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APRESENTAÇÃO
A Congregação das Irmãs Reparadoras de Fátima, desejando
concluir digna e festivamente as comemorações do centenário
da ordenação sacerdotal do seu fundador P. Manuel Nunes
Formigão, iniciadas a 4 de Abril de 2007 com uma solene
celebração na Basílica do Santuário de Fátima, além de outras
actividades efectivadas ao longo do ano, realizou de 6 a 8 de
Abril de 2008, as suas VI jornadas de espiritualidade, subordinadas ao tema: PADRE MANUEL NUNES FORMIGÃO,
SACERDOTE E APÓSTOLO PARA O NOSSO TEMPO.
O objectivo da realização dos diversos acontecimentos
ocorridos durante o ano das comemorações, desde o seu início,
consistiu em aprofundar a vida sacerdotal do P. Formigão nas
várias vertentes em que ele realizou o seu apostolado, numa
dedicação e total disponibilidade à Igreja e aos irmãos, a qual
é digna de ser posta à luz do dia, para exemplo e incentivo de
quantos laboram pelo mesmo ideal de servir a Deus e aos
irmãos.
No P. Formigão estudámos o homem, o sacerdote, o apóstolo, o educador, o formador de jovens e de sacerdotes, o
apóstolo de Nossa Senhora de Fátima, o fundador de uma
Congregação religiosa, dedicado a múltiplas e variadas tarefas, tendo sempre como fundo de toda a sua acção, o engrandecimento do reino de Deus e o serviço ao próximo.
Tivemos a honra de ter connosco desde o início das
comemorações, Sua Eminência o Sr. Cardeal D. José Saraiva
Martins, à data Prefeito da Congregação para as Causas dos
Santos, o que prova o apreço e admiração que nutre pelo Servo

	

de Deus, P. Manuel Formigão. No simpósio de encerramento
das comemorações, cujas conferências neste livro se publicam, proferiu a primeira conferência, intitulada: A VIDA E
A MISSÃO DOS PRESBÍTEROS “EM CRISTO” E “COM
MARIA”, na qual exaltou a figura do sacerdote e a sua sublime
missão na Igreja, dando relevo à figura do P. Formigão como
modelo de sacerdote.
O Postulador da sua Causa de Canonização, Monsenhor
Dr. Arnaldo Pinto Cardoso, com o título: O PADRE
FORMIGÃO, EDUCADOR DA JUVENTUDE E FORMADOR DE PADRES, apresentou aspectos relevantes da
vida do Servo de Deus, até à data pouco conhecidos, nomeadamente a acção social por ele desenvolvida em Santarém e
Bragança, e o seu perfil como educador e formador de jovens
e de sacerdotes.
Por sua vez, o Padre Manuel Morujão, SJ., desenvolveu o
tema que serviu de mote às jornadas: PADRE FORMIGÃO,
SACERDOTE E APÓSTOLO PARA O NOSSO TEMPO,
dando particular relevo às invulgares capacidades, talentos
e virtudes desenvolvidos pelo Servo de Deus, localizando-o
nos locais por ele percorridos ao longo da sua vida sacerdotal,
designadamente em Roma, onde completou a sua formação
e foi, há cem anos, ordenado sacerdote.
O Dr. Rafael J. Antunes Marques, membro da Obra Reparadora de Fátima, realçou a figura do P. Formigão, como
JORNALISTA E ESCRITOR, apostolado que exerceu durante
quase toda a sua vida, focando de modo especial a sua acção
na divulgação dos acontecimentos de Fátima.
Como não é possível desligar o Servo de Deus daquela que
foi a sua mais específica missão na Igreja, o Cón. Dr. Luciano
Coelho Cristino, director do SESDI, Santuário de Fátima,
desenvolveu o tema O PADRE FORMIGÃO E AS APARIÇÕES EM FÁTIMA, onde apresenta, com sólido fundamen-

	

to, o papel do Servo de Deus na História das aparições de Nossa Senhora em Fátima.
Pela seriedade, profundidade e competência com que
todos estes temas foram tratados, revela-se de grande utilidade a
leitura deste livro, se quisermos conhecer mais profundamente
a acção de Deus e de sua Mãe, naqueles que, segundo os
desígnios de Deus, são escolhidos para serem suas testemunhas nos caminhos de salvação da humanidade.
Fátima, 25 de Novembro de 2008.
Ir. Gertrudes Duarte Ferreira, rf.
Coordenadora da publicação

PREFÁCIO
1. Vivemos num mundo globalizado, sem distâncias de
comunicação. As notícias atropelam-se e muitas vezes amontoam-se. É mais fácil o discernimento.
Vivemos num tempo de pressa, com ritmo acelerado, de
memória curta. A própria família esquece os antepassados.
Há personalidades marcantes de épocas e de feitos, que faz
bem recordar, sobretudo pela força do exemplo. É por isso que
a Igreja canoniza alguns santos que são pontos de referência
para as gerações seguintes.
No património comum da Igreja e da sociedade, encontra-se o P. Manuel Nunes Formigão.
A propósito do centenário da sua ordenação sacerdotal,
a Congregação das Irmãs Reparadoras de Fátima promoveu
(4-6 de Abril 2008) ricas jornadas comemorativas, e agora
são publicadas as notáveis conferências, o que louvamos e
agradecemos.
2. Podemos lembrar que o P. Formigão, “servo de Deus” a
caminho dos altares, viajou no espaço, mas sobretudo foi
peregrino de Fátima, sempre à busca e na vivência do
Transcendente.
Recordamos que em 1909, há um século, prometeu em
Lourdes consagrar toda a sua vida à evangelização, mediante
o sentido de peregrinação para o “mais além”. E os santuários
são faróis.
O P. Formigão, atento e solidário na vida da comunidade,
sentiu as mudanças políticas em Portugal. Sofreu e lutou.
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Em 13 de Setembro de 1917 foi a Fátima, voltando lá 14 dias
depois. Observou e fez interrogatórios… Pensou, chegando
à convicção de “perfeita e absoluta sinceridade” dos videntes.
Começou então a sua grande missão de apóstolo de
Fátima.
O P. Formigão esteve na Cova da iria, novamente, nos dias
10-13 de Outubro. Viu o “milagre” do sol. Escreveu: “Vi o
sinal, e vi que todo o povo acreditou”.
Voltou a Fátima na semana seguinte e nos primeiros dias
de Novembro… a fim de “confirmar” os acontecimentos de
Fátima.
O espólio que legou permite que ao título de “apóstolo”
seja acrescentado também o apelativo de grande “historiador”
de Fátima.
Bem haja, Padre Formigão!
3. Nas jornadas foram igualmente enaltecidas as qualidades de sacerdote exemplar, educador e escritor. Talvez falte
estudar as facetas de místico e de poeta.
Ouso terminar este apontamento prefacial com o voto de que
sejam bem publicadas as suas “obras completas”, que revelarão
a grandeza e a santidade do Padre Formigão. Continua a ser
“apóstolo de Fátima”.
Fátima, 11 de Fevereiro 2009.
† Serafim de Sousa Ferreira e Silva
Bispo emérito de Leiria-Fátima

A VIDA E A MISSÃO DOS PRESBÍTEROS
“EM CRISTO” E “COM MARIA”

(Dimensão cristológica e mariana da espiritualidade sacerdotal)
Excelência Reverendíssima, Reverendos Monsenhores,
Queridos irmãos no sacerdócio, Excelentíssimas Autoridades
Civis, Reverenda Superiora Geral da Congregação das
Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de
Fátima com o seu Conselho e vós caras religiosas aqui
presentes. Queridos amigos, é com grande prazer que participo nesta bela iniciativa da VI Jornada de Espiritualidade
Reparadora, a qual coincide com a conclusão da comemoração do centenário da Ordenação Sacerdotal do Padre Manuel
Nunes Formigão (4 de Abril de 1908), bem como com a do
cinquentenário da sua morte (30 de Janeiro de 1958).
Introdução
A missão essencial e específica do presbítero consiste em
comunicar a vida divina aos homens, salvando-os e santificando-os mediante a celebração dos sacramentos. Isto constitui
o coração ou centro e, ao mesmo tempo, o vértice ou meta do
ministério sacerdotal. Como notou o Papa João Paulo II:
«Grande é... a vocação do sacerdote e sublime a sua missão»
porque «ele está unido de forma particular à missão
salvífica de Jesus Cristo», 1 prolongando-a no tempo, agindo
____________________
1

JOÃO PAULO II, Homilia na ordenação sacerdotal em Kara-Togo (9.VIII.1985), n. 5: Ins.
VIII/2 (1985), 254.
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na sua pessoa divina e participando do «poder sublime» do
seu sacerdócio.2 É na consciência e no exercício de tais
poderes divinos que amadurece a vida espiritual do padre e
se aprofunda a dimensão mais significativa do seu ministério.
Tudo isto se leva a cabo e desenvolve com a ajuda materna
de Maria, Mãe de Cristo, Sumo-sacerdote, e dos seus
discípulos, os quais continuam na terra a sua obra.
1. A «fecundidade divina» dos sacerdotes
Constituídos «ministros de Cristo e administradores dos
mistérios de Deus» (l Cor 4,1) pelo sacramento da Ordem,
os sacerdotes, enquanto «instrumentos conscientes da graça,
ou seja, da acção do Espírito Santo no poder da Cruz e da
Ressurreição de Cristo»,3 são chamados a «celebrar com
devoção e fidelidade os mistérios de Cristo em conformidade
com a tradição da Igreja, especialmente no sacrifício
eucarístico e no sacramento da reconciliação, para o louvor de
Deus e a santificação do povo cristão».4 Não se trata apenas
de meras funções rituais ou de cerimónias esteticamente
elaboradas, mas, a um nível mais profundo, de transmissão
da verdadeira vida, a eterna, fora da qual o homem continua
prisioneiro do pecado e da morte.
O ministério sacerdotal está «dotado de uma fecundidade
divina».5
Aquele que o exerce, investido da gratia Capitis – isto é,
da santidade e da graça de Cristo para a salvação do mundo
–, desperta realmente, mediante os sacramentos, a «vida nova»
____________________
2
3
4
5

PIO XII, Ad catholici sacerdotii (20.XII.1935), n. 1; cf. Presbiterorum Ordinis, n. 2.
JOÃO PAULO II, Carta aos sacerdotes por ocasião da Quinta-feira santa de 1984, n. 2.
PONTIFICA L ROMANO, Promessa dos eleitos ao presbiterado, n. 270. 5 JOÃO PAULO
II, Cato (5.V.1993), N. 4: Ins. XVIII.
JOÃO PAULO II, Cat. (5.V.1993), n. 4; Ins. XVI/I (1993), 1062.
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da fé, da esperança e do amor dos fiéis; alimenta-a, repara-a
quando ferida e fá-la crescer. É uma acção transformadora da
criatura humana, a qual é totalmente renovada e regenerada,
de forma a não continuar a estar sujeita à escravidão do mal,
mas antes a abrir-se à realidade sublime do amor e à liberdade
dos filhos de Deus. Em Cristo, o homem já não é servo, mas
filho. Esta passagem, como um acto de libertação e passagem
da morte para a vida, não pode ser levada a cabo pelas meras
forças humanas, mas exclusivamente pelo poder infinito
do Espírito de Deus. Os crentes não são regenerados como
criaturas novas nem pelo poder do sangue, nem pelo poder
da carne, mas pela graça divina (cf. Jo 1, 13). Ora o presbítero
faz-se o instrumento através do qual tal renascimento se
pode realizar. Sob a moção do Espírito, ele passa a ser agente
de um acontecimento de valor superior. Sob as suas mãos e
os seus olhos, através da sua instrumentalidade sacramental,
os seres humanos transformam-se, renascem e revivem na
alegria de serem filhos de Deus e irmãos na mesma comunhão
de vida.
Compreende-se desta forma que «o múnus que o Senhor
confiou aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço» 6
para a edificação da Igreja. «O sacerdote, enquanto administrador dos mistérios de Deus, está ao serviço do sacerdócio
comum dos fiéis. É ele que, anunciando a Palavra e celebrando
os sacramentos, em especial a Eucaristia, faz com que todo
o Povo de Deus se torne cada vez mais consciente da sua
participação no sacerdócio de Cristo, incitando-o ao mesmo
tempo a fazê-lo plenamente».7 O sacerdócio dos presbíteros
é «ministerial» porque se destina inteiramente à santificação
e à orientação dos fiéis nos caminhos do Espírito,8 permitindo
____________________
6
7
8

Lumen Gentium, n. 24; cf. N. 10.
JOÃO PAULO II, Dom e Mistério, nº 8.
Cf. CIC 1551, 876.
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a Cristo Cabeça fazer chegar o influxo sobrenatural que dele
promana aos membros do seu Corpo (cf. Ef 4, 15-16).9
2. Transfigurados em Cristo na Eucaristia
O Concílio Vaticano II afirma que é «no mistério do
sacrifício eucarístico ... que os sacerdotes desenvolvem a sua
função principal» (munus suum precipuum)10 porque chegam
a «completar (perficere) com o sacrifício eucarístico a
edificação do Corpo [de Cristo ]».11 Na mesma linha afirma o
Sínodo dos Bispos de 1971: «O ministério sacerdotal alcança
o seu ápice na celebração da Eucaristia, a qual é a fonte e o
centro da unidade da Igreja».12
Isto é verdade, não só porque o padre dá aos fiéis a carne e
o sangue de Cristo como verdadeira comida e verdadeira
bebida, mas porque ele mesmo, nutrindo-se dessa carne e
desse sangue, é transformado cada vez mais radicalmente
em Cristo imolado e ressuscitado, no homem novo feito à
imagem do novo Adão. A Eucaristia é assim o momento
culminante da sua santificação.13 Daí se segue que esta deve
ser vivida com fé, com uma viva participação e seguida
pela adoração do mistério. Por isso a Eucaristia prolonga-se
ao longo do dia através de uma íntima união com Jesus na
oração, do recolhimento, das visitas ao tabernáculo. Sob
este aspecto o presbítero é por excelência o homem orante e
adorador.
Nos nossos dias, João Paulo II pôs em evidência que «o
presbítero é sobretudo o homem da Eucaristia: servo e ministro
____________________
9
10
11
12
13

Cf. Presbiterorum ordinis, nº 5.
Presbiterorum ordinis, nº 13: «Acima de tudo (maxime) eles praticam a sua função sagrada
no culto ou assembleia eucarística»; cf. PO 5, 3; AG 39; CIC 1566.
LG 17; cf. PO 2.
SÍNODO DOS BISPOS, Ultimus temporisbus (30.XI.1971), II, 4.
Cf. CIC 1366, 1368, 1545.

D. José Saraiva Martins

15

de Cristo neste sacramento no qual... “está contido todo o
bem espiritual da Igreja” (PO 5)».14 Logo no início do seu
pontificado dirigiu aos bispos e padres a carta Dominicae
cenae dedicada ao ministério eucarístico na sua relação com
a vida dos que são seus ministros. Nela o Papa volta a insistir
no facto de que a Eucaristia «é a razão principal e central de
ser do sacramento do sacerdócio, nascido efectivamente no
momento da instituição da Eucaristia e juntamente com ela».
«Nós somos, de uma certa maneira, “dela” e “para ela”. Somos
também, de particular modo, responsáveis por ela».15
Em Dom e mistério o Pontífice sublinha que «o homem
contemporâneo... tem sede de Cristo» e «pede Cristo ao sacerdote! E tem o direito de o esperar dele», exactamente através
da transubstanciação do pão e do vinho. O padre tem «um
poder misterioso, formidável... Em razão disto, passa a ser o
administrador do maior bem do Redentor, porque dá aos
homens o próprio Salvador em pessoa. Celebrar a Eucaristia
é a função mais sublime e mais sagrada de cada presbítero.
E, desde os primeiros anos de sacerdócio, a celebração
da Eucaristia foi para mim não só o dever mais sagrado, mas
sobretudo a necessidade mais profunda da alma».16 Em Outubro(1995) o Papa acrescentou: «No arco de quase 50 anos
de sacerdócio, o momento que continua a ser para mim o mais
importante e o mais sagrado é o da celebração da Eucaristia.
Prevalece em mim a consciência de celebrar junto do altar in
persona Christi... A santa Missa é em absoluto o centro da
minha vida e de cada um dos meus dias. Ela está no âmago da
teologia do sacerdócio».17
____________________
14
15
16
17

JOÃO PAULO II, Cat. (12.V.1993), n. 6; Ins. XV1/1 (1993) 1198.
JOÃO PAULO II, Dominicae cenae, n. 2.
JOÃO PAULO II, Dom e mistério, n. 9.
JOÃO PAULO II, Discurso aos padres no Simpósio por ocasião do 30º aniversário do
decreto Presbiterorum Ordinis (27.X.1995), n. 4; Ins. XVIII/2 81995) 970.
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3. Transmissores in persona Christi
3. do amor misericordioso
Além do «poder divino»18 que exerce sobre o corpo real de
Cristo, o presbítero goza de «outros excelsos poderes sobre o
Seu Corpo místico»,19 entre os quais sobressai – segundo a
expressão tridentina – o «poder das chaves».20 «A Igreja –
como diz Sto. Agostinho – recebeu as chaves do Reino dos
céus, para que nela se leve a cabo a remissão dos pecados
mediante o sangue de Cristo e a acção do Espírito Santo».21
Os Evangelhos testemunham que só Deus pode perdoar
os pecados (cf. Mc 2, 7; Lc 5, 21). Ora Jesus ressuscitado, o
Homem Deus que tem «todo o poder no céu e na terra»
(Mt 28, 18), entre o qual também se conta «o poder na terra
de perdoar os pecados (Lc 5, 24; cf. 7, 49), quis transmitir aos
apóstolos «o poder divino de perdoar os pecados».22 Fê-lo
dando-lhes o Espírito Santo: «Recebei o Espírito Santo; àqueles
a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados e
àqueles a quem os retiverdes ficarão retidos (Jo. 20, 22-23).
Existe pois um vínculo íntimo e necessário entre o dom do
Espírito Santo e o perdão dos pecados. Com efeito, o único
poder que tem a força para vencer a maldade e a depravação
do pecado é o amor, o amor puro, infinito, gratuito, que só
Deus tem, porque «Deus é amor» (1 Jo 4, 8). Ora, no ser
divino, a Pessoa que faz subsistir hipostaticamente o amor, é
precisamente o Espírito Santo, Dom de amor entre o Pai e o
Filho. Sendo assim, ele dispõe da plenitude do amor, sendo
ele que, com o poder deste amor, destrói todo o pecado.
____________________
18
19
20
21
22

CONCILIO LATERANENSE IV, Firmiter credo (30.XI 1215): DS 802.
PIO XI, Ad catholilici sacerdotii (20.XII.1935), n. 1.
DS 1684; cf. 1710 e 1715; CIC 981-987.
AGOSTINO, Sermão 214, 11: PL 38, 1071; cf. CIC 981.
CIC 976.
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A Igreja compreendeu que a missão e o poder de perdoar
os pecados, confiado por Cristo aos Apóstolos e aos seus
sucessores, é de facto uma graça de incomparável grandeza.23
O Catecismo da Igreja Católica, na secção dedicada ao
sacramento da Penitência, lembra aos presbíteros «a grandeza
deste (seu) ministério» através do qual Deus leva a cabo nos
corações «uma autêntica ressurreição espiritual», elevando-os
a ser «o sinal e instrumento do seu amor misericordioso». 24
No sacramento da confissão experimenta-se de forma
concreta e viva o amor de Deus, o único que cura, liberta,
renova e transforma a existência humana. Não existe nenhuma
outra experiência mais benéfica e regeneradora do que esta.
O presbítero deve estar consciente disto não só ao nível da
mera convicção racional, mas também de uma forma sentida,
em virtude de uma realidade vivida a título pessoal, a qual
expressa mediante os sinais visíveis de uma vida alegre e
disponível. Este mesmo amor deve brotar com frescura e
profundidade no exercício deste sacramento, já que a reconciliação é o lugar e a ocasião mais favorável para que ele se
possa concretizar e penetrar no coração do homem. Para além
das fórmulas e dos gestos rituais, certamente necessários para
celebrar o sacramento, é necessário transparecer a presença
misericordiosa do Pai, o dom oblativo do Filho encarnado,
o amor purificador e regenerador do Espírito Santo. O presbítero passa a ser a expressão e o sacramento deste amor que
por seu intermédio se infunde no pecador, impelindo-o novamente à vida, à esperança e à alegria.
O Papa João Paulo II afirma-o de uma forma excelente
na carta aos sacerdotes por ocasião da Quinta-feira Santa
de 2002: «Redescubramos, com alegria e confiança, este
____________________
23
24

CIC 983.
CIC 1467, 1468, 1465.
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sacramento. Antes de mais, vivamo-lo nós próprios como
uma exigência profunda e uma graça incessantemente desejada
para restituir vigor e entusiasmo ao nosso caminho de santidade
e ao nosso ministério. Simultanamente esforcemo-nos por ser
autênticos ministros da misericórdia. Com efeito, nós sabemos
que neste sacramento, como em todos os outros aliás, ao
mesmo tempo que damos testemunho duma graça que vem do
Alto e opera por si mesma, somos chamados também a ser
instrumentos activos. Por outras palavras – e isto enche-nos
de responsabilidade – Deus conta também connosco, com
a nossa disponibilidade e fidelidade para realizar os seus
prodígios nos corações». 25
4. A relação de amor materno e filial entre Maria
4. e o sacerdote
A presença verdadeira e efectiva da maternidade de Maria
na vida do sacerdote é expressa de forma particular junto à
cruz de Jesus quando João escreve: «Jesus, então, vendo a sua
mãe e junto dela o discípulo que amava, disse à mãe: “Mulher,
eis o teu filho!”. Depois disse ao discípulo: “Eis a tua mãe!”
E a partir daquele momento o discípulo recebeu-a em sua
casa» (Jo 19, 26-27).26
O momento é solene. É o último acto de Cristo que se
oferece ao Pai na cruz para salvar a humanidade, é a Páscoa de
Jesus, a sua exaltação, o cumprimento da sua hora. Isto ajuda-nos a perceber que estas palavras ditas por Jesus têm um
grande conteúdo espiritual e salvífico. São o seu testamento,
____________________
25
26

JOÃO PAULO II, Carta aos sacerdotes por ocasião da Quinta-feira santa de 2002, n. 4.
Embora o evangelista inclua no discípulo todos os discípulos de Cristo, não é errado encontrar entre eles um lugar especial para os «apóstolos», a quem pertencia João, que agora
está presente junto à cruz. Por detrás dos apóstolos, estão misticamente presentes todos
aqueles que desempenharão a sua missão ao longo da história da Igreja, isto é, aqueles que
desempenham o ministério apostólico (os bispos e os presbíteros).
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quando ele no fim dá ao discípulo e, nele e por ele, a todos os
homens, a pessoa que lhe era mais cara: a sua mãe. Presente
este que é sigilado com o sacrifício de si mesmo.
Jesus vê a sua mãe. Não é um olhar distraído ou genérico;
pelo contrário, abarca a interioridade desta mulher, manifestando-lhe todo o seu amor e toda sua dor. É ele que a vê, mas
ela também olha para ele, abarcando a profundidade do olhar
do Filho. No encontro destes olhares, os dois corações
compreendem-se perfeitamente e unem-se numa efusão de
comunhão e de oblação. Ao pé da mãe, Jesus vê o discípulo
que amava e nele vê também todos os outros discípulos.
Se o olhar de Jesus para a mãe é um olhar de comunhão e
de acordo, para o discípulo passa a ser um olhar de misericórdia e de solícita atenção. A sua preocupação não é tanto
a de confiar a sua mãe aos cuidados do discípulo. De facto,
as mulheres piedosas poderiam ser bem mais idóneas para
a acolher. É antes o discípulo a ficar só, desorientado, fechado
na amargura do seu próprio coração, numa crise profunda
de fé. Como conseguirá superar o momento trágico do fracasso
da cruz e acreditar depois no acontecimento da ressurreição?
Por isso Jesus deseja que ele seja confiado a Maria, a quem
diz com autoridade: «Eis o teu filho». Jesus apresenta à Mãe
o discípulo que está ali, ao pé dela, como se fosse seu filho,
substituindo o seu próprio Filho que estava a morrer na cruz.
O significado disto é muito profundo. Jesus exige da sua
mãe uma relação com João que não fique apenas ao nível de um
afecto amigável, mas que deve alcançar a mesma intensidade
da relação materna que unia Maria a si, seu Filho. Por outras
palavras, ele convida a sua Mãe a continuar a exercer a sua
maternidade para com João com o mesmo amor, a mesma
fé, a mesma dedicação com que ela foi sua mãe, recebendo
como filho o discípulo. Para Maria, trata-se de um acto heróico: é-lhe pedido que se esqueça de todas as suas exigências afectivas para ficar disponível para assumir esta nova
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maternidade em relação a uma outra pessoa, diversa do seu
amado Filho. E ela, com franca disposição de ânimo, leva a
cabo o acto materno que é lhe pedido e dá o seu «sim» com
todo o entusiasmo do seu coração. É quase como se quisesse
dizer: «Sim, Senhor Jesus, meu amado Filho, eu acolho João
como se fosses tu, vejo-o como se visse a ti, amo-o como se
amasse a ti, guardo-o, guio-o, ilumino-o, acompanho-o tal
como o fiz contigo». A partir deste momento, ela é a Mãe do
discípulo e, nele, de todos os discípulos, os colaboradores mais
íntimos de Cristo, os quais passam a ser seus filhos.
Em seguida, Jesus olha para o discípulo e diz-lhe: «Eis a tua
mãe». Já não a chama «mulher», mas chama-a «Mãe». Desta
forma, Jesus faz com que João perceba que há uma mãe que
o ama, acolhe e guia, não estando, por isso, sozinho. Podemos
perguntar-nos porque é que o discípulo precisava de uma
mãe. Certamente não ao nível afectivo e psicológico; não
se trata de uma adopção humana, porque ele tinha uma mãe
e uma família terrenas. A consignação da mãe tem um
significado profundamente espiritual: o discípulo deve aperceber-se de uma presença materna junto de si, na pessoa da
mãe de Cristo, daquela que gerou o Verbo encarnado e participou aquando a sua crucificação na sua obra redentora. A mesma
mãe que se unira ao Salvador, também devia permanecer
unida ao discípulo e colaborador do seu Filho e, nele, a
todos os sacerdotes, ministros da acção salvífica de Cristo.
A mesma relação de comunhão, de amor e de fé que uniu
Maria a Cristo, une agora Maria aos discípulos e os discípulos
a Maria. Oh, admirável intercâmbio de genuíno afecto
materno e filial! De facto, o discípulo tem um gesto estupendo que encerra toda a fé e vínculo a Maria: «Recebeu-a
em sua casa». “Casa” não deve ser entendida aqui tanto no
sentido material, mas antes no seu íntimo significado: o
discípulo recebeu-a como se fosse sua Mãe, para ficar junto
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de si, entre as paredes da sua habitação, isto é, propriamente
numa vida familiar. Tal presença de Maria não é acessória
ou momentânea, mas passa a ser um factor constitutivo e
um elemento perene da existência apostólica. Por isso é
pedido ao apóstolo que tenha uma disponibilidade sincera,
uma abertura de coração para acolher Maria como o grande
dom de Jesus, o dom da sua Mãe.
Daqui nasce o significado mais autêntico e eficaz do amor
filial para com Maria, o qual se exprime na atitude de a considerar como sua própria mãe e de a trazer consigo, no afecto e
na docilidade de um filho. Podemos, pois, dizer que há uma
presença mariana irrenunciável na vida sacerdotal. O sacerdote não poder ser verdadeiro discípulo e ministro de Cristo, se
não acolher em sua casa a mãe de Jesus, porque esta é de facto
a última vontade do Mestre divino.
Antes de mais, os presbíteros «devem estar prontos para
corresponder a cada uma das exigências da missão a que se
dedicam no Espírito Santo. Um exemplo maravilhoso desta
contínua prontidão pode ser encontrado na Virgem Maria a
qual, sob a direcção do Espírito Santo, se consagrou plenamente ao mistério da Redenção dos homens. Ela é a Mãe do
Sumo e eterno Sacerdote, a Rainha dos Apóstolos, o Auxílio
dos presbíteros no seu ministério e na sua vida pessoal, os
quais, por isso, a devem venerar e amar com devoção e culto
filial».27 Apraz-me sublinhar – e nisso sinto particular gosto
enquanto Prefeito da Congregação dos Santos – que quanto
acabei de dizer pode encontrar-se de forma evidente na vida de
sacerdotes santos, desde o Cura d’ Ars a Dom Bosco, desde
o Beato Bartolomeu dos Mártires a S. António Maria Claret
e ao nosso caríssimo Padre Manuel Nunes Formigão, o qual, na
____________________
27

CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Carta circular sobre alguns aspectos
mais urgentes da formação espiritual nos seminários (6.1.1980), n. 4.
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sua obra de educador da juventude e de formador de sacerdotes, evidenciou sempre de forma bem clara a presença e a
obra de Nossa Senhora na vida cristã, tendo alimentado, como
é natural, uma intensa e terna devoção pela Virgem que aparecera em Fátima, tal como nos será amplamente explicado
nas conferências que escutaremos ao longo desta jornada
comemorativa.
Deste texto vê-se que a devoção mariana pedida a um
sacerdote não é ditada por uma mera inclinação devocional,28
mas radica antes no sacramento recebido: os sacerdotes estão
completamente consagrados ao mistério de Cristo Salvador
pelo Espírito que se derramou sobre eles. Para responder com
prontidão à sua vocação – adverte o Concílio – devem venerar
e amar a Maria com devoção e culto filial. E o adjectivo
“filial” qualifica um laço constitutivo que precede e suscita
a devoção mariana: não é uma homenagem cavalheiresca à
mulher enquanto tal («Senhora») ou um sentimentalismo
sem real incidência na vida, mas sim obediência ao dom
de Cristo, de acordo com a dúplice e mútua consignação –
acolhimento entre Maria e o discípulo amado, por vontade
testamentária do Redentor (Jo 19, 25-27).
Maria, além disso, não é somente o modelo de total
doação ao Salvador e aos redimidos, mas, enquanto Mãe, é
também matriz que gera nos sacerdotes, que a acolhem e amam
com amor «filial», a conformidade com o seu Filho.
Neste sentido, João Paulo II falou de Maria como Mãe
do sacerdócio, Mãe dos sacerdotes, exortando os ministros
ordenados a aplicar a si mesmos a doação testamentária de
Cristo: «Com efeito, o discípulo amado, um dos Doze que
no Cenáculo tinha ouvido as palavras “Fazei isto em memória
de mim”, foi precisamente indicado por Cristo do alto da
____________________
28

Cf. JOÃO PAULO II, Redemptoris Mater, n. 45.
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Cruz à sua Mãe com esta expressão: “Eis o teu filho”. Aquele
homem, que na Quinta-Feira Santa recebera o poder de
celebrar a Eucaristia, foi também dado com estas palavras
do Redentor agonizante à Sua Mãe como “filho”. Todos nós,
pois, que recebemos o mesmo poder mediante a Ordenação
sacerdotal, somos, em certo sentido, os primeiros a ter o
direito de ver nela a nossa Mãe. Desejo, portanto, que todos
vós, juntamente comigo, encontremos em Maria a Mãe do
sacerdócio que recebemos de Cristo».29
É muito belo considerar que o Papa mariano do Totus tuus,
desejou «que a verdade da maternidade da Igreja, a exemplo
da Mãe de Deus, esteja cada vez mais perto na nossa consciência sacerdotal... É necessário chegar novamente ao fundo
desta verdade misteriosa da nossa vocação: tal paternidade
no Espírito, que, a nível humano, é muito semelhante
à maternidade... Trata-se de uma característica da nossa personalidade sacerdotal que se expressa na sua maternidade
apostólica e na sua fecundidade espiritual... Que cada um de
nós permita a Maria ocupar um espaço na casa do seu próprio
sacerdócio sacramental, como Mãe e mediadora daquele
grande mistério (cf. Ef 5,32) que todos nós queremos servir
com nossa vida»30.
Conclusão
Do que acabámos de dizer, chega-se a uma verdade surpreendente: na vida e na acção dos presbíteros não pode faltar
a figura materna de Maria, enquanto guia, educadora e colaboradora que os ajuda, ilumina, conforta e segue em cada
____________________
29
30

JOÃO PAULO II, Carta a todos os sacerdotes da Igreja por ocasião da Quinta-feira santa
de 1979, n. 11.
JOÃO PAULO II, Carta a todos os sacerdotes da Igreja por ocasião da Quinta-feira Santa
de 1988, n. 4.
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momento da sua missão como o fez com Cristo, com uma
proximidade comparticipante, atenta e vigilante, simultaneamente discreta e amorosa.
Isto implica que entre ela e os sacerdotes se estabeleça
uma comunhão do mesmo género da que existiu entre ela
e Cristo. A mesma relação de compreensão, de fé, de condescendência em virtude da qual Jesus permaneceu unido à sua
mãe e a sua mãe a Jesus.
Uma simbiose maravilhosa que alimenta, sustenta e reaviva
todo o caminho de santificação e de exercício do ministério
presbiteral. Daqui nasce uma verdadeira maturação interior
do padre que acolhendo junto de si Maria, continua entre
os homens o mesmo trabalho de salvação, de misericórdia, de
renovação do seu Divino Mestre, de forma a que se difunda o
seu reino de amor, de justiça e de paz. Ambos unidos, Maria
ao pé do sacerdote e este junto dela, levam admiravelmente
avante a sua missão, cada qual segundo o modo que lhe é
peculiar, enquanto que a índole do sacerdote se deixa modelar
pelas mãos primorosas da Mãe a quem foi confiado para que
dia após dia se configure cada vez mais com Cristo. Tal como
aconteceu com o Padre Manuel Nunes Formigão.
Fátima, 5 de Abril de 2008-04-20.
JOSÉ, CARD. SARAIVA MARTINS
Prefeito da Congregação das Causas dos Santos

P. MANUEL NUNES FORMIGÃO
EDUCADOR DA JUVENTUDE
E FORMADOR DE PADRES
Traços de um perfil sacerdotal
O estudo dos anos em que o P. Formigão mais se dedicou
à formação dos jovens, seja para a vida cívica seja para a vida
eclesiástica, constitui um tema atraente, pela sua especificidade,
mas, ao mesmo tempo, uma tarefa árdua, por falta de documentação relativa ao tema. Faltam-nos textos, descrições, relatos
de vida, em que se reflictam os traços existenciais e os objectivos
apostólicos do P. Formigão. Aquilo que gostaríamos de ver
(reflexões, lições, iniciativas), só mais tarde o encontramos,
nos anos em que se dedicou, de maneira particular, à formação
das religiosas da sua congregação.
Durante um longo período, convulsionado por guerras,
agitado por medidas persecutórias da Igreja e caracterizado
por miséria social, o P. Formigão, que tinha o hábito de tudo
registar, escreveu muitos textos, mas deles poucos nos fornecem elementos para avaliar do seu perfil de pedagogo, de
psicólogo. Pouco sabemos do estilo de estar com os jovens, do
conteúdo das suas lições, do método de formação. Como em
tantos casos, era o seu instinto, o senso comum, a comandar
as suas acções, no confronto quotidiano com solicitações tão
diversas entre si. E, sobretudo, era o amor que o comandava
na tarefa de contagiar os mais novos com a luz da Fé que o
animava.
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Perante a escassez de formadores de padres, preparados
para enfrentar os desafios daqueles anos conturbados, o P.
Formigão acabou por se impor como exemplo, dedicando
muito do seu tempo à juventude, dentro e fora do Seminário
(Santarém, Bragança, Évora). Certamente, a sua presença
entre os jovens teria sido estéril ou fastidiosa, se ele não
possuísse o fascínio por valores mais altos e que iam contra-corrente. Numa época como aquela em que viveu, se ele se
impôs à admiração dos seus jovens, foi porque estes viam
nele algo daquilo que procuravam, ainda que de modo
inconsciente.
Qual terá sido o estilo de vida do P. Formigão como
educador de jovens?
O P. Formigão pertencia já a uma nova geração de clero.
No meio da situação um pouco caótica herdada do século
XIX e dos desafios que o regime republicano comportava,
ele era um dos poucos sacerdotes saídos do recentemente
fundado Colégio Português em Roma (1899). De facto, ele
foi um dos 20 primeiros alunos (e destes nem todos se ordenaram) que em Portugal mantiveram alta a cátedra e defenderam
o altar.
Depois do regresso de Roma, as duas primeiras décadas
(1909-1931) viveu-as em Santarém, desenvolvendo intensa
actividade escolar e pastoral. A partir de 1910, teve de se
confrontar com os condicionamentos da República, jacobina
e anti-clerical, entretanto instalada, com toda uma série de
atropelos à liberdade da Igreja e à paz social. A partir de 1914,
o eclodir da 1ª Grande Guerra, que afectou pesadamente as
famílias portuguesas e agravou a situação económica do país,
deve ter constituído uma dificuldade acrescida na actividade
do jovem professor.
Os elementos que foi possível reunir revelam-nos em
pormenor o tipo de sua intervenção no meio dos jovens do Liceu,
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mais do que com os jovens do Seminário em que servia como
superior e professor. Por trás dos testemunhos entusiastas
daqueles que com ele conviveram de perto, fica-nos o mistério
de uma pessoa discreta e humilde, de que falam as suas obras,
mas de que nos faltam testemunhos directos e pessoais.
Ao fim de meia dúzia de anos, em que se dedicou a preparar
e a dar as aulas aos alunos do Seminário, o P. Formigão rompeu
este esquema, entrando também como professor no contíguo
Liceu Sá da Bandeira. A partir do ano 1916, a sua acção com
os jovens começou a tomar rosto na Associação Nun’Álvares,
salientando-se nos cuidados prestados aos doentes da pneumónica em 1918. Algum tempo depois, o P. Formigão aparece
activo na assistência ao Colégio e ao Patronato de D. Luísa
Andaluz, onde contactou com jovens de todas as classes.
Contemporaneamente, perante o fenómeno das aparições
de Fátima (1917), o P. Formigão passou a dedicar muito do
seu tempo aos Pastorinhos, assimilando as interpelações da
Mensagem para si próprio e para o mundo.
Em cada um destes sectores, o P. Formigão emerge como
educador de jovens, mas na medida em que emerge como
Padre. Não podemos separar uma coisa da outra. Sabemos
dos louvores que alguns seus alunos teceram desses anos, mas
ignoramos como eram os encontros, como orientava as reuniões com eles, qual era o conteúdo das suas comunicações.
A avaliar pelos ecos efectivos do seu relacionamento com a
futura Madre Cecília e com outras jovens, talvez possamos
afirmar que o seu “carisma” já então o empurrava para a vida
religiosa e contemplativa, de tal modo que, a partir de 1925,
todas as suas energias passam a concentrar-se, cada vez mais,
na formação de jovens noviças, primícias da futura congregação.
Todo o Fundador é um educador. Enquanto tal, fala como
um mestre, impõe-se como um pai, atrai como um santo.
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Exercitando naturalmente esses dons, ele educa e nessa
medida estabelece as bases estáveis de uma nova família. Este
elemento do seu legado espiritual acabou por se impor, como
se o plurifacetado carisma do P. Formigão se reduzisse ao
perfil de fundador. Mas o P. Formigão tem algo do P. Américo
(caridade), algo de S. João Bosco (jovens), algo de S. Teresa
de Jesus (congregação). Porque ele soube exercitar esse
carisma, sem algazarra e sem autoritarismo, ele educou,
convenceu, conduziu. Com a força da palavra e do exemplo,
ele fundou obra, quer dizer, educou pessoas.
Tendo em conta a máxima evangélica “Pelos seus frutos
os conhecereis” (Mt 7,16) e a coerência do seu estilo de vida,
parece legítimo procurar, nos anos mais recentes, os critérios
que orientaram o P. Formigão nas primeiras décadas do seu
ministério. De facto, durante esse período mais remoto não
terá sido muito diferente o seu comportamento humano, nem
o seu estilo de intervenção intelectual. Quer dizer, os vectores
que informavam o seu pensamento, a sua atitude espiritual e o
seu agir, a partir dos anos 30, enquanto formador de religiosas,
estão em continuidade com os mesmos que estruturavam a sua
acção nos anos precedentes, enquanto educador de jovens e
formador de sacerdotes.
O seu estilo de vida não parece diferir daquele que
conhecemos melhor, a partir dos anos 30, mediante os seus
escritos e a actividade formadora das jovens que optaram pela
vida religiosa. O que explica a sua intervenção social e a sua
presença no meio escolar dos seminários e dos liceus da época
é o seu ser sacerdotal. Desde o início da sua actividade em
Santarém, ele percebeu que o seu modo de presença entre os
jovens só podia ser sacerdotal, isto é, como pai, mestre e amigo.
Foi como tal que alguns o viram: Como pai e como mestre, e
mais como pai do que como mestre, segundo o Dr. Joaquim
Dinis da Fonseca. As qualidades que ele recomendava nas
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suas palestras impunham-no no convívio com os jovens e
revelavam as traves da sua preocupação pedagógica.
Este período escalabitano conclui com os anos críticos de
Lisboa (1931-34), em que se consuma a separação dos dois
ramos da Congregação nascente. Segue-se o período de
Bragança (1934-43), durante o qual o P. Formigão se dedicou
à formação dos jovens seminaristas, à fundação de dois
Patronatos, à criação do jornal diocesano, ao mesmo tempo
que ia assistindo espiritualmente as suas discípulas. Os textos
de que dispomos ajudam-nos a compreender que, no “exílio”
de Trás-os-Montes, o P. Formigão trilha o caminho que seguira em Santarém. Estes nove anos em Bragança são interrompidos com um ano à frente do Seminário de Évora
como Reitor interino (1943-44), de cuja actuação sabemos
muito pouco. Terminam aqui os anos em que se dedicou,
de maneira particular, à formação dos sacerdotes, como prefeito, professor e reitor de Seminários, ao mesmo tempo que
trabalhava na formação e estruturação da Congregação das
Irmãs Reparadoras.
Pela actuação do P. Formigão com a juventude, vê-se que
o seu sentido de missão era orientado pelo objectivo próprio
de toda a acção educativa, ou seja, atingir o pleno e harmónico
desenvolvimento de todas as virtualidades da pessoa humana.
Apoiado numa sólida preparação filosófica, e confrontado
com uma juventude a crescer num ambiente adverso, o P.
Formigão procura promover nos jovens um conjunto de
qualidades em ordem ao seu equilibrado crescimento e maturidade pessoal.
A partir da sua estadia em Santarém, era justa a fama do
P. Formigão de trabalhar com os jovens. Admirado pelo
carisma de os atrair, a sua relação com os jovens era pautada
pela preocupação em os formar humana e espiritualmente,
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sobretudo no período particularmente difícil da República
implantada.
Com os jovens era exigente, próximo e paternal. Por essas
qualidades timbrava a sua preocupação de educador. Como
tal se manifestou, quando se interessou activamente pela
formação da vidente Lúcia.
As razões e modos da sua intervenção educadora são
pautados por um estilo de consagração a Cristo. Este estilo
vê-se nos temas de espiritualidade escolhidos para as suas
reflexões, até chegar à concretização de uma comunidade
religiosa de consagração a Deus. Este sonho, começado a
concretizar na segunda década do século XX, aparece como
móbil a impelir e a animar, como meta a estruturar e a
enriquecer toda a sua actividade pastoral.
Esse estilo de consagração vê-se, de maneira particular,
num texto do Caderno 11. Por ele podemos fazer uma ideia
do modo como o P. Formigão tratava da comparação do
estado secular com o estado religioso. Mostrando a sua
predilecção pelo segundo, com diversos items ele expõe as
razões a favor ou contra o estado secular/religioso. A linguagem é elementar, episódica, pragmática, jurídica, desprovida de fundamentação bíblica, destinada a gente simples. A
contraposição dos dois quadros favorece grandemente a
adesão ao estado religioso como mais excelente: promessas
de Jesus, afastamento dos perigos da salvação, abundância
dos meios, libertação dos cuidados terrenos, méritos particulares, participação nas boas obras dos membros da
comunidade, morte e esperança.
Como um contributo introdutório na compreensão do
P. Formigão educador, o presente estudo procura caracterizar
a sua actuação pedagógica segundo cinco vectores: antropológico, histórico, apostólico, ético, estético. Estes critérios
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são coexistentes e valem para as duas partes deste trabalho;
se aqui são considerados separadamente, é por exigências de
esquematização lógica.
I – EDUCADOR DE JOVENS
Vertente antropológica
A concepção filosófica subjacente à orientação do P.
Formigão era determinada pela sua visão humanístico-cristã
da pessoa humana. De acordo com essa visão personalista, a
Educação Cristã tem por fim a formação do homem segundo o
respeito dos seus diversos níveis: físico, intelectual, moral,
social, religioso. De sua natureza, a educação deve ser
integral, não devendo trascurar nenhum daqueles campos.
Tendo em conta a situação concreta do homem decaído,
regenerado e destinado a uma felicidade ultra-terrena, o
P. Formigão teve sempre em conta o homem todo, na totalidade da sua personalidade, incluindo as suas fraquezas. O
objectivo da sua actividade com os jovens pode ser definido
com palavras do Papa Paulo VI sobre o processo educativo:
deve ser “iluminado pela fé o conhecimento que os alunos
gradualmente adquirem do mundo, da vida do homem”.1
Sendo o sujeito da educação o ser humano, livre e inteligente,
o P. Formigão procurou sempre a cooperação dos jovens,
não impondo, mas convencendo. Assim, não admira que eles
participassem activamente nas actividades culturais, nas tarefas de solidariedade social, colaborassem nas iniciativas da
Associação Nun’Álvares e mostrassem admiração pelo modo
como eram tratados e respeitados. Os jovens deviam sentir-se
interpelados na sua liberdade, impelidos a crescer responsa____________________
1

Paulo VI, Grav. educ. munus 8.
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velmente. O grupo justificava-se, se fosse escola de liberdade
e de responsabilidade.
Segundo a concepção antropológica do P. Formigão, a
educação religiosa surge como complemento ou raiz da
formação do jovem a crescer para a vida. Dela faz parte,
naturalmente, a educação moral, com a qual se visa a formação
do carácter e se promove a adesão livre da pessoa aos valores
morais. Concomitantemente, a educação social preparava os
jovens para a vida de relação com os outros, desenvolvendo o
sentido de justiça, de solidariedade e de amor fraterno.
O P. Formigão possuía a arte e a ciência da educação, a que
hoje se chama pedagogia. Conforme os paradigmas próprios
da época, o pedagogo devia ter o conhecimento das ciências
positivas e o conhecimento do educando. No seu currículo
universitário o P. Formigão auriu a doutrina filosófica e moral
que define o homem num universo de valores, que se podem
sintetizar em três:
Em primeiro lugar, toda a doutrina e especulação filosófica
sobre o ser humano são eminentemente personalistas. Em
segundo lugar, importa conhecer os métodos e as regras de
comportamento, para que a pessoa venha a ser o que deve ser.
Em terceiro lugar, o agir deve ser orientado conforme a Ética
vivida, de modo que aquilo que se faz seja moralmente justificado.
O P. Formigão foi o bom educador que não podia deixar
de ter um conhecimento aprofundado de Psicologia, ou seja,
das leis que explicam a vida psíquica do ser humano enquanto
pessoa em relação, na sua diversidade e complementaridade.
Daí a importância do conhecimento do carácter, dos hábitos, das
virtudes, das capacidades de cada um. Se educar significava
orientar, aperfeiçoar o desenvolvimento natural, então, era
importantíssimo ter o conhecimento da pessoa e do método
apropriado. Esse conhecimento, quase até à exaustão, o P.
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Formigão manifesta-o nas suas prelecções às religiosas sobre
caracteres, temperamento e virtudes. Se a comunidade era
escola para a vida, era necessário que os membros aprendessem a
conhecer-se, corrigindo, eliminando, promovendo.
Como educador, emerge nele a preocupação de conhecer a
pessoa humana em si mesma, com o seu carácter próprio, ao
mesmo tempo que procura ajudar o outro a conhecer-se a si
mesmo. As suas lições sobre os diversos tipos de temperamento,
sobre a diversidade de paixões e sobre os estados de alma,
revelam um vasto conhecimento da psicologia humana e a
preocupação em ajudar os ouvintes a fazer render os talentos
ou a evitar os riscos.2
Como professor deve-se ter imposto à admiração dos
alunos pelo modo minucioso e rigoroso com que reflectia e
expunha as questões disciplinares. A avaliar pelas disciplinas
leccionadas, a sua cultura deve ter sido vasta. A sua formação
filosófica, teológica e jurídica ressalta em vários dos seus
textos (palestras, comunicados, retiros). Só durante os anos
da estadia em Bragança leccionou as disciplinas de Direito
Canónico, Filosofia, História Eclesiástica e Ascética e Mística
e Liturgia.
Com este duplo prato da sua cultura (sacra e profana), o
P. Formigão impôs-se como um ponto de referência nos
diversos ambientes em que serviu como professor, director ou
conselheiro. Ele afirmou-se pela autoridade conquistada, não
pelo autoritarismo imposto.
Analisando as suas atitudes de pedagogo cristão, encontram-se sinais de zelo e de espiritualidade, não de maniqueísmo nem de fanatismo. Por isso, a grande lição da sua vida
como educador orienta-nos sempre para a obra de regene____________________
2

Arquivo Formigão, Cadernos 4 e 6.
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ração da natureza humana mediante a redenção de Cristo
e a graça dos Sacramentos. No centro da sua antropologia
está Cristo. Logicamente, para o P. Formigão a visão completa
do homem devia repercutir o pensamento paulino: “Para mim
viver é Cristo” (Fil 1,21).
Num dos seus escritos o P. Formigão deixou claro o
pensamento sobre a relação entre ciência, verdade, santidade,
concluindo que “uma educação sem Deus é incompleta”.
Depois de reconhecer o contributo dos santos para as ciências,
afirma: “A verdade religiosa não pode ser inimiga da verdade
científica, porque ambas têm em Deus a sua origem”.3
As notas características da sua espiritualidade, que se
tornaram evidentes nos últimos anos, aparecem já nas
manifestações da sua acção no meio dos jovens. Tendo como
centro a fé em Cristo, a sua pedagogia com os jovens orientava-se conforme o amor à Eucaristia e a Nossa Senhora.
Factores dessa pedagogia faziam parte as virtudes humanas da simplicidade, da humildade e da piedade que edificaram os jovens com quem contactou. Certamente, a presença
educadora do P. Formigão entre os jovens não se inspirou na
encíclica Divini Illius Magistri de Pio XI, sobre educação
da juventude, a qual foi publicada só em 1929, já no fim da
sua estadia em Santarém, mas, com certeza, encontrou nela
uma chancela póstuma à sua própria actuação de magistério.
O depoimento do P. José M. Dias, Reitor do Santuário de
Vila Viçosa, prefeito e colega do Dr. Formigão no Seminário
Maior de Évora, no ano lectivo de 1943-1944, resume as qualidades e virtudes, que faziam dele um verdadeiro educador.
Afirma que nele sempre viu: um homem, um mestre, um santo,
um amigo.
____________________
3

Revista Stella 1938 p. 161.
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“Um homem, tão delicado, tão firme, tão compreensivo,
tão observador, como respeitador das tarefas de cada um,
pontual, rigoroso, e até escrupuloso no cumprimento dos seus
horários, que convencia e arrastava sem uma palavra dizer.
Era tão “eloquente” nas obras, como de poucas falas.
Um mestre, no exemplo firme e suave do seu carácter,
nos seus longos e quase contínuos silêncios, na sua erudição
enciclopédica, na firme e clara exposição da doutrina teológica
e pedagógica, das quais falava com uma fluência impressionante. Era um escritor primoroso. Fazia versos com a facilidade
de uma conversa corrente, tantas vezes o experimentei! Na
reunião mensal para apreciação da vida disciplinar e do aproveitamento moral do alunos, deu-nos tantas lições de compreensão e de descoberta da riqueza de cada jovem, que nós caíamos
das nuvens, julgando-o alheio, pela sua maneira de ser a tudo
o que se passava à sua volta.
Um santo, de uma virtude toda feita de interioridade que
nos pasmava e assombrava. Era um padre de sacrário.
Um amigo, que me marcou para a vida sacerdotal, dispensando-me sempre uma orientação clara e precisa. Soube apontar-me defeitos comprometedores para o início da minha vida
sacerdotal. Mas também fez-me descobrir possibilidades que
me tornaram sempre fiel à Igreja. Prendeu-me de tal modo, que
nunca mais o esqueci nem esquecerei”.4
Vertente ética
Na sequência do ponto anterior, a dimensão ética constitui
o verdadeiro substrato da pessoa e obra do P. Formigão como
educador. Salientando as virtudes que mais o caracterizaram e
impuseram aos seus discípulos, estamos a tocar o seu próprio
modo de ser e de agir, aberto ao mundo da espiritualidade.
____________________
4

