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Boletim do
Venerável D. António Barroso

III Série  .  Ano VII  .  N.º 20  .  Abril / Setembro de 2017

A SANTA SÉ DECLARA D. ANTÓNIO BARROSO

VENERÁVEL

UMA BÊNÇÃO DE DEUS
E UM SERVIÇO À IGREJA

Publicamos junto o Decreto sobre as Virtudes do Servo 
de Deus D. António José de Sousa Barroso, Bispo do Porto 
e Missionário, seguido de um texto de Monsenhor Arnaldo 
Pinto Cardoso, Postulador da Causa de Canonização.

A Declaração das Virtudes Heróicas de D.  António Barro-
so constitui um passo determinante no caminho rumo à sua 
beatificação e canonização.

O texto do Decreto da Congregação para as Causas dos 
Santos oferece-nos, em breve síntese, um belíssimo testemu-
nho de santidade de D.  António Barroso, que mereceu o re-
conhecimento da Igreja e a aprovação dada pelo Papa Francis-
co à declaração pública das suas virtudes heróicas.

Esta é a hora de agradecermos a Deus a bênção que nos 

concedeu com a vida e pelo ministério episcopal de D. An-
tónio Barroso, concretamente no serviço da Igreja do Porto, 
depois de um longo percurso pastoral que o levou a Angola, a 
Moçambique e a Meliapor, na Índia.

Esta é a hora de continuarmos a trabalhar e a rezar pela ca-
nonização de D.  António Barroso, proclamando com as mes-
mas palavras do Salmo 34 que iniciam o texto do Decreto das 
suas Virtudes Heróicas:  “Em todo o tempo bendirei o Senhor; 
o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma 
gloria-se no Senhor. Que os humildes saibam e se alegrem”.

Porto, 25 de julho, festa de S.  Tiago, apóstolo, 2017

 + António, Bispo do Porto
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Decreto Sobre as Virtudes
do

Servo de Deus ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA BARROSO
Bispo do Porto e Missionário

(1854-1918)

«Em todo o tempo bendirei o Senhor; 
o seu louvor estará sempre nos meus lá-
bios.    

A minha alma gloria-se no Senhor. 
Que os humildes saibam e se alegrem» 
(Sal 34,2-3).

     
As entusiásticas palavras 

do salmista de Israel ecoam 
na vida e na espiritualidade do 
Servo de Deus António José 
de Sousa Barroso: no tem-
po da saúde e no tempo da 
doença, na hora da calma e na 
hora da prova, o seu percurso 
concretizou-se num louvor 
constante ao Senhor e num 
generoso serviço aos irmãos 
mais pobres.

O Servo de Deus nasceu 
em Remelhe, concelho de Bar-
celos, Portugal, a 5 de novem-
bro de 1854. Depois da escola 
primária, frequentou o Real Colégio 
das Missões Ultramarinas em Cerna-
che de Bonjardim. Nos anos da juven-
tude consolidou a sua intenção de ser 
sacerdote e, no termo do curso de 
formação, recebeu a ordenação a 20 
de setembro de 1879. 

O seu primeiro destino foi Angola 
(1881-1888), naquele tempo, colónia 
portuguesa. Aqui exerceu uma intensa 
actividade pastoral, que foi reconheci-
da pela Santa Sé com a elevação, em 
1891, ao Episcopado, com o título de 
Himeria, para a vasta prelatura apos-
tólica de Moçambique (1891-1897). 
Daqueles anos da sua missão em An-

gola e Moçambique ficaram célebres 
as  suas conferências sobre as Missões, 
pelos seus conhecimentos, pela sua 
coragem e zelo.  

O zelo apostólico do Servo de 

Deus recebeu um ulterior incremen-
to com este novo encargo, que ele 
desempenhou com indiscutível empe-
nho: basta pensar que, no espaço de 
apenas dois anos, empreendeu quatro 
viagens, visitando praticamente todo 
o extenso território confiado ao seu 
cuidado pastoral. Particular solicitude 
manifestou ele no campo da formação 
do clero, na obra da educação dos jo-
vens e na assistência mesmo material 
das povoações locais. Nos anos 1894-
-1895 participou no Concílio Provin-
cial de Goa, Índia; mas, pouco depois, 
teve de regressar a Portugal por gra-
ves motivos de saúde. 

