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NOTÍCIAS

2005-05-08

Procissão de Nossa Senhora da 
Saúde
O presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Santana 
Lopes e António Carmona Rodrigues, as vereadoras Helena Lopes da Costa e 
Eduarda Napoleão, estiveram presentes no dia 8 de Maio, na Procissão de Nossa 
Senhora da Saúde, que teve início na Capela de Nossa Senhora da Saúde, no 
Martim Moniz. 

Esta Procissão, uma das mais genuí-
nas e antigas da cidade, é uma grande 
manifestação de fé, e incorpora 
muitos representantes de diversas 
irmandades e ordens religiosas de 
Lisboa. Constitui um momento único 
na vida religiosa da capital, com as 
janelas e varandas engalanadas de 
colchas.

Esta Procissão, que recai num domin-
go, é composta por diferentes sec-
ções, cada uma com a sua imagem e 
que passam da seguinte ordem: Santa 
Bárbara, Santo António, São Sebas-
tião e Nossa Senhora da Saúde. 

A procissão, após sair da Capela, per-
corre normalmente as Ruas da Mou-
raria e do Bemformoso, Largo do 
Intendente Pina Manique, Travessa 
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do Cidadão Gonçalves, Avenida Almirante Reis, Rua da Palma, Largo Martim 
Moniz, Rua D. Duarte, Praça da Figueira, Rua dos Condes de Monsanto, Poço 
do Borratém, Rua do Arco do Marquês do Alegrete e acaba no Largo Martim 
Moniz.

Este ano, a mais importante procissão de Lisboa coincide com os 500 anos da 
fundação da Irmandade de São Sebastião, que lhe deu origem como acto de gra-
tidão ao Mártir pelo apaziguamento da peste que na época assolava Lisboa. 
Militares uniformizados de todos os ramos das forças armadas e das forças de 
segurança, Guarda Nacional Republicana, assim como o Regimento de Sapado-
res Bombeiros incorporam esta manifestação de fé e as bandas militares vieram 
na cauda da procissão, executando alternadamente trechos musicais. 

No final, seguiu-se o pálio, sob o qual o Prelado leva o Santo Lenho, abençoan-
do a cidade e o povo que acorre à sua passagem. A Benção foi presidida por Sua 
Exª Reverendíssima Senhor Dom Januário Torgal Mendes Ferreira salientou que 
esta procissão “banhada pelo respeito exemplar de uma multidão de pessoas, das 
quais sempre aqui acorrem todos os anos, trazidas pela pureza das suas convic-
ções e sentimentos, caracteriza-se por uma expressão de cultura desta bela cida-
de de Lisboa e das suas magnificas gentes” e acrescentou “auguramos para 
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todos os votos de vida fraterna, na certeza de que são os materiais simples da 
beleza moral, do gosto pelas pessoas, no espírito de coragem e respeito perante 
os mais desrespeitados, as grandes forças transformadoras desta terra onde 
temos a graça e a alegria de viver. Celebramos a aspiração, que a saúde vença a 
doença, que renove a esperança, que afugente a tristeza quando as energias da 
vida física e psicológica estão minadas. Na luta pela saúde integral da pessoa, 
citando o amor de Deus, há muito para construir e transformar nesta sociedade, 
onde todos somos responsáveis, passando pela sintonia e amor de ´Deus, seja de 
felicidade para cada um” e terminou “Nossa Senhora da Saúde rogai por nós”.