Processo 5097.
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Em qualquer dos espaços pastorais ele foi um formador.
Com palavras e acções ele transmitia a força do Evangelho.
Consciente da importância da palavra, ele cuidava tanto a
exactidão e a fidelidade, como a sua expansão, fosse oralmente
ou por escrito. Sob este aspecto, levado por zelo, impelido
pela arte, ele foi um inovador, prestando particular atenção
à imprensa como meio de divulgação e de formação. Esta
sua paixão pela palavra escrita (jornais, opúsculos, livros,
estampas) afirma-se como meio de comunicação multiplicada,
fazendo-se eco da voz de Pedro nos Actos: “Não podemos
deixar de falar” (Ac 4,20).
O P. Formigão ensinava, sobretudo, com a vida virtuosa,
porque é dessa que as testemunhas falam. A sua vida identifica-se com uma luta constante em favor do homem segundo
Cristo. Basta ver o modo como ele falava contra o pecado e
o mal, contra a falsidade e a mentira, contra a injustiça e a
miséria.
Uma das razões da sua força educativa estava em que ele
se dava gratuitamente. Viveu como pobre – ele dava. E porque
era pobre dava-se. Por esta capacidade de dom, os seus
discípulos deixaram-se educar por ele. Se esta capacidade é
inseparável do amor, então o segredo da sua força pedagógica
estava precisamente no amor.
A preocupação ética fazia parte estruturante do pensamento
do P. Formigão. Com frequência, nos retiros, nos sermões, nas
conferências, o seu discurso incidia sobre a recomendação e a
exposição das virtudes teologais e morais, nomeadamente, Fé
corajosa, Amor sem medida, Humildade, bondade, renúncia.
Por exemplo, num Sermão sobre o Imaculado Coração de Maria
pronunciado no Santuário da Rocha (1933), ele exortava os
fiéis a aprender na escola de Maria a humildade, a obediência,
a modéstia, a doçura, a paciência, enfim, todas as virtudes”.
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Os caminhos da espiritualidade
Como um mestre que sente o dever de propor os caminhos
da santidade, o P. Formigão apoiava-se nos mestres de espiritualidade e mostrava um conhecimento e amor extraordinários
dos temas de perfeição. Daí a sua atenção aos temas de
formação espiritual e humana das Religiosas, aos Sacramentos
e ao Ofício Divino. Ancorado na genuína tradição da Igreja,
o P. Formigão cita constantemente, além dos autores contemporâneos, os mais importantes autores espirituais: S. Agostinho, S. Tomás, S. Teresa de Jesus, S. Inácio, S. Francisco
de Sales… Naturalmente cita a Bíblia, com frequência, e refere exemplos da história e da vida real.
O seu sentido de responsabilidade como educador mostrava-se também no modo como ensinava. A exposição dos
temas de conferências e exercícios espirituais era minuciosa
e exigente. Baseada em compêndios, era, muitas vezes, escolástica. Os Retiros, nos quais seguia os Exercícios de S. Inácio,
eram um espaço privilegiado de formação ética.
A plurifacetada actividade apostólica do P. Formigão era
impregnada de um forte sentido espiritual. Nos seus textos, a
espiritualidade emerge como nota dominante e como meta a
atingir. Daí a dimensão ética do seu discurso e da sua presença.
O modo como fala das Beneditinas e das Visitandinas mostra
o seu interesse em propor o estado religioso como um estado
superior de perfeição cristã. A consagração de vida que esse
estado comporta é entendida e exposta como Obra de Deus
(Opus Dei), pautada pelo mote beneditino Ora et labora.
Essa conatural apetência, inserida nos sinais que o tocaram
pessoalmente, fez do P. Formigão o fundador da Congregação
Religiosa que hoje conhecemos. A sua acção pastoral em
Santarém, de modo particular, entre as jovens do Colégio
Andaluz e do Patronato, tendia, com certeza, para o estado religioso, caracterizado pelo vector da contemplação, da adoração
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e da reparação, como os acontecimentos o vieram a comprovar.
Pelo modo como se dirigiu, um dia, às jovens do Pensionato de Santarém, podemos imaginar o estilo das comunicações
do P. Formigão nos primeiros anos da sua acção pastoral.
Às jovens recomenda: Pureza de intenção; olhos postos em
Deus; conformação à vontade de Deus; coragem nas dificuldades. Não temer as contrariedades, porque “a grande lei do
cristão é a cruz”.
E num tom quase patético, recorda-lhes a importância da
oração e quanto lhes quer bem: “Se acreditais que por qualquer
das vossas almas eu derramaria de boa vontade o sangue das
minhas veias e sacrificaria, alegre e satisfeito, a minha vida, não
desprezeis o melhor conselho que vos posso dar: não deixeis
passar um só dia sem orardes e orardes bem”.
Segundo o P. Formigão, a espiritualidade devia ser fonte
de equilíbrio, de tal modo que o religioso deveria tornar-se um
espelho de normalidade, sem afectação, sem cair no ridículo.
A sua reflexão sobre o fervor constitui um exemplo do modo
como ele analisava os temas em profundidade, como tratava
dos problemas sem complexos. Não oculta a informação, para
que a formação possa ser o mais completa e madura possível.
Por isso, não deixa de salientar que a verdadeira espiritualidade não se pode confundir com qualquer tipo de fervor: O
fervor diminuído; o fervor puramente sensível; o fervor
histérico; o fervor formalístico; o fervor interesseiro; o fervor
mutilado; o fervor intermitente; o fervor exagerado.5
O modo como aprofundava os temas e expunha a verdade
demonstra uma honestidade que não tinha nada que ver com
ingenuidade ou acomodação. Isso é comprovado, quando
____________________
5

AFormigão. Caderno 2, pp. 49-50.
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chamava a atenção para as diversas categorias de perigos e
obstáculos que podem surgir na vida espiritual das pessoas.
Essa preocupação pela verdade das coisas fazia dele um
educador. Mais do que ilustrar os seus ouvintes, ele procurava, sobretudo, formar e educar pessoas, para que atingissem
a justa medida da sua personalidade.
A propósito do carácter pessoal e das disposições convenientes, em ordem a uma decisão no confronto da vida religiosa, o P. Formigão afirmava a necessidade de “um carácter aberto, um espírito largo, do atractivo duma piedade simples, varonil, inspirando-se acima de tudo na doutrina evangélica”. Como educador, ele sabia indicar os objectivos e
os escolhos. Assim, a quem devia dedicar muito do seu
tempo à oração, ele sabia chamar a atenção para os “perigos
da Oração Afectiva”.
Outro perigo para o qual ele chamava a atenção era o do
cansaço. Um efeito não exclusivo do stress da vida moderna,
mas típico de situações de conflito não resolvidas no seio das
comunidades. Apontando para a raiz profunda do problema,
o P. Formigão dizia: “o remédio é estar bem convencido que o
verdadeiro amor de Deus consiste muito mais na vontade
que na sensibilidade, que a generosidade desse amor não está
nos transportes violentos, mas sim no propósito calmo e
decidido de não recusar nada a Deus”.
Contra o perigo da presunção das almas que põem toda a
sua devoção em procurar consolações espirituais, descurando
os deveres do próprio estado e a prática das virtudes ordinárias, o P. Formigão recordava, entre outras coisas, a recomendação de S. Inácio: que não é a abundância da ciência que
sacia e satisfaz a alma, mas o sentimento e gosto interior das
verdades que cada um medita.6
____________________
6

AForm., Caderno 1, p. 28.
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Uma testemunha do Processo indica a força da espiritualidade do Servo de Deus na formação das pessoas, quando
diz: “As almas sentiam-se atraídas para ele, depositavam
nele, na sua virtude e na sua ciência, uma confiança ilimitada.
Sentia-se nele o amigo duma dedicação a toda a prova.”
O P. Lúcio Craveiro da Silva, Assistente eclesiástico da
Congregação durante vários anos, pôs em relevo as raízes da
espiritualidade do P. Formigão, num testemunho seu:
“Como a espiritualidade do Padre Formigão está toda
centrada em Deus que se expande em amor e se realiza em
Jesus Cristo que é manifestação real desse amor, por isso toda
a sua vida decorre num amor profundo e total à Igreja que
amava e servia. Assim o seu amor é marcadamente vivo e
ferido, porque a sua Igreja era afrontada e perseguida. Por
isso o seu amor, já expressivo na contemplação da Paixão
de Cristo, mais sofria pela perseguição à Igreja e, ao mesmo
tempo que a defendia no seu apostolado de sacerdote e
escritor, ardia intensamente no amor compassivo que é
característica da sua espiritualidade”.7
Virtudes da Bondade e Fortaleza
Muitos eram os que apreciavam as qualidades do seu
carácter e as virtudes da sua alma apostólica. Mas a primeira
impressão e a mais comum que a pessoa do P. Formigão causava nos seus interlocutores era de bondade e de simplicidade
no trato, de modéstia e até de pobreza no viver quotidiano.
Por trás dessa figura humilde escondia-se uma personalidade
forte e corajosa, onde não havia lugar nem para cobardia
nem pusilanimidade. Esse carácter viril animado de sã espiritualidade, traduzia-se na linguagem decidida do discurso
das suas palestras e retiros. Pode dizer-se que ele incarnava
____________________
7
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bem a legenda sem a qual não existe um bom educador:
Fortiter et suaviter. Dizia ele: “Dócil não significa parvo,
nem sem discernimento, nem cobarde”.
Coexistindo com a bondade, a virtude eminente do P.
Formigão era a Fortaleza. Esta traduzia-se em coragem,
intrepidez, quando estava em causa a verdade e a justiça. Um
dos deponentes no Processo pôde afirmar: “Julgar-se-ia uma
alma tímida, mas nada deste mundo lhe causava receio”.
A virtude da Bondade impunha-se de um modo tão
egrégio que lhe procurou oito regras de defesa e de afirmação.
O “código da afabilidade”, que encontramos no 2º Caderno, é
expressão de uma interioridade informada por um conjunto de
virtudes, onde não havia lugar para a moleza, a pieguice ou a
duplicidade. Nestas regras revela-se o educador, o formador
da pessoa na sua própria condição de sociabilidade.8
Uma outra virtude, apanágio do educador, é a da Paciência.
Diz-se que a paciência é a virtude dos fortes. Isso aplica-se de
modo eminente ao P. Formigão. As fases difíceis da sua vida
comprovam uma força interior fora do vulgar. Sinal disso
mesmo é ainda o teor dos seus discursos, informados de uma
racionalidade, longínqua de ingenuidade e de fraqueza:
“Teremos que lidar muitas vezes com pessoas chamadas
molestas. São, por assim dizer, as melgas e as moscas da vida,
personificadas: os maçadores, os rudes, os histéricos, os
teimosos, os presunçosos e, sobretudo, a grande categoria dos
malignos e dos malignantes.
Com estes, não é de aconselhar uma paciência que seja
uma total aquiescência, mas uma paciência criteriosa, isto é,
composta de três elementos: compaixão, tolerância e energia,
elementos que raras vezes se encontram separados…
____________________
8

AForm., Caderno 2, p. 45.
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No fim de contas esta paciência não é senão a conformidade com a vontade de Deus”.9
Uma das notas características do P. Formigão é a Humildade.
A esta virtude dedicou várias reflexões, mostrando a sua importância na vida pessoal e comunitária. É a virtude dos fortes, que desejam seguir o caminho de kenose do Mestre. Esta
virtude, salientada por vários dos seus alunos, obedecia à
convicção interior de que esse era o caminho de seguimento
do Mestre, que se aniquilou como servo. O texto seguinte é
ilustrativo dessa identificação com Cristo e parece conter
ecos das dolorosas experiências do Servo de Deus:
“Eu não sou nada. Eu não posso nada. Eu não valho nada.
Eu não mereço nada. Não me devem nada. Ao nada, não é preciso nada. O nada não pede nada. O nada não presta para nada.
O nada não é digno de nada. O nada não se queixa de nada. O
nada não se ofende com nada. O nada não se admira de nada.
O nada não se perturba com nada. O nada não é próprio para
nada. O nada não ambiciona nada. O nada não despreza nada.
O nada não pode nada. O nada não considera nada. O nada não
se contenta com nada. O nada não aspira a nada. O nada não
toma gosto a nada. O nada não desaprova nada. O nada não é
ferido por nada. O nada não tem inveja de nada. O nada não se
incomoda com nada. O nada não toma parte em nada. O nada
não sustenta nada. O nada não se apega a nada. O nada não se
escandaliza com nada. O nada não julga nem condena nada. O
nada não teme nada. O nada não deseja nada. O nada não se
apodera de nada. O nada não se magoa com nada”.10
Sentido de justiça social
Um agudo sentido de justiça social faz do P. Formigão um
critico atento e um mestre intemerato. No seu perfil, este prato
____________________
9
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da balança é muito significativo, até porque o outro prato é
dominado pela espiritualidade. Homem atento aos problemas
do seu tempo, nunca deixou de estar orientado segundo uma
perspectiva espiritual. A síntese destes dois vectores fazia dele
um autorizado formador.
Se estava em causa a Justiça, não descia a pactos. Assim,
quando uma instituição caritativa da Igreja em Santarém foi
encerrada, ele não se inibiu de protestar contra tão insensata
atitude, duplamente injusta, por atacar a Igreja e por não socorrer
os necessitados. O forte e respeitoso comunicado “Ao nobre
povo de Santarém” foi preparado e publicado pelo P. Formigão
no Correio da Extremadura (9 Junho 1917).
Num discurso perante o Ministro do Interior em Bragança, o P. Formigão toca vários pontos, que manifestam a sua
atenção e sensibilidade aos problemas sociais. Aí podemos ver
alguns recados para o Estado e para os católicos:
Naquela fase, o Governo “se esforça por que sejam integrados os valores culturais e espirituais que constituem a
maior riqueza duma nacionalidade, e que nem sempre têm
sido devidamente apreciados e aproveitados”.
O orador que ele substitui “mostraria como o Governo
sabe manter sem violências a ordem e a paz num país que
parecia condenado a ser presa de desordens…”
E “diria que os católicos faltariam a um grande dever, se
não se interessassem, na medida das suas forças, pelas questões políticas da sua terra”.
Com uma linguagem moderna e actual, o P. Formigão
chama a atenção para o papel importante dos católicos no
momento em que o Estado procura impregnar a vida do país
de salutares princípios, “remodelando os costumes políticos e
operando de cima para baixo a necessária revolução social antes que ela se opere de baixo para cima e produza tremendas
catástrofes como na Rússia e em parte na vizinha Espanha”.

44

P. Manuel Nunes Formigão Educador da Juventude e Formador de Padres

E como um princípio de boa governação, recomenda que
é fundamental “escolher, não os melhores ou os mais audaciosos de um partido, mas os melhores e mais competentes
de toda a comunidade”.
Numa outra ocasião, na apresentação ou abertura de uma
festa da Juventude Católica Feminina, em Bragança, ele procura sensibilizar as pessoas para a instituição dos Patronatos, de que ele fora o promotor e cuja projecção social era de
grande relevância: “Dois patronatos que há meses estão
dando o pão do corpo e o pão do espírito a cerca de cem
crianças necessitadas de ambos os sexos desta cidade”.
Ao falar da influência da Igreja na formação do espírito e
do coração, o P. Formigão deixa transparecer alguns dos
princípios que o norteavam na sua missão de educador. Antes
de mais, afirma que a educação das crianças era a tarefa mais
importante no nosso país. O Patronato aparecia como complemento da escola na formação moral das crianças e como
uma resposta à necessidade de fazer alguma coisa pela educação da juventude, a qual não estava concluída aos doze
anos. Como instituições ao serviço da educação integral,
os patronatos levavam “o pão do corpo a muitas bocas, a luz
da verdade a muitas inteligências, nobres sentimentos a muitos corações, conforto a muitos lares”.
Relacionados com a educação, ele vê o futuro dos próprios países e a solução dos enormes problemas sociais. Com
convicção afirma: Educar a infância e a juventude é assegurar
o porvir: instruindo-os nos deveres, dirigindo a sua inteligência, orientando a sua vontade, está-se a preparar o futuro. E
tornando sobre as encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo
Anno, afirma que os variados aspectos do “monstruoso
problema social” só se podem resolver à luz daquelas.
Ainda em Bragança, o P. Formigão fará uma Exposição
critica às “Bases de Organização da Assistência de Bragança”,
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da autoria do Dr. Francisco Morgado, Presidente da Câmara
Municipal. Trata-se das Bases 7 e 8 desse projecto, cujo
conteúdo ele desmonta com uma série de razões que se
opõem à sua aceitação. O texto de dez páginas foi lido na
reunião dos Representantes das instituições de beneficência
da cidade, que se realizou no dia 4 de Julho de 1938. É
apresentado como uma “resposta, em harmonia com a verdade, a justiça e o bom senso”.
Os excertos que seguem põem em evidência a preparação
jurídica e sentido de justiça do P. Formigão, ao mesmo tempo
que revelam o lado varonil e nobre do seu discurso, bem
enraizado na Ética e na Filosofia.
Em primeiro lugar, faz a defesa intrépida da liberdade
da Igreja, a qual seria tocada com tal disciplina social.
“A única liberdade sem peias que existe desde que o mundo
é mundo e que existirá sempre, ou os homens queiram ou não
queiram, é a liberdade de fazer o bem, de praticar a caridade,
quer espiritual quer material, para com o próximo. Essa
liberdade reivindicou-a sempre a Igreja Católica, desde o
primeiro momento da sua existência. Foi-lhe assegurada
pelo seu Divino Fundador e selou-a o sangue dum sem
número de mártires. Atentar conscientemente contra essa
liberdade, impedindo ou dificultando o seu exercício, submetendo-a a entraves de qualquer natureza, mesmo sob o pretexto
de a tornar mais eficaz, é um crime, pior que isso: é um
atentado inominável à nobreza e dignidade da pessoa humana
e a mais repugnante de todas as monstruosidades”.
Perante o desrespeito dos direitos afirma ser indispensável
defender “os direitos individuais dos cidadãos, incluindo os
próprios deserdados da fortuna com cujos legítimos interesses
não é lícito brincar nem fazer política”.
O confronto do Estado Novo com o que ele chama Estado
Velho, serve ao P. Formigão para denunciar, com alguma
retórica, os vícios dos “defensores da actual situação política
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que vieram do Estado Velho e (que), até nalgumas repartições
públicas, haja ainda hoje a tendência para coarctar dos direitos
e franquias individuais, como nos tempos ominosos do predomínio do partidarismo egoísta e do caciquismo imoral”.
E prosseguindo na defesa das instituições da Igreja, afirma:
“Proceder inversamente o mesmo seria que estancar por
completo ou cercar em larga escala as fontes da caridade e da
beneficência”. “Por outro lado, constituiria flagrante violação
das regras mais elementares da justiça desviar quotas, donativos, ou subsídios do fim determinado a que são destinados
pelos benfeitores para outros fins”.
Longe do espiritualismo desencarnado, ele defende que
“é inútil pregar moral a estômagos vazios, não se pode negar
que a instrução e a educação e, de modo genérico, a assistência moral, sob as suas diversas formas, sobrelevam a mera
assistência material”.
Contra o estatismo assistencial sublinha que a assistência
ficaria “sujeita a solicitações inoportunas e a pressões de ordem
moral e de ordem política para beneficiar umas instituições
de preferência a outras, para favorecer umas mais que outras,
lesando, mesmo involuntariamente, a justiça com uma repartição menos equitativa” e daria “ensejo a numerosos equívocos,
desgostos, contrariedades e conflitos que só redundariam em
prejuízo das instituições e dos pobres em geral”.
Tal projecto da Câmara acarretaria competições injustas
e eliminaria a salutar competição. “É preciso evitar a todo o
custo o triste espectáculo de competições e lutas entre as instituições de beneficência, assim como as tentativas, manifestas
ou solapadas, de predomínio ou de absorção de umas relativamente às outras. Nobre e salutar emulação, sim; rivalidades
e lutas, nunca! Cada uma delas tem o seu campo de acção”.
E como num sonho, o P. Formigão anima as iniciativas
assistenciais a fim de que seja “mais intensa e mais extensa a
sua acção, visando a extinguir de todo a mendicidade – verda-
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deiro opróbrio dos povos cultos – e a não permitir que haja
nesta cidade, durante um só dia que seja, um único estômago
que passe fome”.
E ainda: “Como quer que seja, os ribeiros e os regatos, não
só não prejudicam os rios, mas até os engrossam, fornecendo-lhes as suas águas. Do mesmo modo, a multiplicidade e
variedade das instituições de beneficência, que constituem a
afloração admirável dos mais belos sentimentos da alma
humana naturalmente cristã, longe de embaraçar mutuamente
a sua benemérita acção (…), tornam-na ainda mais intensa e
mais larga (…)”.11
Em síntese, podemos afirmar que era esta sabedoria mais
do que a ciência, era o senso comum mais do que a espontaneidade, era a virtude mais do que o convencionalismo, era o
amor à pessoa em si mais do que a força da lei, que fazia do
P. Formigão o educador e formador de almas.
As exigências éticas do seu ensino tocavam-no a ele em
primeiro lugar. Aquilo que ensinava aos outros aplicava-o,
antes, a si próprio. Houve uma altura em que o perfil de
educador, de formador, foi duramente posto à prova. Quando o P. Formigão percebeu que estava sozinho na defesa do
projecto de uma congregação contemplativa, então, em
nome da verdade e da justiça, “retirou-se” estrategicamente,
até que soasse a hora. Sem cruzar os braços e sem se gladiar com ninguém, entrou no “deserto” da humilhação e da
renúncia (kenose), para que a Obra de Deus pudesse surgir e
brilhar na hora própria, em toda a sua bondade e verdade.
Vertente apostólica
Durante as duas primeiras décadas da sua vida sacerdotal,
o perfil do jovem P. Formigão tomou forma e expressão entre
____________________
11

AForm., Apostolado Social em Bragança: Exposição lida na reunião os representantes das
Instituições de Beneficência da cidade de Bragança, 4 de Julho de 1938, pp. 8-9.
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os jovens do Seminário, os jovens do Liceu, os jovens da
Escola Agrária, as jovens do Colégio Feminino e do Patronato
de meninas pobres, em Santarém. Naturalmente, as horas
dedicadas ao Liceu, que ocupava a outra parte do grandioso
edifício, do outro lado do Seminário, eram as horas livres.
Toda esta actividade com jovens em casas tão diversas
exprimia um extraordinário zelo apostólico.
O seu modo de comunicar com os jovens era informado
por três objectivos de ordem pedagógica: formar a inteligência, robustecer a vontade e educar o coração. Tal atitude, baseada
na sua preparação académica, verificava-se constantemente no
modo como expunha os temas e dissecava os sentimentos.
O P. Formigão prosseguia um objectivo: iluminar, convencer,
mediante o esclarecimento da inteligência. O seu caminho era
o do convencimento, não o da imposição. Era o caminho da
liberdade.
Educador da fé, parece ser o melhor atributo da actividade
pedagógica do P. Formigão. A ideia que mais se impôs nos
testemunhos posteriores dos seus alunos foi a de apóstolo:
“Apóstolo da juventude”, “Apostolo de Fátima”, “Apóstolo
de Maria”. Apóstolo que ensina a viver conforme ele vivia.
Portanto, educador enquanto apóstolo. E isso torna-se mais
verdade ainda nos seminários, enquanto apóstolo formador
de apóstolos.
O seu dinamismo apostólico afirmava-se no contacto
pessoal e na animação de grupos e comunidades. No primeiro
caso, ficaram-nos vestígios da sua relação com a senhora
D. Luísa Andaluz e com a jovem Aida da Purificação Santos,
futura Madre Cecília. No segundo caso, sabemos algo do seu
empenho junto de associações e instituições e da sua dedicação às lides da imprensa.
É possível acompanhar algumas das iniciativas apostólicas do P. Formigão, onde emerge, sobretudo, o seu sentido de
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piedade e de caridade. Fora do seminário, a sua acção ia-se
afirmando cada vez mais em gestos de abertura e solidariedade. Duas instituições mereceram a sua particular atenção:
a Associação Nun’Álvares e a Conferência de S. Vicente de
Paulo, de que se falará a seguir.
De algumas das suas iniciativas temos conhecimento
através do jornal de Santarém, onde passou a colaborar regularmente, fazendo dele uma cátedra ou microfone para ir ao
encontro das pessoas confrontando-as com problemas graves.
Em 1924, faz um apelo no Correio da Extremadura em
favor do Colégio de Nossa Senhora dos Inocentes, por causa
das 70 crianças pobres que aí se encontram. Sob o título
“Dívida de honra” (Fev-Maio 1924) escreve, com o pseudónimo “Miosótis”, no sentido de angariar fundos para a
aquisição da sua nova sede, o antigo Convento das Capuchas.
A subscrição iniciava com mil escudos do autor.
No mês de Novembro de 1924, num outro artigo intitulado
“Horas de angústia e pavor”, “Miosótis” chamava a atenção
para o grave incêndio no hospital de Jesus em Santarém.
Apelando para a caridade pública, encabeçava uma grande
subscrição a favor da Misericórdia com mil escudos, para que
os necessitados pudessem ser socorridos.
Em 1930, impulsiona uma associação de fiéis, a “Ala do
Santíssimo Rosário”, fundada em 1927 e que mais tarde se
converteria na Obra Nacional dos Cruzados de Fátima. Com
tal movimento procurava dar satisfação aos pedidos de Nossa
Senhora aos pastorinhos. Aprovada pelos bispos de Lisboa,
Évora, Leiria e Portalegre, esta “Liga de piedade, caridade e
apostolado” tinha a sua sede em Santarém.12
O Cónego José Galamba de Oliveira, que foi aluno do
Servo de Deus, no Seminário de Santarém, desde 1914, dá um
____________________
12

Boletim Apóstolo de Fátima 9, 2003, 3.
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testemunho eloquente da acção apostólica do P. Formigão
em Santarém, começando por delinear o quadro de perseguição em que ele operou: “Fora do Seminário, tinha várias
actividades, mas a sua maior paixão era a acção junto da
Juventude, sobretudo da juventude escolar, na sua Associação
Nun’Álvares dos Estudantes Católicos, vigorosa precursora
da Acção Católica Escolar (JEC e pré-JEC) dos nossos
tempos…13
Sem se referir à acção do P. Formigão dentro do Seminário, sublinha que a sua rica personalidade transparecia
na sua “vida serena, calma, sem hesitações e sem exaltações”.
Em síntese, reconhece que o P. Formigão, pela sua palavra
e pela acção pessoal, se tornou “o modelo do Assistente
Eclesiástico”, que em meio a um ambiente hostil sabe educar
os jovens na “Piedade, Estudo e Acção”.14
“Numa época de luta, de perseguição à Igreja em que
se pagavam as culpas de graves deslizes, de lamentáveis
abandonos, de erros e crimes de idades passadas, o Sr.
Cónego Formigão entreviu com clareza a necessidade
urgente de preparar solidamente um escol de leigos que
ajudasse a levedar para Cristo o mundo em que viviam.
Daí o amparo enorme e a luz dados aos rapazes de então. O
que eles não poderiam dizer. E as almas cujo rumo de vida
ficou marcado pela acção delicada mas prudente e forte
deste director de consciências, deste homem que a gente
do seu tempo não soube apreciar por não o conhecer...”15
As razões da actividade apostólica do P. Formigão com
os leigos estão condensadas num texto dos anos 30 sobre a
Acção Católica. Como movimento, a Acção Católica foi
____________________
13
14
15