Em Lisboa manteve vivo o espírito 
missionário através da oração e fazen-
do numerosas conferências sobre os 
principais argumentos que diziam res-
peito ao mundo das missões. 

Recuperada a saúde, em 
1897, foi transferido para a 
sede diocesana de Meliapor, 
Índia. No ano seguinte, fez uma 
viagem a Roma, onde encon-
trou o papa Leão XIII e presi-
diu à comissão empenhada na 
fundação do Pontifício Colégio 
Português na Urbe (1898). Na 
Cidade Eterna também não 
deixou de se empenhar, sobre-
tudo, na procura de missioná-
rios a enviar para Moçambi-
que. A entrada na diocese de 
Meliapor ocorreu em 1898; 
mas, pouco depois de “ter pos-
to a mão no arado”, regressou 
à pátria, tendo sido nomeado 

bispo do Porto (1899). Também na 
nova realidade o seu zelo se manifes-
tou incansável.    

Mas naqueles anos a sociedade 
portuguesa foi agitada por profundas 
transformações políticas e culturais: a 
monarquia foi derrubada e foi instau-
rado um regime republicano (1910) 
particularmente agressivo para com a 
Igreja, de modo a pôr em prática uma 
política discriminatória e restritiva no 
seu confronto. Uma das vítimas de tal 
política foi o Servo de Deus, que foi 
expulso, por duas vezes, da diocese. 
Sobretudo nestas circunstâncias, se 
tornou evidente o seu testemunho de 



P3

Boletim do Venerável D. António Barroso

fidelidade a Cristo e à Igreja. 
Uma autêntica paixão missionária, 

percebida desde a infância, caracteri-
zou a vida e a espiritualidade do Servo 
de Deus. Essa tinha raiz numa relação 
de amor ao Senhor Jesus que ele vivia 
com fidelidade e em virtude do qual 
amou tenazmente a Igreja. 

D.  António de Sousa Barroso trans-
formara a sua vida numa oferta perene 
em plena disponibilidade e confiança. 
Era este amor profundo a Cristo que 
o animava em todas as suas variadas 
iniciativas, promovidas em territórios 
extremamente difíceis e no proble-
mático contexto da colonização. Era 
literalmente enamorado da Eucaristia 
e vivia uma devoção filial e terna para 
com a Virgem Maria. Era um homem 
que não se poupava, que procurava 
estar próximo de todos, em particu-
lar de quantos sofriam, de quantos 
estavam sozinhos e abandonados ou 
esmagados por qualquer dificuldade. 

Foi um verdadeiro apóstolo das 
populações nativas, e trabalhou e lu-
tou pelo respeito da sua dignidade. 

Sempre à procura da comunhão, 
sofria com toda a divisão e contraste, 
procurando sempre percorrer os ca-
minhos da união. 

Era corajoso e firme na defesa da 
verdade, da fé, da justiça; forte e doce, 
decidido e tolerante, prudente e aber-
to, capaz de escuta e de diálogo. Mes-
mo nos momentos de impedimento 
por motivos de saúde ou pelo con-
texto político, continuou a dar com 
generosidade todas as suas energias, 
na fidelidade à identidade sacerdotal e 
àquele dom de si mesmo que o tinha 
guiado toda a vida. 

Se a sua trajectória de vida se de-
senrolou no quadro de um preciso 
momento histórico, o da última fase 
do colonialismo português e das mu-
danças políticas do seu país, D. Antó-
nio de Sousa Barroso aparece como 

um homem à procura da 
perfeição evangélica, no 
concreto da vida quoti-
diana e no exercício do 
ministério à luz do ma-
gistério eclesial.

