
Poema da Visita Pastoral 

 
Veio o rei Sol iluminar Mondrões, 
Porque os dias, aqui, começam cedo… 
E a sorrir desdobrou-se em atenções, 
A saudar com tantas emoções 
Dom António Augusto de Azevedo! 
 
Neste belo cenário de harmonia, 
Começou a Visita Pastoral… 
Na Escola de Mondrões houve alegria, 
Acolhendo o Pastor com simpatia, 
Que retribui em Bênção Paternal! 
 
Animados da força transmontana, 
Desceu-se a Bisalhães, pela tardinha, 
Visitando em Devoção Mariana, 
Nossa Senhora do Amparo e Santa Ana 
Dentro da sua bela Capelinha! 
 
Renovados e cheios de alegria, 
Na mesma aldeia passam no Cruzeiro 
E vão ver a riqueza da Olaria, 
Desta arte secular e com magia, 
Que passa pelas mãos de cada oleiro! 
 
Se aprofunda a beleza cultural, 
Vendo a Tuna a cumprir a tradição, 
Mostrando em cada trecho musical, 
Um som harmonioso e Divinal, 
Que chega com amor ao coração! 
 
Depois desse primeiro itinerário, 
Novamente se regressa a Mondrões… 
E a visita à Capela do Calvário, 
Dá sempre o acolhimento necessário, 
Para todas as nossas Orações! 
 
Cheios dessa força Espiritual, 
De cansaço, ninguém acusa o toque… 
E os passos firmes na Rua Central, 
Procuram o conforto Divinal 
Na bonita Capela de São Roque! 

  



Depressa vai chegando o fim do dia, 
Ficando algumas coisas para trás… 
E a tarde terminou em harmonia, 
Na visita à Junta de Freguesia, 
Com mensagens de Esperança e de Paz! 
 

A noite se revela em gratidão, 
Para todos os ilustres Crismandos… 
E teve lugar a Formação, 
Preparando assim cada coração, 
Para guardar tão belos memorandos! 
 
No Sábado, houve tempo dedicado 
Às vivências de toda a Catequese, 
Num encontro à família alargado, 
Para cada um estar preparado 
Em consonância com a Diocese! 
 
Seguiu-se a Visita a Gulpilhares 
E à sua Capelinha acolhedora… 
Santo António protege estes lugares, 
Por onde se maravilham olhares, 
Nessa vista assim tão encantadora! 
 
Dali a Sapiões, foi um saltinho 
Até à Capela de Santo Antão… 
E o Padroeiro mostra o seu carinho, 
Por quem vem de fora e pelo vizinho, 
Desde que tenha paz no coração! 
 
A subida do Calvário foi dura, 
Mas também docemente calorosa… 
Aqui se abraçam a paz e a ternura 
E cada olhar alcança uma lonjura 
Dessa paisagem tão maravilhosa! 
 
Ouviram-se foguetes a estourar, 
Quintelas quer manter a tradição… 
E neste simples jeito de agradar, 
Junta e mostra a beleza do lugar, 
À sua terna e profunda Devoção! 
 

  



No seu jeito fraterno e solidário, 
De abençoar e sorrir a toda a gente, 
Dom António foi terno Missionário, 
Ao levar o conforto necessário 
E acarinhando assim, cada doente! 
 
Cheios deste Espírito de Louvor, 
Cada um vai abrindo o coração 
E agradece com Fé a Deus Senhor 
Esta nobreza do nosso Pastor, 
A dar vida e voz à Celebração! 
 
No seu Coração Puro e Virginal, 
Nossa Senhora da Luz agradece 
Esta ilustre Visita Pastoral 
E com todo o carinho Maternal 
Encaminha até Deus a nossa Prece! 
 
A noite num encontro terminou, 
Com o Reverendíssimo Pastor… 
E cada Grupo, atento o escutou 
E algumas experiências partilhou, 
Aceitando os conselhos com amor! 
 
Tão depressa fugiu a escuridão, 
Que o Domingo amanheceu triunfal... 
E a Luz de Cristo, na Celebração, 
Se revela em cada Confirmação, 
Num brilho de Amor Espiritual! 
 
Nós vemos, em Mondrões, um Paraíso 
Por Deus Nosso Senhor abençoado… 
E agora, foi semeado o sorriso, 
Que Dom António espalhou de improviso, 
Em troca do nosso grande obrigado…! 

 