“Testemunhos”, Stella, Set.-Out. de 1968, pp. 13-14.
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emergindo no período de estadia do P. Formigão em Santarém, mas o seu método de “Ver, julgar e agir” a comprometer
os seus membros não escapou à sua atenção nem ao seu empenho personalizado. A Acção Católica era simultaneamente
um espaço de formação cristã e um meio de resistência à
onda anti-religiosa do republicanismo de cor maçónica que se
estabelecera em Portugal. Mas antes da sua implantação a
nível nacional, já o P. Formigão praticava a sua metodologia.
Mais tarde, ele conheceu o movimento por dentro, à luz do
exemplo italiano, mas nessa altura a sua atenção já estava
orientada noutro sentido.
É muito significativo o que deixou escrito sobre os objectivos da Acção Católica: “Como fim imediato e como condição
sine qua non para obter o fim imediato, a Acção Católica tende
à formação das consciências: formação fortemente cristã,
formação completa, que abrange o homem todo: feita de
piedade sólida, de iniciação conveniente nas coisas divinas, de
zelo activo, de dedicação ilimitada à hierarquia, de costumes
irrepreensíveis e edificantes”.16
A seguir à sua viagem pela Europa, em 1933, motivada
pelo estudo dos movimentos eclesiais e instituições religiosas, o seu modelo da Acção Católica é o da Itália, onde o
o Movimento se encontrava pujante e bem organizado. Por
isso, na reflexão sobre o Movimento aplicado aos jovens
portugueses, não surpreende o relevo prestado à Juventude
Católica Italiana. A ideia central de formação para o apostolado, de jovens apóstolos no meio dos jovens, se não era nova
para o P. Formigão, constituía um estímulo e um apoio à actividade com a juventude.
Por intuição e por experiência, o P. Formigão sabia que o
educando cristão devia ser formado na acção e para a acção:
____________________
16
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“A característica própria da Acção Católica é a formação para
o apostolado. Tal é, pois, a característica da Juventude... Há
uma ideia importante a frisar: a Acção Católica não é só preservativa nem só formativa, mas ordenada para o apostolado…”
E continua: “É que as sócias da Juventude devem constituir uma elite; devem ser bem escolhidas para poderem
dedicar-se ao apostolado entre as jovens que não pertencem
às organizações da Juventude”.17
Esta preocupação apostólica continuou a atormentá-lo em
Bragança, onde se dedicou à formação cristã e sacerdotal de
jovens. A propósito, afirma o seu biógrafo P. Alonso: “Não
obstante as actividades académicas e algumas aulas no Liceu
Emídio Garcia, o P. Formigão em Bragança também foi
nomeado assistente diocesano da Acção Católica, trabalhando
principalmente com a juventude”.
Como em Santarém, começa por se dirigir aos mais
necessitados e para eles funda e mantém dois patronatos: um
para meninos, o qual começa a funcionar no dia 13 de Julho
de 1935 e que toma o nome de Santo António; o outro para
meninas.18 Em carta à irmã Antónia, datada de Bragança
18 Dezembro 1934, deixava esta confidência: “No domingo
fundei o Patronato – Escola-Sopa de N. S. de Fátima para
meninas”, fundação que ele atribuía publicamente ao bispo
de Bragança.
Certamente, a ligação a Fátima continuou a ser uma
coordenada fundamental no discurso e na vida activa do P.
Formigão durante os anos de Bragança. O vestígio mais
significativo, encontramo-lo na consagração de uma família
religiosa que se foi afirmando sob a sua direcção. Apesar da
sua importância, esses dados só constituem um dos lados da
____________________
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sua estrutura de formador, porque nessa data ele já é aquilo que
sempre será – um educador da fé, um apóstolo.
Vertente histórica
O enquadramento histórico do discurso e das atitudes do
P. Formigão deve ter sofrido a influência da família, ligada ao
convento de Cristo em Tomar, assim como dos estudos nos
seminários e na universidade de Roma. Como categoria cultural,
o respeito pela história, só por si, constituía uma prerrogativa
que o impunha no contacto com os jovens: Fiel à memória do
passado, fiel ao momento presente.
A vertente histórica da actividade do P. Formigão manifesta-se nas suas intervenções pontuais nos momentos cruciais
que o povo ia vivendo. Ignoramos como eram as suas aulas
de história da Igreja, mas podemos avaliar a sua sensibilidade
do real por alguns dos seus textos e pela sua preocupação em
semear gestos de referência pátria e eclesial.
Inserido como estava na vida real do povo, o sentido da
história do P. Formigão assume também a dimensão característica da caridade e da procura da justiça. A raiz do seu actuar
na história é indicada pelo Dr. António Rodrigues da Silva
como sendo a sua “vida plena de Deus”. Carregadas de
simbolismo, as associações a que dedicou muito do seu tempo
e zelo são duas: Associação Nun’Álvares e Conferência de
S. Vicente de Paulo.
Associação Nun’Álvares
A cidade de Santarém, com o cenário jacobino próprio da
época, foi o palco de vários gestos significativos do ânimo
do P. Formigão. Nomeado professor do Liceu Sá da Bandeira
em 1917, função que desempenhou até 1929, aproveitou essa
situação para se aproximar dos estudantes, procurando ajudá-los na sua formação e envolvê-los em actividades apostólicas,
com as quais dava expressão ao desejo de uma identidade
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portuguesa e cristã. Com esse objectivo fundou a Associação
Nun’Álvares, criando um núcleo de jovens que tomou como
modelo a figura do Condestável, Herói e Santo nacional.
Mediante esta Associação, muitos jovens beneficiaram do
saber do P. Formigão e testemunharam a sua bondade, puderam
escutar distintos oradores e despertaram para os problemas
sociais de muitas famílias.
A Associação recebeu como patrono o Condestável Nuno
Álvares Pereira, natural de Santarém (1360), modelo de amor
a Deus e à Pátria. Com tal patrocínio, o P. Formigão intuía
a identidade nacional como questão a defender e a promover.
Pelas suas características, a Associação, cujos Estatutos
datam de 26 de Março de 1917, foi comparada ao CADC
da Universidade de Coimbra e vista como precursora do
movimento da Acção Católica. Retomando o culto do “Santo
Condestável”, o P. Formigão estava a indicar à juventude o
caminho a seguir, precisamente numa época muito critica para
o país.
Pouco depois, Nun’Álvares seria elevado às honras dos
altares por Bento XV, em 23 de Janeiro de 1918. O facto foi
objecto de solenes homenagens ao Santo Condestável em
Santarém, de 13 a 16 Junho de 1918, promovidas pela Associação. Por trás dos Comunicados dos Cadetes de Nun’Álvares
ao povo de Santarém está a pessoa do P. Formigão, assim como
de todo o Programa, o qual incluía a promoção de um Bodo
a 500 pobres, uma exposição de pintura, um congresso da
Juventude Católica Portuguesa, e diversos actos religiosos.
Na homenagem ao Santo Condestável, de 29-30 Nov. 1920,
um dos números era um jantar para 50 rapazes pobres. O
mesmo se diga das solenes homenagens levadas a cabo no 5º
centenário da morte do Beato Nun’Álvares (4-10 Novembro
1931).
A figura de Nun’Álvares impôs-se indiscutivelmente, apesar do anti-clericalismo exacerbado do ambiente. Vários jovens
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que aí encontraram apoio se tornaram, mais tarde, personagens
importantes na vida pública. Para manter o contacto entre
os membros, o P. Formigão tomou a iniciativa de fundar um
órgão de comunicação da Associação, ao qual foi dado o
título de “Herói e Santo”, que teve pouca duração. Em 1922,
apareceu um grupo de antigos alunos, a fundar em Lisboa
uma revista quinzenal – “Cruzada Nacional Nun’Álvares” de
que saíram poucos números.
A Associação Nun’Álvares “foi uma das iniciativas mais
originais da época”, afirma o seu biógrafo J. M. Alonso.19
Nessa época, caracterizada por exacerbado anticlericalismo,
os objectivos duma associação católica como a do P. Formigão
não escaparam a uma oposição surda e implacável. A grande
figura do Santo Condestável emergia como uma esperança
para Portugal, reunindo as hostes católicas à volta daquele
que como Herói e Santo significava a defesa da Igreja e da
Pátria. Com toda a sua alma de apóstolo e de amante da Pátria,
o Dr. Formigão procurou reunir à volta desta chama um grupo
de jovens que pudesse remar contra a maré do republicanismo
demagógico.
Depois de ter conseguido um lugar como professor no
liceu Sá da Bandeira, num meio totalmente laico, ele passou a
dedicar algum do seu tempo aos jovens. O antigo aluno Dr.
Joaquim Dinis da Fonseca confessa que, além de ser professor
no Liceu, num tempo em que o anticlericalismo demagógico
constituía o ambiente da época, o Dr. Formigão deu início a
“uma Associação de jovens que viria a ser a vanguarda católica em todas as campanhas de revitalização cristã da sociedade.
Conseguiu isto com aquele carisma especial com que atraía os
jovens”.
____________________
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Entre as diversas actividades, a Associação proporcionava
ao grupo aulas de música, de dicção, serões de arte, conferências,
recitações. Com um grupo dramático, o P. Formigão ensaiou
e representou a peça “O sonho do Condestável”. Promoveu
Congressos, assim como as comemorações condestabrianas
depois da beatificação de Frei Nuno de Santa Maria. E perante
a pobreza e a epidemia da pneumónica, despertou os jovens
para a caridade cristã.
Um dos seus alunos no Liceu Sá da Bandeira, em Santarém,
o Dr. Virgílio Arruda, enaltece o apostolado do P. Formigão
com a juventude de Santarém, recordando como era criadora
a sua doutrinação, inusitada a sua vida interior, como naqueles tempos de mentalizado laicismo pugnava pelos direitos
da Fé, escrevendo textos no periódico local sob o pseudónimo
de “Miosotis”.20
O Dr. António Rodrigues da Silva, testemunha como o Dr.
Formigão desenvolveu assombrosa actividade entre os estudantes de Santarém, através de toda a sorte de dificuldades
e resistências, fundando o primeiro núcleo de rapazes desassombrados para defesa da fé católica, com a criação da
Associação Nun’Álvares:
“Quem, como eu, conheceu o Senhor Dr. Formigão
quando regressou de Roma, ocultando toda a soma de virtudes
e valores intelectuais de que era arquimilionário, e sentiu de
perto aquele fogo devorador de tudo e todos abrasar nas
chamas do amor de Deus e de sua Mãe Santíssima; quem o
viu, de cabelo crescido livremente para cima, como chamas
da sua inteligência que do céu irrompesse livremente para
o céu (sic); quem o viu saltar do apostolado do seminário de
Santarém – cheio de ideias novas de apostolado social, carregado de malas e pagelas, opúsculos e livros de propaganda
____________________
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religiosa – para as cadeiras do professorado do liceu Sá da
Bandeira, e organizar ali, através de todas as dificuldades e
resistências, o primeiro núcleo de rapazes desassombrados
para defesa da fé católica, com a criação da Associação Nun’-Álvares, cujo hino compôs e hoje se canta por toda a parte;
(...) quem o observou nesse apostolado, a pé, de carro, de
bicicleta, no meio dos rapazes, animando-os, incitando-os,
insuflando-lhes a vida da graça activa e perene, não pode
esquecer essa vida plena de Deus e, no meio das fraquezas e
tribulações quotidianas, não pode deixar de invocar o Senhor
Cónego Formigão como um grande Santo”.21
A propósito da Associação, o Cónego Francisco Maria
Félix, que exercia as funções de Reitor do Seminário de
Santarém, quando o Servo de Deus era aí professor e prefeito,
dá um autorizado testemunho muito interessante. O que diz
a seguir sobre o professor que foi o P. Formigão é uma
síntese eloquente do Mestre e Educador que contribuiu para
desmontar “preconceitos e abriu horizontes de luz, de verdade
e de bem a muitos”. Um grande educador, porque amava a sua
missão.
“Professor durante alguns anos, no Liceu, num tempo em
que nem a Igreja era respeitada nem o clero bem compreendido, o Cónego Formigão soube ganhar a simpatia dos seus
colegas e a confiança dos seus alunos; fundou com os melhores destes a Associação Nun’Álvares, que muito contribuiu
para despertar os sentimentos cristãos então adormecidos
na Academia de Santarém; promoveu não apenas festas religiosas, mas também palestras e conferências instrutivas, diversões e passeios salutares para o corpo e para o espírito da juventude. Acompanhado pelos seus rapazes pediu esmolas que
distribuía pelos enfermos e necessitados e prestou assistência
____________________
21

Processo 5170.