Pôde regressar ao 
Porto em 1917; mas no 
ano seguinte, a 31 agosto 
1918, o Servo de Deus 
chegou ao termo da sua 
viagem terrena.  

Em virtude da fama 
de santidade, de 21 de 
julho de 1993 a 5 de no-
vembro de 1994, na Cú-
ria eclesiástica de Porto 
teve lugar o Processo 
Diocesano, cuja validade 
jurídica foi reconhecida 
por esta Congregação 
com decreto de 5 de 
maio de 1995. 

Preparada a Positio, 
a 31 de maio de 2005 
teve lugar a reunião dos 
Consultores Históricos. 
A seguir, foi discutido, 
segundo os procedimentos habituais, 
se o Servo de Deus tinha praticado 
em grau heróico as virtudes. Com 
resultado positivo, a 10 de março de 
2016, teve lugar o Congresso Peculiar 
dos Consultores Teólogos. Os Padres 
Cardiais e Bispos, na Sessão Ordinária 
de 16 de maio de 2017, presidida por 
mim, Card. Angelo Amato, reconhece-
ram que o Servo de Deus praticou em 
grau heróico as virtudes teologais, car-
deais e anexas.

Facta demum de hisce omnibus 
rebus Summo Pontifici Francisco per 
subscriptum Cardinalem Praefectum 
accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 
Congregationis de Causis Sanctorum 
excipiens rataque habens, hodierno 
die declaravit: Constare de virtutibus 
theologalibus Fide, Spe et Caritate tum 

in Deum tum in proximum, necnon de 
cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-
rantia et Fortitudine, iisque adnexis, 
in gradu heroico, Antonii Iosephi De 
Sousa Barroso, Episcopi Portugallensis 
et Missionarii, in casu et ad effectum 
de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris 
fieri et in acta Congregationis de Cau-
sis Sanctorum Summus Pontifex refer-
ri mandavit.

Datum Romae, die 16 mensis Iunii a. 
D. 2017.

ANGELUS Card.  AMATO, S. D. B.
Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis
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Varão Justo

Com a data de 16 de Junho de 
2017, o decreto pontifício sobre a 
heroicidade das virtudes de D. An-
tónio Barroso significa um passo 
importante no processo em ordem 
à canonização deste Servo de Deus. 
Com este gesto, a devoção particu-
lar recebe um estímulo a olhar para 
aquele que, como Venerável, pode 
ser visto como exemplo e como 
protector. 

É um gesto de justiça por parte 
da Igreja, que ele serviu com tanta 
dedicação e fidelidade, propondo-o 
como modelo e «varão justo». O 
seu perfil de missionário e de bis-
po é de tal forma imponente que só 
a incúria ou a distracção poderiam 
explicar o seu esquecimento ou o 
deixar na penumbra uma figura emi-
nente de pastor, como foi o bispo
D.  António Barroso. 

Nas diversas paragens aonde 
foi enviado, nos momentos de gló-
ria e de ignomínia, nas horas de 

Por Mons. A. Pinto Cardoso

   Postulador

sofrimento e de exílio, ele soube 
mostrar a sua integridade e zelo, 
sempre voltados para aqueles que 
mais precisavam. A sua envergadura 
manifestou-se não só nas paragens 
africanas e indianas, mas também, 
mais tarde, nos tribunais nacionais 
e perante governantes prepotentes. 
Este homem que, ainda novo, mere-
ceu a admiração dos seus contem-
porâneos, pelas suas qualidades hu-
manas e virtudes cristãs, pelas suas 
Conferências e pelas Cartas Pasto-
rais, que se tornou para os republi-

canos do tempo alvo de mofa e de 
perseguição à Igreja, não podia ficar 
no esquecimento, pelos valores que 
representa e pelo exemplo de vida 
que nos legou. 

A sua estatura é de tal forma im-
ponente que ela interessa à Igreja e 
à sociedade civil, pela sua coerên-
cia, responsabilidade, coragem, zelo, 
caridade. Pelo seu heróico testemu-
nho de vida, não surpreende a admi-
ração da Congregação romana por 
esta figura, de cuja morte se aproxi-
ma o centenário.

