: “Temos Mãe”. E sublinhou que os pastorinhos 
foram envolvidos pelo “manto de Luz” que “irradiava de Nossa Senhora”.  

Se fosse aqui e agora, o Santo Padre afirmaria: “…  
... Que o Monte da Virgem, seja, sobretudo, este manto de Luz que nos cobre, 

aqui como em qualquer outro lugar da Terra quando nos refugiamos sob a proteção 
da Virgem Mãe para Lhe pedir, como ensina a Salve Rainha, «mostrai-nos Jesus». 

Disse. 
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