58

P. Manuel Nunes Formigão Educador da Juventude e Formador de Padres

a inúmeras pessoas atacadas pela pneumónica, que no Outono
de 1918 fez tantas vítimas. Adquirindo assim, sem as procurar
nem nelas advertir, a estima e a admiração de tantos e
tantos que, ao ouvirem a sua palavra simples e ao presenciarem a sua actuação impressionante, punham de parte
velhos preconceitos, abriu horizontes de luz, de verdade e
de bem a muitos que são hoje elementos de valor no ressurgimento espiritual que na nossa terra se vem notando”.22
No ano de 1918, fim da 1ª Guerra, Santarém não escapou
à irradiação da “pulmónica”, epidemia que dizimou milhares
de pessoas, lançou muitas famílias na miséria e deixou inúmeras crianças órfãs. O P. Formigão não se poupou a prestar
auxilio aos empestados, associando os jovens nessa tarefa, e
batendo a pedir à porta das pessoas abastadas. A sua acção
foi de tal modo notória que até mereceu elogios e o reconhecimento por parte das autoridades da cidade escalabitana.
Mais tarde, em 1935, já em Bragança, sem os associados
de Santarém, o P. Formigão escreverá um artigo que nos
ajuda a compreender o seu estilo enraizado na história. Aí
apresenta a figura de Nun’Álvares sobre o fundo da tragédia
da 1ª Grande Guerra na Europa e da perseguição à Igreja no
Portugal republicano, salientando a devoção do Condestável
à Virgem Maria, a sua beatificação e a sua indesmentível
protecção de Portugal.
A mais horrível de todas as tragédias guerreiras, assumindo
as proporções duma catástrofe da humanidade, transforma a
Europa e o mundo num vasto campo de batalha, ceifando em
continuas hecatombes milhões de existências preciosas e
enchendo os povos de lágrimas e de sangue, de desolação e de
luto. Milhares de portugueses sucumbem em terra estrangeira,
vítimas do mais doloroso dos deveres, deixando esposa e
____________________
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filhos imersos para sempre na amargura inconsolável da
viuvez e da orfandade.
No seio da Pátria, a ambição e o ódio atiram irmãos contra
irmãos, acumulando ruínas sobre ruínas, numa luta feroz de
extermínio, sem tréguas e sem quartel, que ameaçava eternizar-se.
A Igreja tornada alvo de cruel perseguição, o princípio de
autoridade profundamente abalado, a ordem e a paz sem
cessar perturbadas, uma situação financeira e económica
verdadeiramente alarmante, perspectivas de visões apocalípticas num futuro mais ou menos próximo – tal era o quadro
tétrico, o espectáculo angustioso e apavorante que Portugal
oferecia aos olhos de nacionais e estrangeiros.23
Com a sua actuação caritativa, que alguns declararam
heróica, o P. Formigão manifestou-se mais do que um mestre,
constituindo-se com o exemplo no melhor educador. Não
ensinou apenas; pôs em pratica aquilo que ensinava.
Conferência de S. Vicente de Paulo
Outro campo da sua actividade apostólica em Santarém
era a Conferência de S. Vicente de Paulo. Com a reunião semanal, com tempo para as orações, com a formação espiritual,
com a colecta e a prática do bem às pessoas e famílias, a
Conferência Vicentina era simultaneamente uma grande
escola de formação cristã. Naquele tempo conturbado, de
agitação e de insegurança social, a Conferência constituía uma
barreira à imaturidade juvenil, ao mesmo tempo que abria o
olhar para as virtudes do P. Formigão: Humildade, pobreza,
caridade, paciência, trato respeitoso dos alunos. Um dos seus
jovens testemunhará que, durante os anos de 1918-26, eram
recebidos no seu escritório, onde não havia estantes nem
prateleiras.
____________________
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Em 1917, ano das aparições de Fátima, recrudesceu o
ânimo de hostilidade à Igreja, sentindo-se as suas repercussões também em Santarém. Um dos gestos provocatórios foi
a extinção da Conferência de S. Vicente de Paulo. Perante a
injustiça de tal decisão do Administrador do concelho, “os
membros da dissolvida Conferência” assinaram um Comunicado “Ao nobre povo de Santarém”, publicado no Correio
da Extremadura (9 Junho 1917). Certamente, o texto ficou a
dever-se ao P. Formigão, assistente eclesiástico. A clareza dos
conceitos, a forma da argumentação e a coragem na denúncia
escondem, sem dúvida, a pena do P. Formigão, aliás confirmada por testemunhos contemporâneos.
Sem rodeios, o Comunicado afirma que o Administrador
do concelho dissolveu a benemérita instituição da Conferência
de S. Vicente de Paulo e que ele sabe que “dizemos a verdade
e só a verdade”. “Vítima de uma violência sem nome”, a Conferência extinta deixava 35 famílias necessitadas sem a ajuda
semanal.
Deste modo, era violado “o Direito de associação consignado na Constituição da República, vibrando de improviso
na Conferência desta cidade um golpe imerecido com o seu
ofício inexorável e fulminante cujo teor faz lembrar um “irade” do sultão da Turquia ou um “ukase” do czar da antiga Rússia ou um “knout” dos ergástulos da Sibéria”.
Um exemplo de sinal contrário vinha de Pierre de la
Gorce, o qual era confrade vicentino e sócio da Academia
Francesa…
A seguir, o Comunicado recorda que “a prática da caridade não pode constituir um privilégio exclusivo e de marca
registada” e que “pretender fazer dela um monopólio é atentar
contra os direitos mais sagrados da liberdade individual e
colectiva, e cometer um crime nefando de lesa-humanidade,
para o qual não há indulto nem atenuante possível no foro da
consciência universal”.
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Outro argumento assenta na natureza da Caridade cristã.
O intuito das instituições de caridade é de “exercer a caridade
sem acepção de pessoas. Nós, católicos, somos homens de
ordem por índole, por tradição e por educação. Não nos revoltamos nem incitamos ninguém à revolta contra os poderes do
Estado. Mas também somos homens de princípios, de carácter
e de pundonor… Queremos respeitadas as nossas crenças e
acatados os nossos direitos de cidadãos… Por isso atraiçoaríamos a nossa consciência… se não erguêssemos bem alto
o nosso protesto, respeitoso, enérgico e altivo, contra a violação da lei e o desprezo do nosso direito”…
E o Comunicado terminava assim: “Vimos reclamar justiça
e liberdade para todos e caridade e compaixão para com os
pobres”.24
Sentimento patriótico
Sobre a Pátria, o discurso do P. Formigão insere-se na
trilogia Deus, Pátria e Família. Deixando entrever as tensões,
injustiças e perseguições que caracterizaram algumas décadas do século XX, o seu discurso traduz uma clara consciência de identidade das próprias raízes. As suas palavras,
claras e contundentes, reflectem uma visão de fé, a sofrer por
um lado, e a denunciar, por outro, corajosamente, o logro
de certas decisões politicas. O sentimento patriótico do
P. Formigão é forte, mas antes dele e acima dele está a sua
visão de fé e o seu amor à Igreja. O patriotismo reflecte-se
nas mais diversas situações e como atributo contribui para
enriquecer a sua personalidade de educador.
Numa exortação às crianças da 1ª Comunhão (Cartaxo,
15.06.1917), recomendava ele a oração pela Pátria, então a
sofrer com o sectarismo republicano e com a participação na
Guerra mundial:
____________________
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“Há a solicitar para ela (a Pátria) o indispensável auxílio
de Deus, a fim de que possa resistir aos inúmeros e poderosos
inimigos que conspiram contra a sua fé, as suas tradições e
a vida católica: perigo mais temível do que o da violação
das fronteiras nacionais e da invasão do território”.25
Por altura da visita do Presidente da República, Sidónio
Pais, a Santarém, em 3 de Março de 1918, o P. Formigão foi
o escolhido para fazer o discurso de saudação, no qual sublinhou o valor da Religião na vida social.
Por ocasião do aniversário da coroação do Papa Pio XI e
do natalício de D. Luísa Andaluz, em Santarém, no ano 1923,
ao mesmo tempo que presta homenagem às benemerências
desta senhora, sublinha o egoísmo de uma “sociedade sem
Deus”:
“O seu diadema… é a reabilitação, o amparo de tantas
vitimas duma sociedade sem Deus, pervertida, duma sociedade
sem Deus e sem moral, ferozmente egoísta e descartável…”
Mais tarde, num discurso aos militares em Bragança,
deixou claramente formulado o seu pensamento acerca do
amor da Pátria:
“Nós, os padres, no exercício duma missão toda de paz,
(…) pomos acima de tudo os interesses da Igreja, que são os
interesses do próprio Deus; mas isso não nos inibe de professar
um amor ardente pela Pátria e de dar por ela o nosso trabalho,
a nossa saúde, o nosso esforço, e, se tanto for preciso, também
o nosso sangue e a nossa vida”.26
No ano das Festas centenárias da Fundação de Portugal, a
nota do patriotismo emerge na comunicação por ocasião do
Congresso Eucarístico (Bragança, 1940), afirmando nomeadamente que “a fé religiosa é indispensável” à identidade
nacional.
____________________
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A mesma denúncia do mundo ímpio, a encontramos num
Sermão em Guimarães centrado em Cristo: Christus vincit…
No seio de um século que se ufana da sua impiedade, de um
ridículo cepticismo, do materialismo, o P. Formigão lança
o desafio, falando de “Cristo Rei libertador: quem será capaz
de dizer o que o homem lhe deve em matéria de liberdade, de
verdade, de legítima fraternidade?”
A conclusão não pode ser senão evangélica: “Servir a
Deus é viver. Obedecer a Deus é um título de nobreza. Não há
verdadeira liberdade senão aquela que se encontra no serviço
de Deus”.27
A Fátima, o P. Formigão chama “coração vivo da Pátria
querida, alma eterna do nosso Portugal!” Desde o ano das
aparições, o P. Formigão sentiu-se cada vez mais vinculado
à Cova da Iria, como o mostrou com o seu empenho pessoal,
com os livros publicados e até com as poesias que compôs.
Se ele foi “instrumento” na afirmação de Fátima, por outro
lado também Fátima se tornou em sinal de esperança da
regeneração da Pátria.
Mais tarde, já na diocese do Porto, em 1946, o P. Formigão aparece a apoiar a Peregrinação nacional ao santuário de
Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, na ocorrência
do tricentenário da consagração nacional à Padroeira (1646).
A Convocação era assinada por Visconde de Montelo.28
Vertente estética
Os esteios da sua formação filosófica e teológica fizeram
do P. Formigão um formador seguro, a quem não faltava o
sentido da beleza e da arte. Desta sensibilidade estética,
promovida com a sua estadia em Roma, também sabemos
pouco. Mas esse pouco, que brota da sua vida intensa e da
____________________
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sua imaginação, impõe-se sobretudo na sua relação com os
jovens.
Antes de mais, o engenho poético traduzia a sua fina
sensibilidade. Impelido ou estimulado pelas circunstâncias,
isso serviu-lhe para compor poesias várias e sonetos. Entre
essas composições, conta-se o hino da Associação Nun’Álvares, um hino em honra de N. Senhora de Fátima e um livro
de sonetos à volta da Ladainha Lauretana. Como eco do seu
ânimo poético, deixou um número significativo de poesias
inéditas, e de sonetos.29
O Cónego José Galamba de Oliveira, que conviveu muito
de perto com o P. Formigão, tendo chegado a residir por alguns
tempos na sua casa, diz do seu génio poético:
“O Sr. Doutor Formigão era uma alma de poeta, não só no
sentido corrente da palavra… Refiro-me ao sentido mais nobre
de descobridor e criador de beleza. Neste sentido de saber ver a
beleza do mundo e das coisas como revérberos da Beleza
Incriada, me parece que consistia a sua melhor e mais válida
característica de poeta.
Dotado da requintada sensibilidade de poeta, por isso
mesmo, sofria muito mais do que o geral das outras pessoas.
Mas sabia calar. Mais tarde, aos mais íntimos abria de vez
em quando a ferida por onde a alma sangrava. E como ele
sofreu!” 30
Também o P. Craveiro da Silva diz a propósito: “a sua
preocupação mais funda não era propriamente a poesia, mas
o caminho dos santos. (…) Uma vida intensa e rica como a
sua não podia deixar de exprimir, por vezes, a sua experiência
pessoal de momentos místicos ou de sobressaltos de beleza
na moldura rítmica da poesia. Quem partilhar os caminhos de
____________________
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Deus através das angústias, das necessidades e das alegrias
dos homens, com intensidade e abnegação (…) não pode
deixar de se exprimir, por momentos, com beleza, encanto e
ritmo, apesar de não se apelidar a si mesmo de poeta”.31
Se a poesia mística é expressão de uma “progressiva união
amorosa com o divino”, então a poesia do P. Formigão, entrando nessa categoria, diz-nos algo (não estudado) da sua
ligação espiritual com Deus e com as coisas belas.
Ao mesmo tempo, surgem os Pseudónimos a que o P.
Formigão recorreu, quando escrevia em prosa nas primeiras
décadas do seu ministério. Os Pseudónimos, enquanto nomes
com uma forte carga simbólica e artística, fazem parte do perfil
humano e literário do P. Formigão. Usou três, conforme as
diversas circunstâncias em que se encontrava. Num período
em que era moda literária recorrer a heterónimos e a agitação
política recomendava discrição, não admira que a alma poética
e a humildade do P. Formigão procurassem estas formas
engenhosas de ocultação.
Miosótis: Com esta palavra, o P. Formigão assinou alguns
artigos publicados no jornal de Santarém. Os reduzidos tamanhos destas florezinhas sugerem simplicidade, humildade e
união – três qualidades que caracterizavam o P. Formigão na
sua actuação pastoral durante a difícil conjuntura social e
política da sua estadia em Santarém.
Mira Ceti é outro modo de assinatura do P. Formigão. Refere-se à Estrela gigante, vermelha, da constelação da Baleia,
uma das mais brilhantes no céu, visível no hemisfério sul.
Denominada a Maravilha da Baleia, que os Antigos conheciam como “Estrela Maravilhosa”, esta Estrela denota o
espírito poético e amigo da ciência do P. Formigão.
Visconde de Montelo é o pseudónimo por excelência do
escritor de Fátima. Ligado à povoação onde residia, quando
____________________
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se deslocava à Cova da Iria, o nome devia evocar, não a figura
de um clérigo devoto, mas despertar uma impressão de
credibilidade de um autor nobre e sério.
O estro artístico manifesta-se ainda no teatro, meio privilegiado de expressão e de vida juvenil. A peça teatral por ele
composta e ensaiada para homenagear a figura de Nun’Álvares
Pereira com o título “O sonho do Condestável” e o Diálogo
entre Pedro e Paulo numa festa dos quartanistas de Teologia,
vão no mesmo sentido estético.
Esta sensibilidade manifesta-se ainda em vários objectos,
hoje guardados no Arquivo Formigão, entre os quais se salienta
uma Bandeira, o estandarte da Associação. No centro do pano de
seda, domina o escudo das Armas de Portugal sobre uma
grande Cruz de Cristo. Na parte superior, lêem-se três palavras
emblemáticas artisticamente desenhadas: Piedade, Estudo e
Acção, com as iniciais NA (Nun’Álvares) por baixo. Na parte
inferior lê-se a legenda: Instaurare omnia in Christo, decalcada no mote do Papa Pio X, com base no texto de S. Paulo
(Ef 1,10), apropriado como tarefa da Associação.
As festas associativas e culturais têm uma significativa
componente estética, na medida em que esta contribui para
educar o sentido do belo e para promover a celebração comunitária. Num período em que escasseavam colaboradores
válidos, era ainda o P. Formigão a organizar o programa das
festas, fosse em Santarém ou em Bragança. Não se fazia festa,
onde o P. Formigão não marcasse presença com alguma
poesia, recitada por algum aluno. Muitas vezes, as circunstâncias ditavam o tema: Natal, Páscoa, festas de Nossa
Senhora, Santo Padre, Fátima, Crianças, Amor, etc.
Por outro lado, o P. Formigão, em toda a sua actividade,
soube lidar com os valores da bondade, da beleza, da verdade
e da justiça. Na medida em que ele soube atrair para aquilo
que é Bem, Belo, Verdadeiro e Justo, nessa medida temos a
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chave para compreender o seu perfil de educador e de formador
de jovens. É nesse sentido pleno que se pode afirmar que a
beleza salva o mundo. E desta ideia, o P. Formigão é um
lídimo representante.
II – FORMADOR DE SACERDOTES
O perfil do P. Formigão enquanto educador ou formador
de sacerdotes não se enquadra nos paradigmas da moderna
pedagogia. Enquadra-se, sim, num mosaico de comportamentos, onde os matizes se traduzem por uma diversidade
de qualidades ou virtudes que o enriquecem. Por isso, as
testemunhas que lhe estiveram próximas se desdobram em
substantivos ou adjectivos, para traduzirem sentimentos e
impressões plurais. A sua rica personalidade constituía o
melhor diploma do educador.
Por três amores se pode caracterizar o testemunho da vida
do P. Formigão: Amor à Eucaristia, a Nossa Senhora, à Igreja.
Por estes três amores ele se tornou um seguro formador de
padres. O amor à Eucaristia encontra o seu ápice na adoração
das Reparadoras. O amor a Nossa Senhora encontra a sua
coroa em Fátima. O amor à Igreja encontra o seu selo entre
ventos de perseguição externa e de contradição interna.
Neste tríplice amor radicam as diversas virtudes que exornavam o P. Formigão e que o impunham como formador de
padres. Das virtudes falava ele como mestre; do educador
falavam as virtudes. Aos alunos impunha-se pelo ensino sobre
as virtudes, mas era sobretudo a prática das mesmas que
o impunham aos discípulos. Se neste contexto, Formigão era
exigente com os jovens, a fortiori o era com os candidatos ao
sacerdócio. Das virtudes de que falava era um exemplo pelo
modo como as praticava. Se era importante que os jovens
praticassem a bondade, a verdade, a justiça, a humildade,
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muito mais o era para os seminaristas e sacerdotes. Quanto
se disse na I. Parte acerca da sua espiritualidade e virtudes,
vale naturalmente para aqui.
Talvez possamos tomar como paradigmático da sua
actuação enquanto formador de sacerdotes o apontamento de
Retiro, que o P. Formigão escreveu em 19.08.1909: “O padre
deve dar glória a Deus e salvar as almas. Mas para isso é
necessário ser douto, santo e zeloso.” Três qualidades decisivas num sacerdote: douto, com inteligência cultivada; santo,
com vontade bem orientada; zeloso, consciente de uma missão
vivida na totalidade da sua pessoa. Os três adjectivos qualificam exemplarmente o P. Formigão. Correspondem às três
palavras-chave da sua actuação com os jovens: Piedade,
Estudo e Acção.
Acompanhando o P. Formigão no seu variado percurso
geográfico, a nossa análise confina-se apenas a alguns traços,
de que se guarda memória viva. Servem-nos de ajuda os testemunhos daqueles que o conheceram, unânimes no louvor,
mas remissos na explicação.
A partir de Dezembro de 1935, o P. Formigão dispunha de
um documento importante sobre a vida sacerdotal e a formação
nos seminários, mas não sabemos que influência teve ele na
sua actividade durante o período dos anos em Bragança. Trata-se da encíclica de Pio XI Ad Catholici Sacerdotii, na qual o
Papa propõe as virtudes que devem exornar os sacerdotes:
Ciência, virtude, piedade, desprendimento, zelo, castidade,
obediência. Aquilo que aí se afirma sobre o sacerdote como
“Apóstolo da verdade e da caridade” e como “incansável
promotor da educação da juventude”, já o P. Formigão o vinha
praticando desde 1909, como professor em Santarém.
Em Santarém, o P. Formigão evidencia-se menos como
comprovado formador de candidatos ao sacerdócio, do que
como educador de jovens em geral. A esse respeito, revestem
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particular importância os testemunhos do Cónego Francisco
Maria Félix, e do Cónego José Galamba de Oliveira.
O Cónego Maria Félix, que exercia as funções de Reitor do
Seminário de Santarém, escreveu sobre o P. Formigão: “Inteligente, activo, constante, humilde, bondoso, desinteressado e
cheio de fé, eis aquele que havia de ser e foi um dos maiores
pregoeiros da mensagem de Fátima”. Estes sete atributos,
evidenciados como próprios do “Arauto de Fátima”, aplicam-se igualmente ao professor e educador de seminaristas.
Por seu lado, o Cónego Galamba de Oliveira, sacerdote da
diocese de Leiria-Fátima, que foi seu aluno e mais tarde colega
na formação dos seminaristas, deu um autorizado testemunho
do tempo em que o Servo de Deus era professor e prefeito
no Seminário de Santarém. Com decisão, afirma ele que
também no Seminário o P. Formigão granjeou a admiração e
estima de “grande mentor, orientador e formador” da juventude católica, salientando que os traços emergentes do seu
perfil coincidiam com os do educador de jovens numa época
particularmente difícil. Fala do “amparo enorme e da luz dados aos rapazes de então”. Ele intui a voz das “almas cujo
rumo de vida ficou marcado pela acção delicada, mas prudente
e forte, deste director de consciências”. Para “centenas de
rapazes e de raparigas ele foi amparo, farol e braseiro”. Na raiz
da sua exemplar actividade, encontra-se uma “vida de fé viva
e de sólida piedade, um testemunho corajoso no meio de um
mundo que se afunda, afastando-se de Deus”.
O P. Formigão impunha-se pela humildade, modéstia,
simplicidade, sacrifício, zelo. O seu sorriso, a sua poesia, eram
a porta da beleza.Com tais dotes era um educador imponente, no meio de um mar encapelado pelas dificuldades.
“Santarém tornou-se em seguida um centro revolucionário
e ficámos oito dias sob o fogo das forças governamentais que
ao fim dominaram os revoltosos. Éramos insultados e apedre-
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jados nas ruas e nos arredores da cidade. O clero era pouco.
Os professores do Seminário tinham de fazer frente a milhentas necessidades. (…)
Mais tarde, tive ensejo de conhecer melhor, directa e indirectamente, os dotes extraordinários da sua alma sacerdotal.
(….)
Sempre sorridente, de um sorriso espiritual, transparente,
simples, inalterável. Não me recordo de o ter visto nunca
alterado, irritado.
Viveu uma vida de sacrifício, de penitência e de austeridade,
sem tempo para comer nem para dormir, como às vezes, nós
mesmos podíamos verificar.
Dominava-o o zelo pela salvação das almas a cujo serviço
se consagrava, sobretudo através da direcção espiritual quer
oralmente quer por escrito. A caridade para com Deus e para
com o próximo fazia que não tivesse a menor dificuldade em perdoar agravos e ofensas e em levar a sua cruz a
sorrir. (…)
Era dotado de profunda humildade, modéstia e edificante simplicidade. Mas era sobretudo o homem de Deus,
homem da Igreja e homem de oração.32
O Cónego José Falcão, sacerdote do Patriarcado, que foi
aluno do Servo de Deus no Liceu Sá da Bandeira em Santarém,
desde os seus primeiros anos de Liceu, testemunha da força
do exemplo do P. Formigão no seguimento da sua vocação
sacerdotal.
“Foi nesse ambiente doméstico que ele soube, com mais
satisfação do que surpresa, da minha intenção de seguir a vida
sacerdotal. E quanto lhe fiquei a dever no ano escolar que
passei no Seminário de Santarém, onde foi meu professor de
latim, Deus o sabe”.33
____________________
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O período de Santarém foi interrompido por um complexo
de dificuldades e desentendimentos, entre os quais se contam
a falta de apoio por parte do Cardeal Cerejeira, Patriarca de
Lisboa, e a incompreensão de alguns colegas. Nessa “hora de
escuridão”, a atitude do P. Formigão caracterizou-se por
uma enorme paciência, por uma inalterável serenidade, que
só o seu profundo amor à Igreja explica. Este lado pouco
conhecido do Servo de Deus, também por causa da sua
discrição, faz dele um modelo e dá crédito à sua intervenção
enquanto formador de sacerdotes.
“Toda a maternidade das criaturas, ainda a espiritual, é naturalmente dolorosa, e o fundador de uma ordem
religiosa, compartilha dessas dores inenarráveis da mãe
que dá à luz. Só Deus sabe bem de quanta dor e heróica
imolação se enriqueceu e temperou a sua alma diamantina
diante da deturpação de intenções, da incompreensão de
irmãos e de superiores, da tentativa de destruição da obra
realizada”.34
O aparecimento do P. Formigão em Bragança (1934-43)
ocorre envolto pela aura de um mestre que aí vai assumir o
encargo de ajudar a formar sacerdotes, primeiro como professor
e a seguir como reitor. Essa motivação, acordada com o bispo
diocesano, explica e põe à prova o seu espírito de servir a Igreja.
É o período em que o P. Formigão dedica mais tempo ao
seminário, apesar de não trascurar outras dimensões da sua
vida apostólica.
Durante nove anos, foi secretário particular do Bispo,
oficial da Cúria e professor do Seminário, tendo leccionado
aí as disciplinas de Direito Canónico, Filosofia, História
Eclesiástica e Ascética e Mística e Liturgia. Mas nesses anos
a sua acção não se confinou ao espaço académico, pois abriu
____________________
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clareiras de bem-fazer como em Santarém. Além disso, o seu
“retiro” em Bragança iria contribuir, paradoxalmente, para
robustecer a sua família religiosa.
Do período de Bragança, as testemunhas referem que era
bom professor, que se impunha ao respeito e estima de todos
pela dedicação que mostrava e pela competência com que
exercia todos os cargos. As testemunhas salientam as suas
qualidades humanas, as quais se manifestavam especialmente
pela preocupação de fazer felizes os outros e pela sua capacidade em os escutar. Ao serviço da cultura, da Religião
ou da Pátria, a sua voz era igualmente respeitada, quando
falava aos estudantes e aos seminaristas, quando se dirigia
aos militares e às autoridades, quando defendia os pobres.
O prestígio do P. Formigão em Bragança foi tal que uma
testemunha não deixa de salientar que, quando ele deixou o
cargo de reitor, então se introduziu um período de decadência
no seminário.
No discurso duma festa de Homenagem a D. Luís, bispo
de Bragança até 1935, o P. Formigão deixa apenas entrever o
seu campo de acção no seminário. Aproveita a ocasião para
agradecer ao bispo diocesano a organização e disciplina no
Seminário segundo as recomendações dos “mais notáveis
pedagogos modernos”, disciplina que já era consagrada pela
experiência noutros lugares, mas era ainda ausente da diocese.
Sublinhando a importância do acompanhamento dos alunos
por prefeitos e director espiritual, afirma:
“O contacto mais assíduo e mais íntimo entre os alunos e
os prefeitos da disciplina, a vigilância mais coordenada e mais
eficaz, sem deixar de ser paternal, a melhor compreensão por
parte dos seminaristas da necessidade de observarem o regulamento, impulsionados por motivos de ordem sobrenatural
e tudo isto conjugado com a acção do benemérito Director
Espiritual, que não se poupa a esforços para o cabal desem-
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penho do seu tão delicado quão importante cargo, permitiram
um rendimento mais elevado do trabalho de formação intelectual e da educação moral e religiosa dos futuros ministros do
santuário”. (…)
Confiante na eficácia da metodologia adoptada, o P.
Formigão deixa transparecer, nas suas palavras, satisfação e
uma “bem fundada esperança de (os ordenados) serem
sempre, todos, sacerdotes segundo o coração de Deus, cheios
de zelo pela sua glória e pela salvação das almas que lhes
forem confiadas”.35 Era provavelmente o ano 1935, um ano
após a chegada de Formigão a Bragança. Entretanto, a diocese iria passar três anos sem Bispo, ou seja, até à entrada de
D. Abílio em 1938.
Na tomada de posse do novo Bispo de Bragança D. Abílio
Vaz das Neves, e da sua nomeação como Reitor do Seminário
da mesma diocese, o P. Formigão expõe num discurso algumas ideias-chave do seu projecto de formação de sacerdotes
segundo o coração de Deus: obediência às normas da Igreja,
ser verdadeiro pai e amigo dedicado.
“Sobre o desempenho do seu cargo, o Reitor dum Seminário não tem nem pode ter um programa. Ou, para melhor dizer,
o seu programa é, pura e simplesmente obedecer. Obedecer à
legislação estabelecida pela Santa Igreja para os Seminários
desde o Concílio de Trento, obedecer às directivas da Sagrada
Congregação dos Seminários e das Universidades, obedecer às
normas e sugestões do venerando Prelado diocesano.
A missão dos formadores, tão delicada e tão espinhosa, é a
de preparar o espírito e o coração dos seminaristas de maneira
que venham a ser sacerdotes segundo o Coração de Deus, que
Lhe dêem muita glória e salvem muitas almas.
Nós queremos ser para eles (seminaristas) verdadeiros
pais, amigos dedicados, a velar continuamente pelo seu bem
____________________
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espiritual e temporal, usando na aplicação da disciplina prescrita pelo regulamento uma energia firme, sem dúvida, que não
condescenda com abusos e caprichos, mas que seja ao mesmo
tempo, cheia de bondade e benevolência.
Por isso mesmo, temos o direito de esperar da sua parte a
mais leal e generosa correspondência para que as repreensões
e os castigos, sempre dolorosos para o coração dum pai, sejam
dispensáveis ou pelo menos muito raros. O seminarista deve
tender constantemente para a perfeição completa. (…) Tem
de procurar a todo custo ser um santo. E por isso, deve ser
humilde, obediente, desinteressado, cheio de caridade para
com o próximo, puro e casto como um Anjo e piedoso, profundamente piedoso”.36
Passados quatro anos, depois que D. Abílio confiara a
direcção do Seminário ao P. Formigão, este exarou num
discurso algumas das ideias-mestras do seu perfil de formador
de sacerdotes. Por causa da síntese apresentada, esse texto
é um dos mais significativos para a avaliação do conteúdo
e das metas da sua pedagogia sacerdotal. Numa festa em
honra de S. José, patrono do Seminário bragançano, no ano
1942, o P. Formigão expôs aos seminaristas o conteúdo da
missão sacerdotal para a qual andavam a preparar-se. A
nota mais saliente é a da espiritualidade que deve informar
os sacerdotes, segundo a máxima paulina: Mihi vivere Christus
est, et mori lucrum! Esta deve ser “a vossa divisa agora
como seminaristas e depois como sacerdotes”, recomenda
o P. Formigão.
Segundo tal norma, o P. Formigão explicita de modo
negativo e positivo o que significa viver para Jesus… Em
primeiro lugar, o candidato ao sacerdócio deve morrer para
____________________
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o orgulho, para a vangloria, para o amor próprio, a crítica, a
insubordinação, a ironia trocista, o cepticismo…
Ao mesmo tempo, o seminarista deve cultivar uma autêntica floração de virtudes: humildade, respeito mútuo, docilidade,
espírito de fé, mansidão, doçura, afabilidade, condescendência,
pureza…
Passando da reflexão para a exortação, o P. Formigão
recomenda “cuidado com certas amizades e relações”, insiste
no amor ao trabalho, na formação intelectual, no estudo, na
piedade, na vida interior. Diz ele: “A vossa piedade deve ser
a expansão de convicções reflectidas e de sentimentos vivos e
profundos”.
Ao propor todos estes meios, o P. Formigão está a pensar
na missão pastoral do sacerdote. Só assim “tantas inteligências
que morrem de fome da verdade” encontrarão no sacerdote o
guia e mestre de que necessitam.37
Também num Discurso aos militares em Bragança, ele
deixa entender alguns traços da missão sacerdotal. Dando
curso aos seus sentimentos patrióticos, ele afirma o seu duplo
amor pela religião e pela pátria, ao mesmo tempo que protesta
contra a irracionalidade de certos preconceitos anti-religiosos.
“Tem-se ouvido dizer que os nobres sentimentos que fazem
palpitar o coração do homem no amor da família e no amor da
pátria, estiolam à sombra das igrejas e na atmosfera de incenso
que nelas se respira. A verdade e a justiça protestam clamorosamente contra semelhante asserto.
Sem dúvida, nós, os padres, no exercício duma missão toda
de paz, (…) pomos acima de tudo os interesses da Igreja, que
são os interesses do próprio Deus; mas isso não nos inibe de
professar um amor ardente pela Pátria e de dar por ela o nosso
trabalho, a nossa saúde, o nosso esforço, e, se tanto for preciso,
também o nosso sangue e a nossa vida.
____________________
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Acerca da nobre profissão das armas, cita a frase de um
general: “A minha honra é minha, o meu sangue é da Pátria e
a minha alma é de Deus”. Assim, a Igreja consegue que eles
sejam bons soldados e fiéis à Pátria, bons cristãos e fiéis a Deus, e,
finalmente, homens fiéis à honra e à virtude”.38
Desta forma, o seu objectivo de formador de sacerdotes
estava bem definido, mas há outros campos em que se manifesta o seu empenho. No ano de 1940, perante as dificuldades
económicas por causa da construção de dois pavilhões, o P.
Formigão escreveu dois artigos sobre a “Obra dos Seminários”, no jornal o Mensageiro de Bragança, por ele fundado,
apelando aos párocos e fiéis a favor de generosa participação
na colecta diocesana. Para além de ser professor, o P. Formigão,
enquanto Reitor do Seminário, pôde defender e promover uma
instituição reputada indispensável para a formação do clero,
dando sempre o melhor de si.
O Bispo de Bragança, D. Abílio Vaz das Neves, reconheceu que o Cón. Formigão “prestou à diocese de Bragança um
valiosíssimo serviço na elevação espiritual, cultural, literária
dos seminaristas”. Mas, por esta declaração sobre a acção do
P. Formigão nessa cidade, como professor e reitor do Seminário, não ficamos a saber em que consistiu concretamente
esse valioso serviço. O testemunho episcopal, de algum
modo, apenas nos coloca perante o perfil do formador de
padres que foi o P. Formigão.
“Foi para mim uma alegria, um conforto, uma esperança,
uma luz na minha ignorância do meio onde acabava de
chegar. No pouco tempo em que o Sr. Cónego foi meu
comensal, tive ocasião de conhecer um amigo fiel, leal, culto e
de uma piedade sólida, a toda a prova: um mestre colaborador
na renovação da diocese, havia três anos sem Pastor. Naquele
____________________
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tempo sobressaía na cidade o fruto do seu zelo, oculto e seguro, entre as elites de homens e senhoras. (…)
O Seminário de S. José, como o encontrei, era trabalhoso
para o Reitor. Era frequentado por mais de 130 alunos de
diferentes idades dos 14 aos 25 anos. Todos os professores
faziam prefeituras, mas a dedicação pessoal aos alunos era
quase impossível, o seu conhecimento superficial, a assistência
fraca, e a disciplina não era familiar, era de caserna. Pareceu-me necessário introduzir o sistema de prefeituras responsáveis para melhor assistência na formação dos alunos e aliviar
o Reitor sobre quem, no fim de contas, tudo recaía. (…)
Precisava de um Reitor que me ajudasse a reorganizar o
Seminário, encontrei-o no Sr. Cónego Formigão que me informou como se fazia noutros seminários. Teve dificuldade em
aceitar por causa dos seus compromissos externos, todavia, na
sua bondade, vendo a necessidade, não hesitou, pelo menos
para introduzir o novo sistema. Nomeei-o Reitor e ele próprio
procedeu à introdução do novo sistema que ainda existe. Não
posso esquecer as academias das prefeituras anuais de humanidades, de filosofia e teologia e a emulação entre elas, o que
pôs a descoberto tantos valores entre os seminaristas.
Na minha opinião, o Sr. Cónego prestou à diocese de
Bragança um valiosíssimo serviço na elevação espiritual,
cultural, literária dos seminaristas do que podem dar testemunho os Padres da diocese”.39
Um dos retratos mais incisivos do P. Formigão em
Bragança é o apresentado pelo Cón. A. Melenas. Embora não
diga concretamente por que “um dos capítulos mais cheios
da sua vida” foi o de formador de sacerdotes, entretanto testemunha as virtudes do P. Formigão: sábio e humilde... condescendente com todos, intransigente na defesa da verdade…
____________________
39

“Bragança e o Senhor Cónego”, in Stella, Set-Out de 1968, p. 4.

78

P. Manuel Nunes Formigão Educador da Juventude e Formador de Padres

Foi sempre um formador de almas e quanto à “formação dos
candidatos ao sacerdócio, daria um dos capítulos mais cheios
da sua vida”. O seu perfil apoia-se nas qualidades seguintes: Profunda piedade eucarística e mariana… Modelo da simplicidade, da humildade e da delicadeza; grande energia e coragem; fidelidade a Cristo e à Igreja.40
Um dos alunos do P. Formigão no seminário de Bragança
(P. José Joaquim de Campos) diz que sempre o impressionou
o seu modo de ser, isto é, “sempre muito perto e muito longe”,
com os olhos mais voltados para dentro do que para fora de si,
em suma, um porte nobre irradiando simpatia e confiança.41
O P. Baltazar Pires chama a atenção para outro aspecto da
actividade do Dr. Formigão em Bragança, salientando a sua
dedicação especial ao apostolado do confessionário:
«Sem dúvida, um dos apostolados que mais exerceu em
Bragança, embora o nosso biografado sempre o tivesse especialmente praticado, foi o oculto mas eficacíssimo apostolado
do confessionário. Este tomava quase sempre a forma de um
autêntico encontro espiritual, senão de direcção espiritual,
sempre com conselhos prudentes e luminosos, que deixavam
nas almas marcas indeléveis.
“Dirigia espiritualmente muitas pessoas”. Desse seu esmerado cuidado pela cultura das almas de eleição, nasciam
muitas vocações que hoje o recordam como estando na
origem da sua vida consagrada, tanto na Obra de Santarém
como na sua Congregação de Reparadoras. Da mesma maneira que no Dafundo, também em Bragança aceitou ser o confessor ordinário das Irmãs da Caridade do S. C. de Jesus».42
O mesmo sacerdote enaltece as virtudes que resplandeciam
no Dr. Formigão, afirmando que dos muitos sacerdotes conhe____________________
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cidos, ele foi dos que lhe deixaram mais profunda e agradável
impressão.
“Primeiro, como confessor que foi do Seminário de
Bragança. Vi logo nele um homem diferente, muito recolhido, parecendo que andava em contínua adoração. Ainda
hoje, após quarenta anos, recordo conselhos seus, claros
e práticos. Falava com grande brandura, mas também com
convicção e penetração.
Muitas pessoas recorriam a ele para se confessar e obter
ajuda ou direcção espiritual. Viam nele um autêntico homem
de Deus. Nos actos litúrgicos e fora deles, nas atitudes e nas
palavras, revelava-se o padre que mergulhava as suas raízes
no sobrenatural, que fazia larga oração, que vivia em oração
contínua. Sacerdote atento ao Espírito de Deus, querendo
seguir em tudo os seus delicados apelos.
Também era conhecida a sua dignidade e aprumo, sem
sombras de afectação ou vaidade. Não afastava as pessoas.
Antes sabia acolher com verdadeiro calor humano e sobrenatural”.43
A Bragança segue-se a passagem, breve, por Évora.
Em circunstâncias difíceis da diocese, o arcebispo D.
Manuel da Conceição Santos pediu também ao Dr. Formigão,
seu condiscípulo no Colégio Português em Roma, que assumisse as funções de Reitor do Seminário arquidiocesano.
Desse ano lectivo de 1943-44, pouco sabemos.
Mas deve ser desse período um texto composto pelo P.
Formigão em forma de diálogo a propósito da Festa dos
quartanistas de Teologia. Do diálogo entre Pedro e Paulo
(nomes fictícios) ressalta um juízo sobre o comportamento
do reitor e sobre a missão do sacerdócio. As atitudes “paternais e delicadas do reitor” eram de tal forma que os senões
____________________
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dos quartanistas mais pareciam virtudes que defeitos. Do
diálogo crítico entre os dois ordinandos emergem duas correntes diferentes, uma das quais, a mais exigente, se identifica
com o pensamento do Reitor.
Quanto à natureza do sacerdócio, as expressões do texto
definem bem o pensamento que o reitor gostava de sentir dos
candidatos em véspera de ordenações: “Para o sacerdote não
há meio-termo. Ou será bom a valer, piedoso, fervoroso,
zeloso, vivendo para o exercício da sua sublime missão ou,
na alternativa, não pode deixar de ser um miserável, um
infame. Não basta uma piedade superficial, não basta uma
virtude medíocre para cumprir os seus deveres…”
E um dos interlocutores conclui: “…é indispensável que
sejam homens de fé viva, de zelo ardente, de coragem heróica,
de olhos postos no ideal mais nobre, mais belo e mais sublime
– o ideal do sacerdócio.”44
A seguir a Évora, o P. Formigão viveu alguns anos na
diocese do Porto, residindo em Meixomil na Casa do Imaculado Coração de Maria. O P. Amaro Ferreira dos Santos, que
era pároco em Eiriz, Paços de Ferreira, nos anos de 1942 a
1946, testemunha o amor do P. Formigão ao clero e aos seminários. Partindo de diversos diálogos familiares com o Servo
de Deus, refere as suas palavras, donde ressalta a sua devoção
ao bem espiritual do clero, assim como a metodologia de indulgência com os antigos e de exigência com os seminaristas:
“Ofereci-me, dizia o P. Formigão, para o serviço dos seminários mais pobres, em Portugal, e, deixando o Liceu de
Santarém, onde era professor, estive vários anos (como reitor)
em Bragança.
Atendendo, sempre, os sacerdotes que precisavam do meu
amparo espiritual, fui-me tornando, cada vez mais indulgente
____________________
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e compassivo, para com os antigos, de menor formação, e mais
exigente, nas qualidades humanas e formação espiritual dos
candidatos ao sacerdócio”.
Um caso interessante, referido pelo mesmo P. Amaro, a
propósito de um professor, mais tarde bispo em Angola,
sublinha o espírito de solidariedade do P. Formigão. Adoecendo dos pulmões, esse professor foi internado (sem que isso
significasse dispêndio nem para ele nem para o Seminário),
num sanatório perto de Coimbra. Então, o Servo de Deus
resolveu distribuir por ele e por outro sacerdote as aulas
daquele, continuando ele a receber o estipulado das mesmas
para as suas despesas e necessidades particulares.45
Uma das testemunhas fala da enorme capacidade do P.
Formigão como educador. Esta manifestava-se em actos
marcados pela fé. As qualidades que o impunham como
educador eram: rectidão, dedicação aos outros, transparência
de vida. Cinco adjectivos o definiam: forte, calmo, humilde,
alegre, desprendido.
O Cónego José Amaro Teixeira viu no P. Formigão um
“verdadeiro e competente mestre, discreto educador e, mais
que tudo, um modelo humilde, silencioso, educadíssimo, a
imitar”. Sem explícita declaração, esta testemunha traçou um
retrato do verdadeiro educador: mestre e modelo.46
Segundo outra testemunha, o P. Formigão era um modelo
para os educandos, porque sabia ser responsável e exigente,
porque tinha rigor e disciplina em quanto fazia. Ele impôs-se tanto pela categoria intelectual e espiritual fora do comum
como pela sua humildade e amabilidade. Dele ficou o retrato
de verticalidade e também de grande postura humana e espiritual.
____________________
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Era esta dimensão humana e espiritual que estava na raiz
do seu perfil de formador de sacerdotes. Ela fazia parte do seu
modo de ser padre e por ela se manifestava o seu amor à Igreja
– Igreja que ele sonhava como Esposa digna de ser servida por
ministros ornados de todas as virtudes. A coerência das suas
atitudes enraizava no amor à Igreja, e expressava-se de um
duplo modo. Por um lado, estava sempre disposto a colaborar
desinteressadamente, por outro lado, alheava-se das correntes
críticas e separatistas.
Não é menos revelador da personalidade do P. Formigão
constatar que na procura da verdade esteve a raiz das incompreensões por que passou. Na sua vida emergem dois aspectos,
que não passaram despercebidos a algumas testemunhas. Por
um lado, por causa da sua forte personalidade, muito teve que
sofrer, escondido atrás de silêncios e auto-domínio. Por outro
lado, por causa da sua profunda humildade, ele era estranho
aos jogos próprios da ambição e do carreirismo.
A chave de compreensão da sua vida está no serviço da
Verdade, com cuja procura se tinha identificado. Por isso, é
justo verificar como uma das razões para o seu sofrimento e
tristeza era a apatia e o medo dos colegas perante situações que
requeriam tomada de posição evangélica. Dentro dessa lógica,
pôde experimentar, como poucos, a solidão.
Alheio a uma mentalidade estreita e tacanha, o perfil do
P. Formigão aparece atento às carências dos outros. A sua vida
pautou-se por esta máxima: Em toda a parte praticar o bem,
fazê-lo sempre bem, sem olhar a quem. Por este traço da sua
personalidade, ele manifestou os desejos de se dedicar ao
serviço dos seminários mais pobres e de colaborar na formação
do clero. Hoje, sabemos como se disponibilizou a fazê-lo em
Bragança e em Évora, com simplicidade e dedicação. A esta
distância, compreendemos melhor que o que estava na raiz da
sua múltipla actividade era o amor à Igreja, para que o Reino
de Cristo se estabelecesse entre os homens.
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Conclusão
ORAÇÃO PELOS SACERDOTES
Meu Deus, peço-Vos pelos vossos Padres, por todos os vossos
Padres.
Peço-Vos para eles a santidade.
Peço-Vos que eles amem profundamente o seu sacrifício
e que o vivam com amor.
Peço-Vos para eles a obediência, o espírito de desprendimento,
uma inalterável e límpida castidade,
e também a abnegação, a humildade, a doçura, o zelo, a dedicação.
Peço-Vos que nenhuma alma se aproxime deles sem que fique
a amar-Vos mais.
Peço-Vos, meu Deus, que o vosso Reinado se dilate e se fortifique
por meio deles sobre a terra.
Prometo-Vos, ó Jesus, imolar-me convosco de todo o coração.
Assim seja!
A melhor conclusão deste estudo sobre o P. Formigão
talvez seja referir esta oração por ele composta pelos sacerdotes, onde emerge a sua preocupação pelo Reino do Senhor.
Qualquer estudo sobre o P. Formigão deverá chegar à
conclusão de que na sua existência tudo convergia para um
centro comum – o seu ser sacerdotal. Deste centro tudo partia,
como a água da nascente. A meta era o Reinado de Deus. Os
instrumentos eleitos eram sacerdotes santos. Por isso, não é
fácil nem conveniente introduzir distinções que não se encontrem interligadas. Os bispos que conheceram de perto o P.
Formigão, sem distinguirem etapas na sua vida, falam globalmente da sua existência, testemunhando as suas muitas qualidades. Foi por elas que ele se tornou um grande educador e
mereceu a confiança e a gratidão dos Prelados.
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Como formador de Padres, o P. Formigão pode ser definido
com as duas palavras-chave com que o Pe. Craveiro da Silva
o apresenta: como “Homem de Deus” e “Homem da Igreja”:
“Homem de Deus”, reconhecido como tal por um coro imenso
de vozes, pela sua humildade, pobreza, vida de oração e amor
reparador; e “Homem da Igreja”, evangelizando onde quer
que fosse enviado.47
No fundo, a razão e os critérios da sua orientação como
educador estão no modo como ele viveu a sua vida consagrada
à Igreja em tempos difíceis. É isso que faz dele exemplo para
os sacerdotes no apostolado de Acção Católica e de formação
sacerdotal, sempre sob a orientação e a pedido dos Bispos.48
“Ao considerar a mobilidade da sua estadia, das suas funções
e das suas actividades apostólicas, em várias dioceses, na
dependência e orientação dos respectivos Prelados, isso não
só não causa estranheza, mas somos levados a ver nele um
percursor e um modelo dos sacerdotes, hoje frequentemente,
dedicados a actividades nacionais e inter-diocesanas.
Homem da Igreja, atento aos sinais dos tempos, permaneceu
sempre tal, e evangelizava onde a Igreja, através dos seus
Bispos, lhe indicava o campo do apostolado. E só um homem de
Deus, como ele, aceitava, não apenas com resignação mas com
completa disponibilidade, ordens e incumbências, por vezes,
bem espinhosas, como lhe aconteceu em Lisboa, com a fundação
das Religiosas Reparadoras, e em Évora, com a direcção do
Seminário”.49
D. António Bento Júnior, arcebispo de Braga, traça dele um
retrato inconfundível: “Inteligente, piedoso, modesto, benigno,
trabalhador, prosador elegante, fácil e castiço, e também apaixonado cultor da poesia de feição mística, em tudo prudente,
____________________
47
48
49