 

VENERáVEL D.  ANTóNIO BARROSO
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Anuncio a toda a Diocese que o 
Papa Francisco aprovou hoje, dia 17 de 
junho, o decreto que declara as “Virtu-
des heróicas” de D.  António José de 
Sousa Barroso, Bispo do Porto. De-
mos graças a Deus!

A Igreja reconhece deste modo 
oficialmente as Virtudes e o exemplo 
de vida de ministério e de missão de 
D.  António Barroso.

D.  António Barroso nasceu em Re-
melhe, Barcelos, a 5 de novembro de 
1854. Estudou no Seminário das Mis-
sões Ultramarinas, em Cernache do 
Bonjardim e foi ordenado sacerdote 
em 20 de setembro de 1879.

Partiu no ano seguinte para Ango-
la onde foi missionário desde 1880 a 
1891. Nomeado neste ano Bispo-Pre-
lado de Moçambique, aí permaneceu 
até 1897. Nesse ano, obedecendo a 
novo mandato da Igreja, parte para o 
Oriente, como Bispo de Meliapor.  A 21 
de fevereiro de 1899 foi nomeado Bis-
po do Porto, tendo entrado na nossa 
Diocese em agosto desse mesmo ano.

Recordado com “um místico de 
olhos abertos para a realidade”, D.  An-
tónio Barroso soube conjugar sempre 

D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, com o báculo que D. António Barroso 
usava. 
Como recordação do seu regresso à diocese após o exílio, os párocos da cidade brindaram o 
bispo com um báculo de prata, cópia do mais precioso que existia no tesouro da Sé.
Quis a Providência que a entrada solene de D. António Francisco na diocese do Porto 
(06.04.2014) ocorresse na data em que se comemorava o centenário do regresso de D. An-
tónio Barroso (03.04.1914).

FELIZ E ABENÇOADA NOTÍCIA
Nota Pastoral do Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos

a bondade e a coragem, a simplicidade 
de vida e a ousadia missionária, a pro-
ximidade com os sacerdotes e com as 
comunidades cristãs e a voz profética 
junto da sociedade civil.

Devemos-lhe muito do que hoje 
somos no Porto. Se estivermos aten-
tos sentimos as marcas das “Virtudes 
heróicas” dos seus passos de Pastor 
gravadas nos caminhos que hoje per-
corremos. Hoje é, por isso mesmo, um 
dia feliz e abençoado para todos nós.

Desde o momento da sua morte a 
31 de agosto de 1918, sempre a Igreja 
do Porto percebeu que era desejo de 
muitos cristãos dar início ao processo 
de canonização do seu Bispo.

A Diocese do Porto constituiu-se 
autora da Causa e deu oficialmente 
início à fase instrutória diocesana por 
decreto de D.  Júlio Tavares Rebimbas 
a 31 de julho de 1992 e foi concluído 
na fase diocesana em março de 2015. 
Decorre agora na Congregação da 

Causa dos Santos em Roma.
Com esta decisão do Papa Fran-

cisco, o processo de canonização de
D.  António Barroso recebe agora novo
e determinante incentivo.

O centenário da morte de D. An-
tónio Barroso, que vemos celebrar no 
próximo ano, tem agora novo hori-
zonte e acrescido significado.

Agradeço a todos os que traba-
lharam e trabalham neste processo 
de canonização e peço a todos os sa-
cerdotes que comuniquem esta feliz 
e abençoada notícia a todas as comu-
nidades.

Sei que devemos partilhar e am-
pliar esta alegria com a Sociedade Mis-
sionária da Boa Nova e com as Igrejas 
de Braga, Angola, Moçambique, Melia-
por e Aveiro onde D.  António Barro-
so foi sacerdote e bispo.