L. Craveiro da Silva, Caminho Espiritual do P. Manuel Nunes Formigão, p. 15 e 18.
Boletim Apóstolo de Fátima 34, 2007, p. 3.
Processo 5177.
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mas activo, e sempre fiel à sua vocação, foi um companheiro
ideal e modelar”.50
O arcebispo de Évora, D. Manuel Mendes da Conceição
Santos, antigo condiscípulo de Roma, sublinha com apreço os
atributos do P. Formigão:
“Nas suas lições, nas suas conversas, nas suas pregações, nas
instituições que fundou, nos seus livros, sempre a preocupação
apaixonada de difundir o reino de Deus. Se se quisesse marcar
em legenda essa paixão, não ficaria mal a palavra do Pater:
Adveniat regnum tuum.” 51
Mais tarde, também o Cardeal Patriarca, D. António Ribeiro, elogiou a actividade apostólica do Padre Formigão,
com a qual “contribuiu para o desenvolvimento da vida cristã
em Portugal, durante a primeira metade do século XX. Os
jovens de várias escolas, os seminaristas de Santarém, de
Bragança e de Évora, as novas formas de vida consagrada
então surgidas, os movimentos da Acção Católica e tantas
pessoas tocadas pelo seu zelo sacerdotal ficaram a dever-lhe assinaláveis benefícios, nos campos da formação cívica
e eclesial, e da dinâmica evangelizadora da sociedade portuguesa”.52
A. PINTO CARDOSO

Postulador da Causa de Canonização do P. Manuel Nunes Formigão

5 de Abril de 2008

____________________
50
51
52

“Servus Bonus et Fidelis”, Stella, Abril-Maio, 1958, p. 8.
Summarium, p. 167.
Processo 5156.

PADRE FORMIGÃO:
SACERDOTE E APÓSTOLO
PARA O NOSSO TEMPO
INTRODUÇÃO
Caros irmãos e irmãs que tendes a benevolência de me
escutar, permiti que comece por me dirigir não a vós, mas
àquele sobre o qual me compete falar.
– Padre Formigão que dizes de ti mesmo? Conta‑nos a tua
experiência de vida sacerdotal? Como se ateou o fogo que ardia
no teu coração de apóstolo? Explica‑nos como é possível seguir
os teus passos apostolicamente sacerdotais, segundo a nossa
vocação particular na Igreja: leigos ou religiosos, sacerdotes
ou qualquer outro caminho que a originalidade do Espírito de
Deus crie em nós! Nós somos pequenos e dá‑nos a impressão de
sermos anões quando nos comparamos contigo, mas tu também
não conheceste outro tipo de grandeza e excelência que não
fosse o da humildade evangélica! Chamam‑te «O Quarto
vidente de Fátima». Estás de acordo com o que dizem de ti, como
pedra fundamental sobre a qual se construiu a realidade da
Fátima actual? Qual o segredo que te fez tão inovador e criativo
nos lugares e ocupações que foram tua missão? Com que
adjectivos qualificarias a vivência do teu sacerdócio? E
perante este variado auditório, começando pelas Irmãs da
Congregação que fundaste, as Reparadoras de Fátima,
que dirias às pessoas que te escutavam? Padre Formigão,
perdoa a simplicidade das minhas palavras, que não estarão
seguramente à altura da tua sabedoria e virtude. Certo de
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que me ouvirás, da margem dos que vivem em Deus, peço a
tua ajuda, por intercessão de Maria Santíssima, Nossa
Senhora das Dores e da Alegria, a fim de que diga o que mais
convém à glória de Cristo, por quem deste a vida até ao fim.
Sem pretender traçar um retrato completo do sacerdote do
qual estamos celebrando o centenário da sua ordenação
sacerdotal, delinearei alguns traços característicos, sabendo
que muito fica por dizer e inúmeros pontos por tratar:
1. Um Homem Sacerdote bem Formado
2. Um Sacerdote Sacerdotal
3. Vida de Apóstolo em Fidelidade Criativa
4. Virtudes de um Humano «Homem de Deus»
5. Conclusão
Este meu trabalho não é propriamente um estudo de investigação histórica, mas antes uma simples apresentação de
alguns pontos característicos da vida e obra do sacerdote
apóstolo Manuel Nunes Formigão. Nesta apresentação privilegiarei os testemunhos apresentados para a Causa de Beatificação
e Canonização. São testemunhos muito claros e eloquentes, que
mutuamente se confirmam. É difícil fechar os olhos às suas
virtudes em grau muito acima da mediania.
Para maior clareza e mais fácil situação do que digo, apresentarei um simples powerpoint. Dado que escrevi o texto em
Roma, tendo em conta que lá viveu nada menos que seis anos,
como estudante na Pontifícia Universidade Gregoriana, sendo
lá ordenado sacerdote, precisamente faz agora cem anos, achei
que poderia ser interessante mostrar algumas imagens de locais
ligados à vida do P. Formigão na cidade eterna. É o que farei
para proporcionar um pouco de descanso aos vossos ouvidos,
como intervalos entre as várias partes.
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1. UM HOMEM SACERDOTE BEM FORMADO
1.1. A graça duma sólida formação
Bem sabemos que a formação, sobretudo a inicial, nos deixa
marcas para toda a vida. É como um selo indelével no nosso
coração e psicologia, na nossa alma e modo de agir. Quem
de nós não recorda palavras ou exemplos, critérios ou atitudes
dos nossos pais, párocos, catequistas, superiores e outros
formadores?
A graça não destrói a natureza nem a substitui. O cristão, o
religioso, o sacerdote não se fazem a partir de zero, mas
aproveitando tudo o que há de bom na natureza para o potenciar e
levar à sua máxima realização. Toda a nossa formação (e espero
que todos nos sintamos em formação, até entregarmos a alma
ao Criador) é um cultivar o terreno das nossas vidas para que o
sol e a chuva da graça que vêm do alto, irriguem de fecundidade
os nossos esforços e possamos produzir fruto abundante. Não
deveríamos confundir formação com intelectualismo, com
armazenar teorias e conhecimentos que pouco mais servirão
para a promoção da nossa carreira, engrandecendo o pedestal
da nossa vaidade.
Aplico ao P. Formigão este texto que um autor do século XV
escreveu a propósito de S. José: «É esta a regra geral de todas
as graças singulares concedidas a qualquer criatura racional:
quando a divina providência escolhe alguém para uma graça
singular ou para um estado elevado, concede à pessoa assim eleita
todos os carismas que são necessários ao seu ministério»1. Esta é
uma observação de S. Bernardino de Sena, que, por outro lado,
se esmerou em preparar‑se seriamente no campo filosófico e
teológico.
____________________
1

S. Bernardino de Sena, Sermo 2, de S. Joseph, Opera 7, 16.
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As missões que a Providência divina iria confiar mais tarde
ao Padre Formigão não foram deixadas ao acaso, mas tiveram
a devida preparação. Um segredo da eficácia apostólica é encontrar o equilíbrio entre a total confiança em Deus e a humana
solicitude em pôr os devidos meios para alcançar os fins
que se pretendem. Nesta linha afirmava S. Inácio: «Trabalha
como se tudo dependesse de ti, mas confia como se tudo dependesse de Deus».
Os primeiros e fundamentais mestres são os nossos pais.
Graças a Deus, Manuel Nunes Formigão e Maria da Piedade
Mendes Dias educaram os seus três filhos nos bons princípios
da fidelidade a Cristo e à sua Igreja, a começar pelo primogénito
que foi baptizado com o mesmo nome de seu pai Manuel. Assim,
o seu Pároco, outra figura de formador que muitos de nós
recordaremos com saudade, não hesitava em fazer esta apresentação do candidato ao Seminário Menor do Patriarcado de
Lisboa (Farrobo, Santarém): Manuel Nunes Formigão Júnior
«tem tido bom comportamento moral e religioso e tem mostrado vocação para a vida eclesiástica»2.
A atenção à sua formação foi algo que começou em idade
muito jovem. Leio uma pequena parte das Actas do Seminário
de Santarém como testemunho sobre a seriedade com que
encarou a sua formação: «O seminarista Formigão aplica‑se
com tanto interesse ao estudo da filosofia que a sua classificação, tanto na aplicação como na conduta, alcança a cotação
máxima»3.
1.2. Estudos superiores para se «doutorar em Sacerdócio»
Terminado o curso de Teologia em 1903, sendo ainda seminarista, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José Sebastião Neto,
____________________
2
3

Joaquín Maria Alonso, O Dr. Formigão – Homem de Deus e Apóstolo de Fátima, Fátima,
1979, p. 20.
Maria da Encarnação Vieira Esteves, Apóstolo de Fátima – Cón. Manuel Nunes Formigão,
Editorial A.O., Braga, 1993, p. 18. Sobre as suas capacidades intelectuais e excelente aproveitamento nos estudos, ver Joaquín Maria Alonso, obra cit., pp. 21-29.

Manuel Morujão, S.J.

91

destinou‑o a fazer estudos superiores em Roma. Assim, vai ser
um dos primeiros alunos no Colégio Português de Roma, que
foi fundado na passagem do século XIX para o século XX4, no
tempo do Papa Leão XIII. Começou por estudar Direito
Canónico na Pontifícia Universidade Gregoriana, confiada à
Companhia de Jesus, tendo alcançado o Doutoramento em
1906. Continuou depois os seus estudos na mesma Universidade, concluindo o doutoramento em Teologia no ano de 1909.
Mais do que estudos livrescos e teoréticos, em que o saber
e sua vaidade passa a ser uma finalidade em si mesma, a
preparação intelectual do P. Formigão, extraordinária e invulgar sobretudo naquela época, foi vivida como um serviço à sua
missão sacerdotal. Por outras palavras: a grande especialidade
do P. Formigão foi doutorar‑se em Sacerdócio, um doutoramento muito especial, vincadamente «amoris causa». O seu
duplo doutoramento em Teologia e Direito Canónico foi simplesmente um importante meio para exercer mais eficazmente
o seu Sacerdócio.
Vivemos num mundo em constantes mudanças, não apenas
a nível tecnológico, mas mudanças de padrões e estilos de vida,
desde a moda de vestir ao modo de pensar e de agir e ao sistema
de valores morais e comportamentais. Nunca como agora se
verifica o famoso dito do filósofo grego Heraclito, já cinco
séculos antes de Cristo: «Tudo muda e nada permanece». Neste
mundo fluido, de cultura líquida, em constante devir, em que a
coerência tantas vezes se escolhe no menu das conveniências,
organizadas por um relativismo sem fronteiras, todos precisamos de afirmar bem a nossa identidade humana, cristã,
vocacional. Assim evitaremos viver como que rebocados pela
locomotiva da opinião pública, pelo tractor do que é politicamente correcto.
____________________
4

Cf. Anuário Católico de Portugal – 2006, Secretariado Geral do Episcopado – Lisboa e
Gráfica de Coimbra 2, 2006, p. 752.
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1.3. Sabedoria intelectual de mãos dadas com a piedade
1.3. e vida apostólica
Unir a piedade com a erudição, a vida devota com a ilustração intelectual é um equilíbrio que poucos conseguem
alcançar. Parecem duas margens bem separadas, sendo difícil
a construção de uma ponte de união. Numa margem situam‑se
os bem pensantes, as grandes cabeças, os intelectuais cultos
e doutos; do outro lado do abismo, na outra margem, encontram‑se os pios e devotos, as almas crentes e fiéis.
Felizmente que existem os que fazem a síntese destas
duas margens. Nesta linha, cito um desafio feito pelo Concílio
Vaticano II aos homens do pensamento e da ciência, por
ocasião da sua conclusão em 1965: há um «profundo acordo
entre a verdadeira ciência e a verdadeira fé, servindo uma e
outra a única verdade. Não impeçais este precioso encontro.
Tende confiança na fé, essa grande amiga da inteligência»5.
Uma faceta característica dos «amigos fortes de Deus»
(expressão tão bela de S. Teresa de Ávila, para exprimir a
santidade), é terem um coração grande e universal, abertos a
tudo o que há de bom na humanidade, sem exclusivismos ou
reducionismos. A história da Igreja, em todos os séculos e nas
mais diversas culturas, nos fala de homens e mulheres que
souberam encarnar a sua fé vivendo, ao mesmo tempo, com
intensidade os desafios do pensamento e da ciência, da arte e
da cultura. Claro que situo neste grupo o Padre Formigão.
Tive o privilégio de conhecer de perto diversas pessoas,
particulares especialistas de ligar o humano com o divino,
verdadeiros pontífices (a palavra significa construtores de
____________________
5

Concílio Ecuménico Vaticano II, Mensagem do Concílio à Humanidade, Editorial A.O.,
Braga, 10.ª edição, 1987, p. 532.
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pontes) entre a sabedoria humana e a experiência divina, entre
erudição intelectual e devoção na fé. Permitam‑me recordar
somente três: o P. Júlio Fragata, que foi meu Mestre, Professor,
Superior e Provincial; e dois irmãos de sangue e de vocação: os
Padres José e Lúcio Craveiro da Silva, que foram dois nomes
ilustres da Igreja em Portugal, sendo o P. Lúcio, durante mais
de quatro décadas, o Assistente Eclesiástico das Reparadoras
de Fátima. Não vou tecer o seu panegírico, embora muito
tivesse para dizer de saber de experiência feito. Apenas quero
sublinhar que foram (e que continuam a ser, se bem que de
outra maneira muito mais misteriosa, mas não menos real)
fortes ímanes de atracção para uma qualidade superior de
vida; desafios convincentes a crescer até à estatura da plenitude adulta em Cristo; profetas de que vale a pena ser profundamente humano para alcançar as alturas da santidade, da
configuração com Cristo Sacerdote, Profeta e Rei.
Algo parecido posso dizer do P. Formigão, que não conheci
pessoalmente, pois faleceu quando eu tinha apenas 12 anos.
O douto professor é também o homem de uma intensa vida de
oração; o culto poeta é simultaneamente o reparador ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento; o escritor e jurista é ao
mesmo tempo uma alma simples que cultiva a devoção de
filho querido de Nossa Senhora; o Visconde de Montelo é não
menos o reparador de Nossa Senhora das Dores de Fátima...
Aduzo o testemunho de um Monsenhor, sublinhando esta nota:
«Ficou‑me sempre a impressão que algo de extraordinário se
passava, devido à sua grande piedade e saber»6. «No meu
entender, era um dos sacerdotes mais distintos de Portugal,
tanto intelectualmente como espiritualmente. Todos aqueles
____________________
6

Summarium – Leirien.-Fatimen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Emmanuelis
Nunes Formigão Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Congregationis Religiosarum Reparatricum Dominae Nostrae Perdolentis de Fátima (1883-1958), Testemunha n.º 5, p. 36.
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com quem trabalhei, e foram muitos, nunca o superaram em
competência e piedade»7.
É particularmente iluminador este testemunho do anterior
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, falando do
P. Formigão: «Trata-se de um Padre do Patriarcado de Lisboa,
invulgarmente culto e piedoso, cuja actividade apostólica
muito contribuiu para o desenvolvimento da vida cristã em
Portugal, durante a primeira metade do século XX. Os jovens
de várias escolas, os seminaristas de Santarém, de Bragança e
de Évora, as novas formas de vida consagrada então surgidas, os movimentos da Acção Católica e tantas pessoas
tocadas pelo seu zelo sacerdotal ficaram a dever-lhe assinaláveis benefícios, nos campos da formação cívica e eclesial,
e da dinâmica evangelizadora da sociedade portuguesa»8 Aqui
se sublinha que a sua elevada cultura andou de mãos dadas
com a piedade e por isso deu tão bons frutos apostólicos.
Só quem está bem formado pode ser bom formador. E um
sacerdote é um formador de critérios e de consciências, de
almas e de corações. A sua responsabilidade é grande e exige
um sério e continuado esforço de formação para poder estar à
altura da sua missão. Nesta linha, Santa Teresa de Jesus dizia
que, se num director espiritual não encontrasse a santidade e a
sabedoria juntas, no caso de ter que optar, escolheria o director
espiritual que, embora não fosse santo, era sábio, pois assim não
a levaria por caminhos errados, apesar de toda a boa vontade.
Os documentos recentes da Igreja sobre os Sacerdotes
insistem muito na solidez da formação. Baste consultar os
documentos do Concílio Vaticano II: Decreto sobre o Ministério
e a Vida dos Sacerdotes «Presbyterorum ordinis» e o Decreto
____________________
7
8

Summarium, obra cit., Testemunha n.º 5, p. 35.
Maria da Encarnação Vieira Esteves, obra cit., p. 7.
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sobre a Formação Sacerdotal «Optatam totius». Desde 1965,
altura em que foram aprovados estes decretos conciliares, até
aos tempos actuais, múltiplos documentos insistem na formação dos sacerdotes, cobrindo quase todos os campos: formação
espiritual, intelectual, litúrgica, filosófica, teológica, apostólica, social, meios de comunicação social9… Destaco entre
estes a Exortação Apostólica «Pastores dabo vobis» – Os Sacerdotes no Mundo Actual, do Papa João Paulo II, na sequência do Sínodo dos Bispos sobre o Sacerdócio10, e o Directório
para o Ministério e a Vida dos Sacerdotes, da Congregação
para o Clero11. Baste dizer que este Directório dedica um dos
seus três capítulos exclusivamente à «formação permanente».
É um desafio apostólico que nós, homens e mulheres da Igreja,
deveríamos sentir permanentemente, com vista a podermos
ser melhor sal e luz no meio do mundo. Estas jornadas também
podem e até devem ser vistas nesta perspectiva de formação
permanente.
1.4. Providencial formação para interpretar
1.4. a extraordinária novidade das aparições de Fátima
Adaptando o ditado popular sobre os amigos, aqui diria: –
Os bem formados são para as ocasiões. E uma grande ocasião
apareceu. As aparições de Fátima em 1917, 8 anos depois
de regressar dos seus estudos em Roma.
Um grande desafio da sua vida, julgo que o maior, foi a
abordagem das aparições de Fátima. O desafio de fundar uma
____________________
9
10
11

Uma boa série destes documentos podemos encontrá-los no livro Padres para este tempo,
Comissão Episcopal do Clero, Seminários e Vocações, Porto, 1992, 680 páginas.
João Paulo II, Os Sacerdotes no Mundo Actual – Exortação Apostólica «Pastores dabo
vobis», 1992, Editorial A.O., Braga, 1992.
Congregação para o Clero, Directório para o Ministério e a Vida dos Sacerdotes, Secretariado Geral do Episcopado, Lisboa, 1994.
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Congregação com espírito reparador é também uma consequência da novidade extraordinária das aparições de Nossa
Senhora. Fátima não tinha nada do esplendor actual nem da
sua boa fama. Um agreste descampado no cimo da Serra de
Aire, onde 3 crianças do povo costumavam ir pastorear os
rebanhos da família. Nem os próprios pais acreditavam nos
filhos visionários. As autoridades civis combatiam aquelas
invenções e mistificações do obscurantismo católico e das
maquinações dos jesuítas, como repetidamente sublinha a
literatura laicista da época12… O aparecimento em cena do
P. Formigão teve um papel decisivo no delicado discernimento da verdade do que se passava. A credibilidade do
fenómeno Fátima, para além da acção da graça de Deus que
escreve direito por linhas tortas e mesmo na total ausência
de linhas da lógica humana, muito deve ao justo equilíbrio
de um grande amigo da verdade, que se soube manter livre,
como fiel da balança e indagar com seriedade científica a realidade humana e sobrenatural do que se passava em Fátima.
O Cardeal Patriarca D. António Ribeiro, a propósito da
actuação do P. Formigão, resume tudo numa simples frase: «Sem
ele, Fátima não seria o que é presentemente»13. Fátima seria
muito diferente se, para averiguar a genuinidade das aparições
de Fátima, houvesse apenas pessoas de boa vontade, mas sem a
devida preparação intelectual e a capacidade de discernimento,
que orientassem fenómenos tão estranhos e raros pelos caminhos do simples devocionismo sem o bordão de critérios bem
formados. Mais adiante voltaremos a este ponto.

____________________
12
13

Cf. Documentação Crítica de Fátima, IV, Santuário de Fátima, Fátima, 2006... Bastará
consultar o Índice Analítico para encontrar passagens a este propósito.
Maria da Encarnação Vieira Esteves, obra cit., p. 7.
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2. PADRE FORMIGÃO,
2. UM SACERDOTE SACERDOTAL
2.1. Padres substantivos e não apenas adjectivos
Parece ter pouco sentido afirmar que o Padre Formigão
foi um sacerdote sacerdotal. Não será o adjectivo desnecessário? Haverá outra maneira de ser sacerdote que não sacerdotalmente? É algo parecido a referir‑nos a um católico não
praticante ou então a um estudante ou trabalhador não praticante. Trata‑se de contradições práticas que não deveriam
existir, mas bem sabemos que existem. Aliás, cada um de nós
poderá bater no peito, caindo na conta das suas incoerências,
faltas de lógica, incongruências.
Lendo a sua biografia e revendo os testemunhos que temos
sobre o P. Formigão, ou recordando a sua vida e testemunho
para os que ainda tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente, é fácil cair na conta da densidade do seu sacerdócio.
Respirava e comunicava sacerdócio.
É fundamental que o sal saiba a sal, senão perdeu a razão
de existir: «Se o sal perder o sabor, como é que voltará a ser
salgado? Já não presta para nada senão para se deitar fora e ser
pisado por quem passa» (Mt 5, 13). É uma imagem forte e
eloquente que o próprio Cristo usou para nos exortar a viver
com coerência. O P. João Maria Vianney, o Santo Cura de Ars,
fez esta aplicação: «O bom Deus pediu‑nos para sermos sal
e não para sermos mel». Ou seja, viver com coerência a nossa
fé em Cristo, com a nossa vocação e missão, é algo exigente, que comporta o risco da impopularidade, de ter que remar
contra a corrente para onde nos leva os critérios do mundo.
A Igreja e o mundo precisam de Padres substantivos. É
perigoso ser um Padre adjectivo: ser, por exemplo, Professor
padre, Director padre, Doutor padre… Um Sacerdote poderá
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ter múltiplas responsabilidades, atribuições e títulos, mas o
coração que o define deve ser plenamente sacerdotal. A Igreja
e o mundo necessitam de Padres especialistas em Sacerdócio.
Assim se exprime um conhecido literato francês, convicto
cristão: «Ah, como eu os escutaria se eles me falassem do
Filho do Homem, não como sociólogos, não como teólogos,
mas como aqueles que vêem, que tocam Cristo ressuscitado»14
(François Mauriac).
Este testemunho da Ir. Lúcia, vidente de Fátima, é bem
claro e eloquente sobre a qualidade sacerdotal do Padre
Formigão: «Eu tenho do Servo de Deus a melhor impressão,
como sacerdote. Não me custa nada a crer que, segundo a
nossa mentalidade humana, o Servo de Deus tenha sido um
daqueles que nós consideramos santos. Não me custa nada a
crer porque só vi nele bons exemplos e dele recebi bons conselhos… Tenho para mim que o Servo de Deus era um santo. Como
sacerdote, ministro de Deus, só vi nele bons exemplos»15.
2.2. Sacerdote, dado fundamental do bilhete
2.2. de identidade do P. Formigão
Recordo o testemunho de um colega sacerdote, que também é artista e organiza encontros e viagens culturais. Em
resumo dizia: – As pessoas gostam de me ver descontraído e
informal, em tempos de lazer e de convívio, em actividades
artísticas e culturais. Mas em tudo isto, que não é directamente
sacerdotal, exigem de mim que seja sempre e sobretudo sacerdote. Penso que esta coerência sacerdotal a viveu com
profundidade o nosso Padre Formigão.
Na mesma linha, recordo aquela história que se conta
da Beata Teresa de Calcutá. Um jornalista acabava de visitar
____________________
14
15

Jean Dorcase, Dictionnaire des Citations Chrétiennes, Centurion, Paris, 1990, p. 397.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 6, p. 40.
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as suas obras sociais em Calcutá e exclamava comovido: – Que
maravilhoso é o vosso trabalho de assistência social, oferecendo dignidade humana a quem é rejeitado pela sociedade
e até pela própria família, farrapos humanos que se tornam
seda fina com o vosso trabalho e carinho!... A Madre Teresa
interrompeu o jornalista para pôr os pontos nos is: – «Nós não
somos assistentes sociais, somos contemplativas no meio do
mundo». Porque vemos o próprio Cristo nos mais pobres dos
pobres, é que nos entregamos de alma e coração a servi‑los.
Poderíamos falar do serviço apostólico que todos devemos oferecer aos outros, segundo a nossa específica vocação e
missão na Igreja, de uma identidade clara e inequívoca, consistente e densa. Não se trata de dar um espectáculo de edificação
pública, promovendo a nossa imagem de bem comportados e
exemplares. Trata‑se sim da ajuda fraterna do estímulo e da
confirmação de que vale a pena ser fiel a Cristo e servidor dos
irmãos. Recordo‑me de uma religiosa que me contou o seguinte
sonho, pouco depois do falecimento de um Padre jesuíta, que
era um grande homem de Deus e pelo qual nutria particular consideração e amizade. No sonho, ouviu‑o dizer: – Minha Irmã,
esforça‑te ao máximo por ser santa. Mas não te preocupes
com a tua auréola, nem com a tua imagem no altar, nem com
a tua causa de Canonização! Ama sempre intensamente a
Deus e ao próximo e serás verdadeiramente santa!
Se citei este sonho, que me foi referido em 1986, é porque
quadra muito com o estilo de vida santa do P. Formigão: nada
preocupado com exibir a auréola das suas virtudes, que realmente muitas eram; evitando apresentar uma bela imagem de
edificante, espiritual e apostólico. Bem pelo contrário, esforçava‑se por passar despercebido, por assumir os últimos lugares,
por ser discreto e humilde, como repetidamente insistem os
testemunhos.
Permitam‑me que recorde um facto da vida da Companhia
de Jesus, reforçando a importância apostólica de vivermos
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a nossa própria identidade, de um modo transparente e inequívoco. As nossas duas últimas Congregações Gerais, que nós
jesuítas as temos muito raramente, acharam‑se no dever de
explicitar e reforçar a nossa identidade com um decreto
próprio, em 199516, e neste ano 200817, que se concluiu há menos de um mês, em Roma.
2.3. Viver o nosso ADN estrutural,
2.3. o «código genético» da graça
A nossa vocação na Igreja de Cristo deve preencher todos
os quadrantes, dimensões ou sectores da nossa vida. Não pode
ser um piedoso anexo a usar nos tempos ditos religiosos, como
na participação numa Eucaristia, na oração de um Rosário, ou
numa leitura espiritual.
O Sacerdócio ou a Vida consagrada é muito mais que uma
profissão, que se desempenha durante umas tantas horas por
dia, talvez com generosidade e empenho. O Sacerdócio é algo
que toca a identidade estrutural de uma pessoa. Deve ser como
o «código genético» da graça, o «ADN sobrenatural» do Padre.
Não pode haver um Sacerdócio a tempo parcial. Só a tempo
inteiro se pode viver coerentemente o Sacerdócio, 24x24 cada
dia. Recordo um cartaz vocacional, que apresentava um relógio
sem ponteiros, com esta legenda: «Para Deus a tempo inteiro».
É claramente esta a impressão que nos fica ao aproximar‑nos
da vida do P. Formigão, especialmente ao lermos o «Summarium» para a sua Causa de Beatificação e Canonização.
Recordamos certamente o apelo gritante que o Papa Paulo
VI fez aqui em Fátima, na celebração do cinquentenário das
____________________
16
17

Congregação Geral 34, decreto 26 – «O nosso modo de proceder», Província Portuguesa da
Companhia de Jesus, Lisboa, 1995, pp. 332-339.
Congregação Geral 35, decreto 2, «Um fogo que acende outros fogos – Redescobrir o nosso
carisma», Província Portuguesa da Companhia de Jesus, Lisboa, 2008, pp. 57-82.
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aparições na Cova da Iria: «Homens, sede homens!»18. Neste
caso adaptaria: – Padres, sede Padres! Leigos e leigas, sede
isso mesmo na Igreja! Religiosos e Religiosas, fazei transparecer clara a vossa identidade!
O Papa João Paulo II, com razão apelidado «O Papa de
Fátima»19, assim afirmou: «A primeira fidelidade que se pede
a um sacerdote é de continuar a acreditar no seu próprio mistério». É uma frase que bem poderia servir de legenda ao
quadro da vida do Padre Formigão. Nas tão variadas actividades que desenvolveu e iniciativas que promoveu, sempre
deixou transparecer com clareza a sua identidade sacerdotal,
como professor e como escritor, como investigador e como
poeta, sem falar já do seu ministério sacerdotal explícito.
O Sacerdote deve ser um homem inconsútil, inteiramente
aquilo que é sem divisões nem fissuras, como a túnica de
Cristo20, em coerência com Aquele que o envia em missão de
serviço generoso aos irmãos e irmãs. Cito esta passagem da
homilia do Papa Bento XVI na Missa Crismal da passada
Quinta‑feira Santa, esboçando um retrato do que deve ser um
sacerdote e que quadra muito bem com o estilo presbiteral do
Padre Formigão: «O sacerdote deve ser alguém que vigia. Deve
estar em guarda frente às forças persistentes do mal. Deve
despertar o mundo para Deus. Deve ser alguém que está em
pé: firme frente às correntes do tempo. Firme na verdade.
Firme no empenho pelo bem. Estar diante do Senhor deve ser
sempre, no mais profundo, também levar os homens até junto
do Senhor que, por sua vez, leva a todos nós para junto do Pai.
E deve ser um propagador d’Ele, de Cristo, da sua palavra,
da sua verdade e do seu amor. O sacerdote deve ser recto, im____________________
18
19
20

Paulo VI, Insegnamenti di Paolo VI – 1967, Tipografia Poliglota Vaticana, Vaticano, 1968,
Homilia em Fátima, 13 de Maio de 1967, p. 235.
Renzo Allegri, O Papa de Fátima – A Vida de Karol Wojtyla, Editorial Presença, Lisboa,
2007.
Cf. Jo 19, 23.
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pávido e disposto a receber pelo Senhor também ultrajes,
como referem os Actos dos Apóstolos: estavam “cheios de
alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer vexames
por causa do Nome de Jesus” (5, 41)»21. Esta passagem aplico‑a de um modo especial ao P. Formigão, pois me parece
quadrar muito bem com o seu estilo de ser sacerdote.
2.4. Um sacerdote exemplar
Quer queiramos quer não, as nossas vidas são sempre uma
publicidade de um determinado estilo de ser e proceder, ou
então uma campanha de anti‑propaganda daquilo que oficialmente somos. A melhor publicidade de uma vocação cristã, de
vida religiosa ou sacerdotal não é a dos cartazes artisticamente
realizados, dos anúncios em jornais ou até dos spots televisivos. A propaganda mais eficaz é a das nossas vidas. Assim
afirma o Papa João Paulo II na Exortação Apostólica «Pastores
dabo vobis»: «A própria vida dos sacerdotes [e dos consagrados], a sua dedicação incondicional ao rebanho de Deus, o
seu testemunho de amoroso serviço ao Senhor e à sua Igreja
– testemunho marcado pelo sinal da cruz, acolhida na esperança e na alegria pascal – a sua concórdia fraterna e o seu zelo
pela evangelização do mundo são o primeiro e mais persuasivo factor de fecundidade vocacional»22. Um conhecido ditado latino recorda‑o bem: «As palavras voam, os exemplos
arrastam». Nada é mais convincente que aquilo que afirmamos
na discrição silenciosa das nossas obras. Não resisto a citar o
nosso grande Santo António de Lisboa: «A linguagem é viva
____________________
21

22

Bento XVI, Il Sacerdote: uomo in piedi, dritto, vigilante, Homilia do Papa na Missa
Crismal de Quinta-feira Santa de 2008, L’Osservatore Romano, Vaticano, 20-21 de Março
de 2008, p. 8.
João Paulo II, Os Sacerdotes no mundo actual – Exortação Apostólica “Pastores dabo
vobis”, n. 41, Editorial A.O., Braga, 1992, p. 95.
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quando falam as obras. Cessem, portanto, as palavras e falem
as obras»23.
Quando falamos do «sacerdote exemplar» P. Formigão não
pretendemos dizer que todos os sacerdotes deveriam ser, na
medida do possível, outros Manuel Nunes Formigão. Mesmo
os santos canonizados não são propriamente para imitar no
sentido de copiar um determinado estilo de ser e agir, mas são
para seguir na sua radicalidade de entrega a Cristo e aos irmãos.
Copiar santos é coisa própria de fábricas de artigos religiosos.
O P. Formigão é um sacerdote exemplar porque nos desafia a
viver profunda e intensamente a nossa vocação na Igreja de
Cristo. Penso poder interpretar os seus sentimentos se, em
oração devota, um de nós assim rezasse: – Quanto gostaria
de imitar‑te a ti, P. Formigão, sacerdote tão santo! Penso que
a resposta chegaria imediatamente: – Por favor, peço‑te que
imites o Senhor Jesus e não a mim! Se, por acaso, alguma
faceta da minha vida te atrai, que isso seja ocasião de imitares
mais radicalmente a Jesus Cristo!
Cito brevemente alguns testemunhos sobre a qualidade
exemplar do seu sacerdócio. Assim afirma o Cón. Francisco
Vieira da Rosa, quando é interrogado sobre a oportunidade da
possível beatificação e canonização do P. Formigão: «É importante que o seja para o bem da Igreja. A sua vida foi um apelo
à santificação dos sacerdotes»24. E outras três testemunhas
assim afirmam: «É absolutamente importante para a Igreja a sua
canonização, porque a sua vida foi uma ascensão constante,
não só pessoal, mas levava todos os que privavam com ele.
Tinha uma vida de oração e de intimidade com Deus muito
intensa, sempre ascendente»25. O P. Formigão é «um modelo
____________________
23
24
25

S. António de Lisboa, Sermões, citado em Liturgia das Horas segundo o Rito Romano, III,
Gráfica de Coimbra, 1983, p. 1394.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 1, p. 22.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 15, pp. 72 e 73.
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de vida cristã e de sacerdote a imitar»26. «Considero‑o um sacerdote zeloso e um modelo de sacerdote, o que se pode comprovar pelos documentos e pelos testemunhos recolhidos»27.
3. VIDA DE APÓSTOLO EM FIDELIDADE
3. CRIATIVA
3.1. Uma vida organizada pela missão apostólica
As múltiplas vocações que a Bíblia nos apresenta, tanto no
Antigo como no Novo Testamento, são histórias de grandes
desafios de Deus que constituem fortes surpresas para quem
é interpelado. De Abraão a Maria, de Moisés a José, de Isaías
a Pedro e Paulo, todos se sentem pequenos demais para seguirem os planos misteriosos e magníficos que o Altíssimo lhes
propõe. Quem é que de nós, ao seu nível, não sente o mesmo?
Quem não experimenta que o quadriculado das próprias
programações e vontades é largamente ultrapassado pelo dedo
de Deus que nos toca no mais íntimo do nosso íntimo e nos
desafia a aventuras imprevisíveis em que só a graça do Alto
pode ser o nosso seguro?
O P. Formigão era considerado um homem de Deus de
qualidades excepcionais. Cito apenas um testemunho, mas que
sintetiza o de muitos outros: «O Servo de Deus era por todos
considerado um santo, um homem de excepcionais qualidades humanas e espirituais»28. Mas esta grandeza humana e
espiritual não era vivida ao espelho da sua virtude. Ele próprio
se considerava, em palavras e sobretudo em atitudes, alguém
simples e humilde, que vivia para a missão que Cristo lhe pedia,
pelas mediações da obediência na Igreja.
____________________
26
27
28

Summarium, obra cit., Testemunha n.º 19, p. 85.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 29, p. 119.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 18, p. 83.
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A sua vida foi a sua missão. Incansável zelo apostólico é
uma claríssima característica da sua vida, insistentemente
aduzida pelos testemunhos. Na linha de Jesus Cristo, sumo e
eterno Sacerdote, também se pode aplicar à vida do P. Formigão
esta sua exclamação: «o zelo da tua casa me devora» (Jo 2, 17),
o zelo do Reino de Deus, do maior bem do seu povo. Alguém o
definiu como «um homem de fogo, um verdadeiro homem de
Deus»29. Os testemunhos sobre o seu zelo apostólico poderiam
multiplicar‑se. Apenas cito brevemente alguns: «Era o Servo
de Deus um homem muito zeloso das coisas de Deus e muito
apostólico. Como Reitor e professor do Seminário [de Bragança]
dava o máximo das suas forças e saber»30. «Não tenho qualquer
dúvida em afirmar que o Servo de Deus era um homem zeloso e
apostólico. Orientava‑nos e levava‑nos a fazer tudo para glória
de Deus e o bem das almas»31. «Era um verdadeiro apóstolo do
bem e extremamente zeloso»32. «Vivia para os outros. Como
confessor e director espiritual, muita gente o procurava. O seu
zelo era profundo»33.
3.2. Uma vida de peregrino seguindo
3.2. «o Deus das surpresas»
É fácil de notar que a vida do P. Formigão foi tecida de
surpresas e mudanças, sobretudo no tempo em que viajar era
uma actividade rara e mudar de actividade uma excepção à regra
da estabilidade. Mas haverá outro Deus que não seja «o Deus das
surpresas»34? Perguntemo‑lo a Nossa Senhora da Anunciação
____________________
29
30
31
32
33
34

Summarium, obra cit., Testemunha n.º 2, p. 25.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 3, p. 29.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 9, p. 51.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 10, pp. 54 e 55.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 18, p. 82.
Título de um livro do Padre jesuíta inglês, convertido ao catolicismo, Gerard Hughes,
Editorial A.O., Braga, 1992.
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ou a Maria de Belém, à Virgem de Nazaré ou a Maria de
Caná, a Nossa Senhora das Dores ou da Ressurreição. Interroguemos grandes figuras de santos, começando por nossos
co‑nacionais como António de Lisboa ou Rainha Santa Isabel,
a Francisco Xavier (navarro que se considerava português) ou
a Gonçalo de Amarante, a João de Deus ou a João de Brito, a
Bartolomeu dos Mártires ou a Francisco e Jacinta de Fátima...
As vidas destes homens e mulheres, que se deixaram interpelar por Deus, experimentaram grandes desafios, surpresas
por vezes desconcertantes, que criaram novidades que não
estavam programadas nos seus planos. A vida do P. Formigão
é também típica em novidades, surpresas e mudanças.
Ainda não sacerdote, Manuel Nunes Formigão foi enviado
em 1903 para Roma, privilégio concedido a muito poucos,
a fim de se formar em Direito Canónico e em Teologia, completando os dois doutoramentos respectivamente em 1906 e 1909.
O zelo e a disponibilidade apostólica levaram‑no a mudar de
residência diversas vezes: Professor e Prefeito no Seminário
de Santarém (1909); Professor no Liceu de Santarém (1917);
Cónego da Sé Patriarcal de Lisboa (1927); Reitor e Professor
no Seminário de Bragança (1934); Reitor e Professor no Seminário de Évora (1943); trabalhos pastorais na Diocese do
Porto; vinda para Fátima (1954)… Apenas enumerei as principais mudanças que exigiram do P. Formigão como que um
«nascer de novo» (cf. Jo 3, 3). Isto sem me referir às frequentes visitas a Fátima e a múltiplos ministérios em diversos
lugares, naqueles tempos em que viajar era uma mortificante
aventura, com hora de partida mas sem horários de chegada.
Assim, podemos afirmar que a vida do P. Formigão foi uma
peregrinação. Geograficamente é certo, mas também peregrinação de disponibilidade e de serviço apostólico. Peregrino
de Roma e peregrino de Lourdes; peregrino de Fátima e peregrino em Santarém; peregrino em Lisboa e Porto; peregrino
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em Évora e em toda a parte onde o levou a obediência aos
respectivos Bispos e o seu zelo apostólico sem fronteiras.
Felizmente que tanta mudança não se deve a uma instabilidade de carácter ou ao não ser querido pelas pessoas com quem
convivia e naquilo a que se ia dedicando. Os testemunhos são
convergentes em afirmar que a sua actividade foi muito apreciada, em tão diversos lugares. E as várias mudanças para diferentes dioceses foram efectuadas a pedido dos respectivos
Bispos para onde se deslocava35. Apenas algumas citações de
testemunhos: «Devido a esta dedicação e competência, por
todos reconhecidas, o Servo de Deus gozava de todos o
máximo respeito e estima»36. «Era um homem obediente e
estava consciente das responsabilidades atribuídas pelos seus
superiores. Aceitou os cargos como um serviço à Igreja. (...)
Os sacerdotes da diocese [de Bragança] que foram seus alunos
têm pelo Servo de Deus a maior consideração e estima»37.
«Amava profundamente a Igreja. Nunca teceu qualquer comentário em desabono da Igreja ou da hierarquia. Os cargos
que desempenhou foram um serviço à Igreja e não por engrandecimento pessoal. Aceita-os por obediência aos superiores e para a glória de Deus»38. «A admiração, a veneração
que os seus antigos alunos [em Santarém] tinham por ele, que
tantas vezes me foi manifestada nas conversas, levava‑me a
concluir que se tratava dum homem excepcional»39.

____________________
35

36
37
38
39

Summarium, obra cit., Testemunha n.º 13, p. 67: «O trabalho que levou a efeito nas várias
dioceses de Portugal, a sua mobilidade, não pode ser entendido, como alguns queriam fazer
crer, a um carácter inconstante e insubmisso, mas à sua enorme valia e às imensas solicitações dos Bispos diocesanos, num período de crise dos seminários».
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 3, pp. 29 e 30.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 5, pp. 37 e 38.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 10, p. 55.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 13, p. 66.
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3.3. A virtude da criatividade apostólica
Nos comuns catálogos de virtudes não costuma aparecer
a virtude da criatividade. Mas é fácil de ver que a história da
salvação de Deus, desde a criação do homem e da mulher (que
podemos esperar do Criador senão que seja criativo?), é uma
história surpreendente: como resposta aos desvarios humanos,
Deus oferece sucessivas alianças. Chegada a plenitude dos
tempos, com originalidade impensável, Deus envia‑nos o seu
próprio Filho Jesus, que se fez igual a nós em tudo excepto no
pecado (cf. Heb 4, 15). Toda a vida de Jesus é um deslumbramento de criatividade inimaginável: Deus omnipotente nasce
numa gruta e morre numa cruz; assume a nossa vida por inteiro
no quotidiano de Nazaré, vivendo aí cerca de 90% dos seus
dias na terra; no seu discurso programático das bem‑aventuranças dá uma reviravolta aos critérios comuns da riqueza e
do poder, da importância e da grandeza; nas suas relações
com abertura universal, mostra particular preferência pelos que
socialmente eram mais mal vistos e marginalizados: publicanos e pobres, doentes e pecadores; encerrando a sua vida na
terra, o seu amor levado ao extremo inventa a Eucaristia
para ficar connosco até ao fim dos tempos; ressuscitando dos
mortos, envia‑nos o seu Espírito, que habita em nós e é o nosso
defensor.
Quem é de Deus não pode deixar de ser criativo, inventando
saídas mesmo quando os caminhos parecem becos sem saída.
É capaz de tornar possível o impossível, mesmo que seja necessário seguir o caminho da cruz. Dos espinhos da vida é capaz
de inventar rosas, pelo poder do amor. Esta faceta da criatividade é uma característica do P. Formigão, que começou a
exercer o seu ministério sacerdotal nos tempos nada fáceis
para a Igreja, por ocasião da implantação da República em
1910. Em Santarém funda a Associação Nun’Álvares para a
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formação e animação religiosa e cultural da juventude. Os seus
estatutos foram aprovados em 1917. Aqui também organizou
semanas culturais, passeios e representações de peças de teatro. Em 1922 fundou a Cruzada Nacional Nun’Álvares, para
unir gente de bem de todo o Portugal, especialmente ao nível
intelectual. Baste citar este testemunho do Dr. Joaquim Dinis
da Fonseca: «O Dr. Formigão, cheio de zelo apostólico e
fundador da Associação Nun’Álvares, foi para os rapazes de
Santarém mais que um mestre, foi um pai. A sua missão de
educador teve profunda repercussão em toda a nossa juventude
e até nas diversas actividades e profissões da nossa vida»40. O
P. Lúcio Craveiro faz esta muito significativa anotação: «Pelas
suas constantes iniciativas promoveu, incansável, a restauração cristã e a sua Associação [Nun’Álvares] foi certamente
precursora insigne da Acção Católica em Portugal»41.
A fidelidade a Cristo e à sua Igreja, por parte do nosso P.
Formigão, não foi a de repetir velhas fórmulas apostólicas,
de reeditar receitas pastorais, de ressuscitar esquemas gastos
e ultrapassados. Foi uma «fidelidade criativa»42, expressão
muito cara ao ex‑Superior Geral da Companhia de Jesus, que
desenvolveu em cartas e documentos. Nesta mesma linha, o
P. Pedro Arrupe, seu predecessor, insistia em que «aos problemas novos não podemos responder com soluções antigas».
É admirável a extraordinária criatividade do P. Formigão, na
primeira metade do século XX, quando o ritmo de evolução
social e eclesial era lentíssimo; o peso da tradição era extraordinário, ficando como que parada num parque de estacionamento; a força do costume era quase dogmática; as inovações
eram vistas com atrevimentos inconvenientes.
____________________
40
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Maria da Encarnação Vieira Esteves, obra cit., p. 34.
Lúcio Craveiro da Silva, Na “Festa” da Reparação, Editorial A.O., Braga, 2000, p. 18.
Peter-Hans Kolvenbach, A formação do Jesuíta, Cúria Provincial, Lisboa, 2005, pp. 207-234: A formação permanente como fidelidade criativa.
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Neste contexto de conservadorismo, natural fruta do tempo, o P. Formigão teve iniciativas extremamente inovadoras.
Baste considerar as seguintes publicações que ele fundou:
– a revista «Stella» (1937), publicação formativa e informativa, que continua a ser uma antena importante para captar
a mensagem de Fátima;
– o jornal «Mensageiro de Bragança» (1940), que ainda
hoje se publica, semanário conceituado nas terras de Trás‑os‑Montes;
– o «Almanaque de Nossa Senhora de Fátima» (1942),
interessante publicação de divulgação da mensagem de Fátima, de uma maneira simples e acessível;
– a «Voz da Fátima», iniciada a 12 de Junho de 1922, da
qual não foi fundador, embora tivesse sido convidado para
director. Assim, no 1.º número, aparece um seu artigo programático: «A que vimos». Durante os primeiros 34 anos, todos
os meses escreveu uma crónica da actualidade sobre os acontecimentos de Fátima.
O facto das referidas publicações se manterem ainda hoje,
e de se terem renovado e crescido nos últimos tempos, é bem
significativo da oportunidade destas iniciativas do P. Formigão,
sacerdote com garra humana e zelo divino, que sabia captar e
interpretar os «sinais dos tempos» (cf. Mt 16, 3), para lhes dar
a resposta que a Providência pedia. A vida do P. Formigão é
um desafio actual à nossa criatividade apostólica.
3.4. Um grande «convertido» de Fátima: de descrente
3.4. das aparições a apóstolo da mensagem de Fátima
Outro ponto importante em que o P. Formigão revela a
sua capacidade criativa, ultrapassando ideias feitas e preconceitos, é o modo como se converteu às manifestações sobrenaturais de Fátima. Regressando a Portugal em 1909, depois de

Manuel Morujão, S.J.