Porto, 17 de junho de 2017
António, Bispo do Porto 
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Conheça o

Venerável D. António Barroso
www.domantoniobarroso.pt

leia

3 DE SETEMBRO DE 2017 . ROMAGEM A REMELHE 

VISITA AO TÚMULO DO VENERÁVEL D. ANTÓNIO BARROSO

Partida do largo da estação ferroviária de Barcelos, às 8:30 horas.

Eucaristia na igreja paroquial de Remelhe, às 11:00 horas.
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Santuário do Monte da Virgem (V. N. de Gaia),
4 de Junho de 2017

A Câmara Municipal de Barcelos prepara o Centenário da morte de D. António Barroso
1918 - 2018

D. António Barroso ofereceu 
ao Município de Barcelos a 
sua colecção particular de 
1042 moedas, de diversos 
países (foto da esquerda). 
Retribuindo este gesto, a C. 
M. de Barcelos tem vindo a 
trabalhar na emissão de uma 
moeda comemorativa do cen-
tenário da sua morte. Provi-
denciou também e aguarda 
resposta ao pedido de uma 
emissão filatélica comemora-
tiva do evento.

D. António Francisco presidiu a uma celebração 
em que evocou a memória de D. António Barroso 
que, em 25 /06/1905, sendo bispo do Porto, ali ben-
zeu a pedra fundamental do monumento à Imaculada 

(um rochedo que se encontra por baixo do actual 
monumento), perante uma multidão de 100 mil pes-
soas.

Na celebração do passado mês de junho partici-
param mais de 300 fiéis e a colecta das oferendas 
angariada - no valor de 296,69 euros - foi entregue 
para ajudar a custear as despesas do processo de Ca-
nonização.

A iniciativa deveu-se à Voz Portucalense, semanário 
que, naquela data celebrava festivamente o seu dia: 
«dia da Família 
VP» - segundo
D. António Fran-
cisco. A Postula-
ção agradece 
mais este gesto 
de  generosida-
de por parte da 
VP. E o vice-pos-
tulador agrade-
ce a imerecida 
distinção.
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POSTULAÇÃO DA CAUSA DE D. ANTÓNIO BARROSO
COM A COLABORAÇÃO DA C. M. BARCELOS

 

SESSÃO CULTURAL DE HOMENAGEM
AO INSIGNE BARCELENSE

QUE A IGREJA DECLAROU VENERáVEL

04 de Novembro de 2017 (sábado) - 15:00 horas
Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos

Presidência: D. Manuel da Silva Martins, Bispo Emérito de Setúbal

Orador: Doutor Manuel Carlos Silva, Professor Catedrático Jubilado da UM

Animação: Orquestra da Escola de Música da Banda Musical de Oliveira   

D. Carlos Azevedo, Delegado do Conselho Pontifício para a Cul-

tura, celebrou no passado dia 10 de Julho o 40.º aniversário da sua 

ordenação sacerdotal. Parte do trabalho imenso que realizou ao longo 

destes anos dedicou-o ao Venerável D.  António Barroso cujo processo 

de Canonização acompanha desde a primeira hora.

Escrevia recentemente D. Carlos: «Encontrei hoje nos Arquivos 

Secretos do Vaticano umas cartas de D. António Barroso a propósito 

da criação da diocese de Vila Real. São belas reflexões». E pouco depois: 

«As cartas multiplicam-se e isto já dá um artigo». «Encontrei muitas 

cartas dele que penso trabalhar até às férias». 

Os colóquios e conferências a promover por altura do cente-

nário da morte de D.  António Barroso poderão, assim, contar com 

a colaboração deste investigador brilhante e empenhado. Obrigado,  

D. Carlos Azevedo.  Amadeu Gomes de Araújo

O presente Boletim, a exemplo dos anos anteriores, cobre os trimestres de Abril/Junho e Julho/Setembro. Não foi 
possível incluir neste número as habituais rubricas Visitas à Capela-Jazigo e Contas em Dia. Ambas serão retomadas no 
próximo número, o qual reportará dados a partir da última prestação: 31 de Março de 2017.  Contamos com a vossa 
compreensão e desejamos a todos umas excelentes férias.