111

6 anos como estudante em Roma, passou o mês de Agosto no
Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, como Sacerdote Servita. A experiência foi tão forte que decidiu ser um ardoroso
propagandista do culto de Nossa Senhora de Lourdes em Portugal. Segundo ele mesmo relata, «fiz a promessa de consagrar
toda a vida a esta doce tarefa, propondo‑me de um modo especial
envidar os maiores esforços para que se estabelecesse em
cada diocese uma comissão organizadora de peregrinações
regionais ao célebre Santuário dos Pirinéus»43. Estes eram os
seus planos, muito apostólicos e recomendáveis. Mas os planos
de Deus eram outros e haviam de revelar‑se no tempo oportuno.
Os propósitos apostólicos do jovem sacerdote Manuel
Nunes Formigão estavam ligados com a propagação do culto
da Nossa Senhora de Lourdes, como meio de revitalização da
vida cristã em Portugal. As aparições de Fátima foram encaradas por ele, no início, com distância crítica e desconfiança.
Tendo‑se deslocado a Fátima no dia 13 de Setembro de 1917,
manteve‑se a uma certa distância do lugar das aparições e,
segundo ele próprio conta, «regressei de Fátima mais céptico,
apesar de me ter comovido bastante ao testemunhar a fé ardente e a piedade sincera dos peregrinos»44.
Um homem tão bem formado viu que um fenómeno com
esta dimensão, fosse falso ou verdadeiro, não podia ficar entregue a preconceitos e a suspeições. Era preciso averiguar os
factos, com a isenção e objectividade possíveis. Assim, regressou mais tarde, a 27 de Setembro, para interrogar as três
crianças videntes. Seguiram‑se outros dois interrogatórios
feitos individualmente a cada um dos três pastorinhos, a 11
e a 13 de Outubro, este já depois da última aparição e do mila____________________
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Maria da Encarnação Vieira Esteves, obra cit., p. 24.
Joaquín Maria Alonso, obra cit., p. 101.
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gre do sol. São tesouros históricos, realizados com grande
detalhe que, à primeira vista, poderão até parecer‑nos um
exagero de minúcia, mas que são uma ajuda substancial para
fazer ressaltar a veracidade do que relatam as três crianças,
com coincidências que os artifícios humanos não conseguiriam montar. Nesta cena dos interrogatórios, a atitude do P.
Formigão faz‑me lembrar o profeta Daniel (Dn 13, 1‑64) na
história da casta Susana, quando os anciãos foram acusar
Susana de ter pecado com um jovem junto à piscina e Daniel os interrogou em separado, pondo a claro as suas mentiras
para justificar as intenções perversas que os dominavam. A
fundamental diferença é que os interrogatórios do P. Formigão
confirmam a verdade do que contavam os pastorinhos sobre
as aparições de Nossa Senhora.
Não desenvolvo este ponto porque nas jornadas vai haver
uma conferência precisamente sobre este assunto. Apenas incluo alguns testemunhos dos muitos que poderia aduzir,
concretamente do Summarium para a sua Causa de Beatificação e Canonização. Assim afirma o Dr. Sebastião Martins dos
Reis, antigo colega de estudos e importante estudioso de Fátima,
no seu livro «A Vidente de Fátima dialoga e responde pelas
Aparições»: «Serão sempre poucos e deficientes todos os
elogios que se tributarem ao Visconde de Montelo45, pelo que
fez e significa na vida e história de Fátima. Pode‑se dizer
que ele aguentou sozinho toda a responsabilidade e as exigências intelectuais nas “Aparições”, nos “tempos heróicos” que
se seguiram. E, mesmo depois, ainda foi a fonte e arsenal de
____________________
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Pseudónimo do P. Manuel Nunes Formigão, usado por ele frequentemente, segundo o costume literário da época, em agradecimento à família Gonçalves, da localidade de Montelo,
que o acolhia nas suas idas a Fátima. É sinal também de humildade, a fim de não aparecer
como autor (cf. testemunho do P. Luciano Coelho Cristino, em Summarium, obra cit.,
Testemunha n.º 29, p. 121).
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muitos escritores de Fátima, que só o repisavam sem o citarem. O “clássico” Ti Manuel Marto, pai dos videntes Francisco
e Jacinta, viu bem e disse bem, como sempre aliás: “o Sr.
Doutor Formigão é que foi a chave disto tudo. Foi um grande
homem!” O seu maior mérito está em ser “o Homem de Fátima”
pela seriedade e honestidade intelectual com que estudou e
analisou as Aparições, os Videntes, o início e desenvolvimento
do culto a Nossa Senhora de Fátima. Deixou merecida fama de
santidade»46. Completo este testemunho tão substancioso de
conteúdo com mais outros breves: «Não fora ele e pouco se
saberia de Fátima. Acredito que foi ele quem lançou os fundamentos deste “edifício” de Fátima. É, sem dúvida, a personagem
chave»47. O P. Formigão «é o mediador número um entre a
mensagem de Fátima e o Mundo, entre o Céu e a Terra»48.
«Penso que é o primeiro e o maior apóstolo de Fátima. O Servo
de Deus apareceu no momento certo»49. O P. Formigão «é
o grande apóstolo de Fátima»50. Esta expressão é repetida
textualmente diversas vezes, o que é deveras significativo e,
de algum modo, resume todos os outros testemunhos que se
poderiam mencionar.
3.5. Criador de uma obra vivificadora da mensagem
3.5. de Fátima: fundação das Reparadoras de Fátima
Sublinhando a criatividade apostólica do P. Formigão,
seria agora ocasião de desenvolver o tema da fundação da
Congregação de carisma reparador pedida por Jacinta, na linha
____________________
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Sebastião Martins dos Reis, A Vidente de Fátima dialoga e responde pelas Aparições, Tip.
Franciscana, Braga, 1970, p. 85.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 1, p. 23.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 3, p. 30.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 8, p. 48.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 13, p. 67.
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de toda a mensagem de Fátima. Julgo que o tema será tratado
por outro conferencista. Além disso, o assunto é suficientemente relevante para merecer um tratamento mais vasto e
aprofundado, que não apenas numas breves linhas desta minha
conferência, que já vai longa. Apenas fica a sua indicação
de mais uma importante iniciativa apostólica, explicitando e
dando actualidade à mensagem de Fátima.
4. VIRTUDES DE UM HUMANO
4. «HOMEM DE DEUS»
Depois de reler os testemunhos recolhidos para a Causa
de Beatificação e Canonização do P. Manuel Nunes Formigão,
de novo me admirei com a extraordinária convergência das
observações feitas. Se neste processo não tivesse sido o Promotor da Justiça, talvez até me pudessem surgir dúvidas sobre
a pureza de tanta confluência das afirmações, não fosse o caso
de haver um acordo previamente combinado… Felizmente tal
hipótese não tem o mínimo fundamento.
Dadas as dimensões deste trabalho e, tendo em conta que
já me demorei muito nos pontos anteriores, não poderei delongar‑me em aprofundar as virtudes mais características do
Servo de Deus. Apenas me referirei a duas. Uma mais na linha
do amor a Deus e outra referente ao amor do próximo. Omitirei nomeadamente a sua extrema caridade com os doentes, arriscando mesmo a sua saúde e vida51. Não me referirei também
à sua humildade, discrição e simplicidade, que me parecem
verdadeiramente notáveis, mesmo heróicas. Assim não ferirei
a sua humildade, omitindo encaixilhá‑la com citações e exemplos. Imagino que no Céu, ele ficará feliz.
____________________
51

Maria da Encarnação Vieira Esteves, obra cit., pp. 39-41. Cf. Summarium, obra cit., Testemunha n.º 7, pp. 43 e 44; Testemunha n.º 9, p. 50.
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4.1. Uma relação humana de qualidade:
4.1. a virtude da cordialidade
Devo confessar que, contrariamente a um meu preconceito,
a releitura dos testemunhos me fez aparecer a figura de uma
pessoa extremamente humana, cordial, acolhedora. Imaginava‑o de uma seriedade mais fria; um homem recto a ponto de
ser rectilíneo e intransigente; um sacerdote rico de Deus, mas
ficando com dívidas às relações humanas de cordialidade.
Vivia centrado nos outros. A sua felicidade era fazer felizes
os outros: «O Servo de Deus tinha a grande preocupação de
fazer os outros felizes. Era muito amável, muito simpático e,
também, muito simples»52. «Tinha uma maneira de ser muito
amável, muito doce… Era muito delicado, diplomático, minucioso… Ele era muito amável. Era muito atencioso. Não,
nunca me lembro de o ter visto zangado»53. Viveu «com muita
alegria. Nunca descurou a vivência das virtudes humanas. Era
um homem encantador! Sofria com os problemas dos outros e
tentava minorá‑los»54.
Julgo que é um fundamental instrumento de bem‑fazer
apostólico a qualidade da nossa relação humana. Mais do que as
nossas possíveis brilhantes ideias e eloquentes palavras, o que
evangeliza é o que somos, o tipo de relação que oferecemos:
delicadeza, acolhimento, cordialidade, equilíbrio humano,
alegria… Um autor assim explica o sucesso apostólico de Jesus
precisamente com pessoas que andavam longe dos caminhos
do bem: «Cristo, antes de ter exigências, tem delicadezas»
(Pierre Charles). Nós, por vezes, invertemos a ordem e pretendemos impor as nossas exigências e, no caso de serem aceites,
depois oferecemos delicadezas. Sabia harmonizar a firmeza
____________________
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Summarium, obra cit., Testemunha n.º 4, p. 32.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 6, pp. 39 e 40.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 8, p. 47.
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com a suavidade: «sendo de carácter educativo e de muita
exigência, não deixava de ser, também, muito próximo e paternal. Preocupava‑se com a formação humana e espiritual dos
jovens. Era um verdadeiro amigo»55. Vivendo e praticando ele
próprio estas qualidades de uma relação fraterna de profunda
qualidade, facilmente se entende porque ele «cantou as excelências da doçura e escreveu o que ele chama “o código da
afabilidade”»56.
O justo equilíbrio nas virtudes é também uma característica
do P. Formigão, repetidamente sublinhada: «vivia as virtudes
de uma forma muito equilibrada, com alegria interior e sem
“pesos”»57. Nele «as virtudes estavam presentes duma forma
diferente. Era um homem calmo, nunca o vi irritado. Certamente havia contrariedades, mas ele mantinha‑se sempre calmo… Era um homem muito equilibrado e constante. Nunca
vi o Servo de Deus desanimado… Era um homem feliz e engraçado. Procurava criar um clima de boa disposição»58. «Era
um homem muito equilibrado, alegre e constante. Tinha
particular carinho pelas crianças e pobres. Tinha sentido de
humor e tudo fazia para alegrar as pessoas»59.
Poderia dizer que o P. Formigão foi um sacerdote que res
pirava caridade amável, cordialidade acolhedora. Não há nada
que nos humanize tanto como uma forte e profunda experiência
de Deus, que não é senão amor (cf. 1 Jo 4, 8.16). A verdadeira
experiência de Deus reverte sempre em caridade. Assim afirma
uma testemunha: «Deste contacto próximo com o Servo de
Deus, ficou‑me a imagem dum porte digno, educado, bondoso,
delicado com as pessoas, atencioso e sem pressas. A sua pessoa
inspirava confiança e transmitia paz. Penso que esta personali____________________
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Summarium, obra cit., Testemunha n.º 7, p. 43.
Lúcio Craveiro da Silva, obra cit., p. 14.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 5, p. 36.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 9, p. 50.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 10, p. 54.
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dade tão profunda e forte lhe advinha da sua grande intimidade
com Deus»60.
Dos múltiplos testemunhos sobre a maneira de ser e de
relacionar‑se do P. Formigão, vem ao de cima a imagem de uma
personalidade extremamente equilibrada: sem ser expansivo
era comunicativo; não tendo um temperamento hilariante, era
bem disposto e alegre; um tanto reservado, mas não deixando
de ser muito afável no trato. O equilíbrio e a serenidade são dons
de Deus que deveríamos pedir na oração e treinar na vida. A
intercessão do Servo de Deus P. Formigão certamente que nos
poderá ajudar.
Qualificando todos estes predicados da excelente qualidade
de relação humana, assim o resumi no subtítulo: «a virtude da
cordialidade». É um condimento que dá gosto à caridade; uma
afinação que oferece harmonia ao comunicar; um tipo de relação que faz sentir o outro connosco como em sua própria
casa.
4.2. Um verdadeiro «homem de Deus»
«Homem de Deus» é talvez o atributo que mais frequentemente as testemunhas aplicam para definir o P. Manuel Nunes
Formigão. Interessante que, nesta fase da sua Causa de Beatifi
cação e Canonização, o título oficial com que se deve chamar
o P. Formigão é «Servo de Deus». De facto, quadra extraordinariamente bem com a sua vida na terra. Quem foi aquele
que nasceu em Tomar a 1 de Janeiro de 1883, no Convento de
Cristo, e faleceu em Fátima, na Casa das Reparadoras de Nossa
Senhora das Dores, a 30 de Janeiro de 1958? Resumindo tudo,
o Manuel Nunes Formigão foi essencialmente um Servo de
Deus. Na sua humildade e simplicidade foi grande, porque
servir a Deus é reinar.
____________________
60

Summarium, obra cit., Testemunha n.º 12, p. 60.
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«Homem de Deus» é também o resumo do modo de ser e
de agir do P. Formigão feito por vários Bispos que o conheceram de perto. Assim o refere o P. Lúcio Craveiro da Silva:
«Impressiona‑nos altamente que todos os grandes prelados
daquele tempo que conviveram com ele o tenham apelidado
Homem de Deus. Encontramos essa expressão no Patriarca de
Lisboa, no Arcebispode Évora, no Bispo de Bragança e nos
Bispos de Leiria e depois no coro imenso, sem excepção,
dos católicos, ricos e pobres, universitários e gente do povo
que o acompanharam de perto. E ele era humilde, escondia‑se
e procurava apagar‑se, pois nem uma só vez apareceu a recolher os louros e aplausos»61.
Neste ser de Deus, fundamental na vida do P. Formigão, é
que se encontra a raiz da abundante colheita de frutos apostólicos. Jesus recorda, no discurso da última ceia, que o vivermos
unidos a Ele é uma condição imprescindível para a eficácia
do nosso serviço apostólico: «Eu sou a videira; vós, os ramos.
Quem permanece em mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois,
sem mim, nada podeis fazer» (Jo 15, 5). S. Paulo diz o mesmo
com uma imagem semelhante: «Eu plantei, Apolo regou, mas
foi Deus quem deu o crescimento. Assim, nem o que planta
nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus, que faz crescer...
Pois, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois o seu terreno
de cultivo, o edifício de Deus» (1 Cor 3, 6‑7.9). Não é verdade
que as nossas vidas seriam bem mais felizes e serviçais se
nos puséssemos incondicionalmente nas mãos de Deus, conscientes de que nós somos meros instrumentos, pois quem faz
o bem é o Senhor? O Directório para o Ministério e a Vida dos
Sacerdotes, recorda esta verdade evangélica: «A nada serve o
“fazer” se falta o “ser com Cristo”»62.
____________________
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Lúcio Craveiro da Silva, obra cit., p. 9.
Congregação para o Clero, Directório para o Ministério e a Vida dos Sacerdotes, Conclusão,
Secretariado Geral do Episcopado, Lisboa, 1994.
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Selecciono alguns testemunhos, deixando de lado muitos
outros que afirmam esta nota fundamental do modo de ser e de
proceder do P. Formigão: «O Servo de Deus era um verdadeiro
homem de oração, um “verdadeiro homem de Deus”. Daquilo
que privei com ele, deu para entender que um homem com a sua
conduta só podia ser um homem de profunda oração, de muita
intimidade com Deus»63. Este ser homem de Deus não lhe tirava
humanismo, mas antes o potenciava: «Era um homem muito
equilibrado e muito feliz. Era um verdadeiro místico. Para ele
Nossa Senhora tinha um lugar muito especial. Julgo que o Servo
de Deus era um homem de muita oração e que tinha a preocupação, em todos os momentos, de fazer a vontade de Deus»64.
«Pelo contacto que tive com o Servo de Deus, por tudo o que
presenciei, concluo que se tratava de um homem de Deus.
Frequentemente o encontrava recolhido na Capela; a maneira
como celebrava e rezava demonstrava essa intimidade com
Deus. Nas conferências e retiros que nos pregava, nas conversas que tinha com as Irmãs mostrava ser um verdadeiro homem
de Deus, muito interior»65. «Notava‑se à vista desarmada que
o Servo de Deus era uma pessoa de profunda intimidade com
Deus. A sua vida falava de Deus. Nos conselhos que nos dava
como estudantes mostrava esta grande faceta de abertura a
Deus e comunhão com Deus»66. «Guardo uma impressão muito bela, porque encontrei um Santo. Foi, digamos, um “toque
de santo”. Fiquei com uma recordação muito viva desse tempo. Eu estava numa luta comigo próprio. Ele era a paz»67. «O
que notei nele de mais interessante é que em todo o seu comportamento transparecia algo de sobrenatural, ou, como diz
____________________
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Summarium, obra cit., Testemunha n.º 1, p. 22.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 3, p. 29.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 9, p. 51.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 24, p. 101.
Summarium, obra cit., Testemunha n.º 29, p. 115.
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S. Paulo, irradiava “o bom odor de Cristo”. No seu sorriso
transparecia “algo do Céu”»68.
Se bem que este ponto se poderia ainda aprofundar muito,
partindo da sua vida, dos seus escritos e dos testemunhos
dados sobre ele, cabe‑nos passar à conclusão destas considerações que já vão longas.
5. CONCLUSÃO
Se o Servo de Deus P. Formigão viveu a progredir na santidade,
porque não eu?!
Estivemos falando do Padre Formigão, como modelo de
sacerdote e apóstolo. Mas não para engrandecer o pedestal
das suas virtudes e méritos. Quem é grande por si mesmo não
precisa do pedestal dos nossos elogios.
O que fui dizendo não pretende ser um arco do triunfo construído para consagrar as virtudes heróicas do servo de Deus
Manuel Nunes Formigão, Sacerdote e Apóstolo. Um só arco de
triunfo merece a pena construir: é o monumento que glorifica
o poder surpreendente de Deus, apesar das nossas múltiplas
limitações humanas e até desumanas.
Quem de nós não tem a repetida experiência de se sentir
ultrapassado, na sua pequenez e fragilidade, pela omnipotência
amorosa de Deus, que em grau desmedido sabe esperar contra
toda a esperança? O próprio S. Paulo dá ouvidos à voz do
Senhor que lhe diz: «Basta-te a minha graça, porque a força
manifesta-se na fraqueza». Estamos nós convencidos desta
verdade estrutural, segredo da arte de ser santo? Concluindo,
S. Paulo confessa: «De bom grado, portanto, prefiro gloriar-me
nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de
____________________
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Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas
necessidades, nas perseguições e nas angústias, por Cristo.
Pois quando sou fraco, então é que sou forte» (2 Cor 12, 9-10).
E não é verdade que, por vezes, partindo da nossa experiência de fraqueza, concluímos às avessas dos santos: – Não
há nada a fazer! Bastará não sermos grandes pecadores! O
caminho da perfeição é para uns poucos predestinados!?
Faço minhas as palavras do P. Lúcio Craveiro, que,
concluindo uma sua conferência aqui em Fátima, no ano
de 1997, assim se refere ao P. Formigão: «Ele foi a “pessoa
exacta” porque à obra de Deus ele soube corresponder, com
fidelidade na sua vida interior, com constância nas dificuldades, com generosidade na entrega, com amor fervoroso a
Cristo e a sua Mãe; e, na história da Igreja, isto costuma ter um
nome: foi um santo»69.
As anotações que fui fazendo pretendem ser antes um desafio à santidade de todos nós, acolhendo o que já Santo Agostinho
dizia ao referir‑se à continuada história de santidade de sucessivas gerações de cristãos e cristãs: «Se estes e estas, porque
não eu?!». Na mesma linha, S. Inácio durante os largos meses
da sua convalescença em Loiola, depois de gravemente ferido
na batalha de Pamplona em 1521, lendo a vida dos santos, assim
concluía: «S. Domingos fez isto; também eu tenho que fazê‑lo.
S. Francisco fez isto; também eu tenho que fazê‑lo»70. No presente caso, assim adapto os citados desafios: – Se o P. Formigão,
em clima de grande discrição e simplicidade, viveu a progredir
nos caminhos da virtude heróica, porque não seguir os seus
passos?! Ser santo é possível, pois não se trata de avaliar as
minhas capacidades para tal, mas sim de me abrir ao poder
ilimitado de Deus! Como poderei eu afirmar que a minha
fraqueza é maior que a força infinita do Omnipotente?
____________________
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O que fiz durante esta palestra foi como que apresentar
alguns pratos da multiforme ementa da santidade, passe a comparação, a fim de fazer crescer a água na boca de cada um de
vós e na minha também. O Concílio Vaticano II, no capítulo V
da Constituição dogmática sobre a Igreja, insiste sobre «a vocação universal à santidade». A santidade é para todos. Não
está reservada para nenhum grupo de heróis ou para uma classe
restrita de génios da virtude. Entre tantas citações que poderia
aduzir a este propósito, escolho uma que é de um particular
especialista na matéria, o Cardeal D. José Saraiva Martins,
Prefeito da Congregação das Causas dos Santos: «A santidade
não é um luxo para poucos, um privilégio de alguns, mas um
dever inalienável de todo o baptizado»71.
O nosso actual Papa Bento XVI assim nos desafia: «Nada é
impossível a quem confia em Deus e se entrega a Deus. Olhai
para a jovem Virgem Maria»72. Nesta confiança sem fronteiras, de olhos fixos em Nossa Senhora, modelo perfeito de cristã,
viveu o P. Formigão. Acredito que o Espírito de Deus, que o
guiou e lhe deu forças para progredir nos caminhos da santidade, é o mesmo que hoje está connosco para que se torne
possível em nós um projecto magnífico de qualidade de vida
em Cristo, reparando os males da humanidade? Acredito que
Nossa Senhora das Dores e da Alegria, Santa Maria Mãe de
Deus e dos que somos Filhos de Deus, intercede por nós?
O Padre Formigão, com o seu exemplo e a sua intercessão,
ajuda‑nos a responder sim.
Fátima, 5 de Abril de 2008
Manuel Morujão, S.J.
____________________
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P. MANUEL NUNES FORMIGÃO:
JORNALISTA E ESCRITOR
Em Fevereiro de 1958, alguns dias após a morte do Pe.
Manuel Nunes Formigão, D. João Pereira Venâncio, na altura
novo Bispo da Diocese de Leiria, pronunciava-se assim acerca
da figura deste santo sacerdote: “Não é fácil escrever do Senhor
Doutor Formigão. É que é tão rica a sua personalidade que
se fica embaraçado, sem saber qual a faceta a escolher e pôr
em realce, visto ser impossível dar uma visão de conjunto
suficientemente completa”.
Também eu me sinto embaraçado pelo desafio lançado
pela Superiora Geral da Congregação das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, para ocupar-vos um pouco do vosso tempo, dando a conhecer, ainda que
resumidamente, a faceta de escritor e jornalista, no âmbito das
suas celebrações jubilares. Ou melhor, levantar ligeiramente
o véu acerca de duas particularidades daquela que foi uma
das personalidades mais marcantes e de inegável prestígio da
Igreja Portuguesa da primeira metade do século XX.
Com alojamento garantido, o Pe. Formigão, naquele Ano
da Graça de 1917, na altura com 34 anos e no auge das suas
faculdades físicas e intelectuais, parte para Fátima, onde já tinha
estado duas vezes, saindo de Santarém, por via-férrea, no dia
10 de Outubro, chegando à estação de Chão de Maçãs ao final
da manhã. Dali, em charrette, deslocou-se para Vila Nova de
Ourém, onde trocou durante toda a tarde, impressões com o
pároco acerca dos acontecimentos da Cova da Iria, sem dúvida
o assunto mais mediático do país ao nível da imprensa escrita,
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muito tendo contribuído os jornais de cariz republicano e maçónico, com resultado inverso ao inicialmente planeado.
Pelas 11 horas da noite chegou, pela primeira vez, ao lugar
do Montelo, hospedando-se na casa de Manuel Gonçalves e
Cecília de Jesus, sua esposa. Ficou-lhe logo na retina a honestidade e os sentimentos religiosos daquela boa família, sendo
o início de uma amizade recíproca e que marcou profundamente os habitantes daquela humilde e pitoresca aldeia serrana.1
Em homenagem a esta família e aos habitantes daquele lugarejo veio adoptar o pseudónimo literário de Visconde de
Montelo, que a historiografia de Fátima jamais olvidará. Quis
a Providência que o pároco de Fátima, P. Manuel Marques
Ferreira, naqueles dias de Outubro de 1917 que antecederam
a última aparição, não tivesse possibilidade de albergar o Dr.
Manuel Nunes Formigão na sua “humilde choupana”, como
apelidou a este a casa paroquial, em virtude de ter que se ausentar da freguesia para auxiliar outros padres no serviço de confissões. O resultado deste impedimento foi o lugar do Montelo
ter inscrito nos seus anais um nobre homem, ainda que sem
sangue azul, mas de uma alma verdadeiramente excepcional.
Pela caneta do Visconde de Montelo foram escritas as mais
belas páginas sobre Fátima e os acontecimentos que lhe deram
grandeza. As mais belas e, não menos importantes, as primeiras.
O Dr. Formigão escrevia primorosa e abundantemente. Mas
acima de tudo fazia-o com fundamento científico e crítico,
como se antevisse que os seus manuscritos viessem a tornar-se
documentos insubstituíveis e incontornáveis na historiografia
das aparições da Cova da Iria.
Os interrogatórios efectuados aos videntes entre 27 de
Setembro e 3 de Novembro de 1917, tornaram-se documentos
____________________
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obrigatórios de consulta e análise por parte de investigadores
crentes e não crentes. Curiosamente, talvez até tenham sido
estes últimos que mais exaustivamente os estudaram para fundamentarem, no seu ponto de vista, as teorias que defendiam,
como foi o caso de Fina d’Armada e João Ilharco, em Fátima,
nos Bastidores do Segredo e Fátima Desmascarada, respectivamente, entre outros. Até o escritor Alfaric, autor da obra
A Fabricação de Fátima, editada em 1970, escreveu o seguinte
acerca deste sacerdote: “Aparece agora outro homem da Igreja,
de nível mais elevado. Professor de Teologia no Seminário
Patriarcal de Santarém, apresenta-se-nos como testemunha
ocular, observador e interrogador minucioso, o homem melhor
informado, mais directamente documentado em tudo quanto
diz respeito às visões da Cova”.2
Não me compete fazer aqui, pois isso seria tema e motivo
para outras jornadas, uma análise dos interrogatórios do Dr.
Formigão, nas suas vertentes de importância, credibilidade
científica ou análise crítica. Mas pode-se com toda a certeza
asseverar que não há nestes documentos do Dr. Formigão, e
que são a grande fonte da história das Aparições da Cova da
Iria, qualquer modificação conceptual das respostas dos videntes de Aljustrel, sendo o valor destes textos de importância
extrema. Na verdade, as palavras são habitualmente do Visconde de Montelo, tanto assim que, quando quer significar o
contrário, usa o tipo cursivo, isto é, com recurso às expressões
das próprias crianças, tais como: “Veio da banda do nascente;
era para aí dum ano; Cuido que fugi; cuido que ficava como
está, quase à mesma; era assim bem como ela; cuido que
acaba no domingo; ia certinha, não mexia os pés; a Senhora
de dois naipes”. A própria Irmã Lúcia adverte, nas suas Memórias, que as palavras que atribui a Nossa Senhora podem
____________________
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não ser textualmente aquelas que ouviu em 1917, o que é
perfeitamente pacífico e aceitável, porque só foram escritas
muitos anos mais tarde, mas acrescenta: “O sentido de tudo o que
digo é exacto. Na maneira de me exprimir, não sei se trocarei
alguma palavra por outra”.3 Na verdade, os interrogatórios
do Dr. Formigão, a mensagem que eles encerram, a descrição
pormenorizada da Aparição, a atitude dos videntes e o esclarecimento de certos pormenores, são o que temos de mais
directo, mais exacto, claro e seguro de todas as fontes de
Fátima. É uma verdade inquestionável e incontornável.
A pena do Visconde produziu milhares de documentos,
estando ainda a sua inventariação a realizar-se actualmente,
contendo o seu acervo assuntos de índole religiosa, jornalística,
histórica, filosófica, jurídico-canónica, para não falar da importante biblioteca particular. Permitam-me até que utilize o
seguinte advérbio: o Cónego Formigão escreveu “febrilmente”
enquanto as mãos o deixaram. Saliente-se o significativo
pormenor de ter dirigido a sua Congregação, anos a fio, por
meio de intensa troca de correspondência com as suas Irmãs,
já que as contingências de então não permitiam a sua presença
física como Pai Fundador.
Sendo possuidor de importante informação acerca do conteúdo das aparições, o servo de Deus sentiu o dever de lhe dar
a divulgação possível, tendo em conta a situação sócio-política
de então. Na verdade, até esse facto era um desafio, pois,
como sacerdote, deveria mostrar grande cautela e prudência,
numa altura em que Portugal vivia mergulhado em profundo
anti-clericalismo e amordaçado pelos tentáculos da maçonaria governante. Habilmente começou a escrever sobre Fátima,
sob o pseudónimo que todos conhecem, no jornal A Guarda,
escolhendo para isso o género epistolar, muito em voga naquele
____________________
3

Memórias da Irmã Lúcia, Fátima, 6.ª Ed., p. 113.

Rafael José Antunes Marques

129

época. Entre 28 de Setembro de 1918 e 11 de Outubro do ano
seguinte redigiu seis artigos (cartas), intitulados Os Episódios
de Fátima, e, como resultado dessas publicações nasceu, em
1921, o seu primeiro e precioso livro Os Episódios Maravilhosos de Fátima.
Este opúsculo, de 70 páginas, levou o necessário Imprimatur do Bispo da Guarda, no dia 10 de Junho de 1921, tendo
sido censor o Reverendo P. Dr. Manuel Mendes do Carmo, por
sinal grande e bom amigo do nosso jubilado, escrevendo o
seguinte: “ (...) Apreciando, já em tempos de camaradagem
universitária, a ciência sólida e a sólida piedade do seu autor,
verifiquei que no citado opúsculo nada há contra a Fé ou contra a Moral. Repassa-o um acentuado perfume de confiança na
Imaculada Virgem Maria, que só poderá fazer bem às almas
que o lerem. Não pretendendo o seu autor dizer a última
palavra científica sobre a validade ou carácter sobrenatural
dos factos de Fátima, faz todavia um depoimento consciencioso que ajudará a esclarecer a sua natureza objectiva”.
Dos 8 mil exemplares, com o preço de capa de 50 centavos
(500 reis), em Maio de 1922 já se encontravam esgotados,
chegando-se a pensar numa segunda edição, que não se chegou
a realizar. O autor do livro não teve qualquer lucro com a sua
venda, apesar da publicação ter sido feita inteiramente a expensas suas, chegando inclusivamente a oferecer várias dezenas
de exemplares, como provam as listagens manuscritas existentes no Arquivo Formigão. Actualmente Os Episódios Maravilhosos de Fátima são autênticas preciosidades e há uma
enorme dificuldade encontrá-los em alfarrabistas.
O livro foi muito bem recebido pela crítica, incluindo a
imprensa, tendo tido bom acolhimento principalmente no
norte do país, onde o mesmo, devido à sua raridade, passava
de casa para casa, de família em família, para ali ser lido, pelo
bem que fazia às almas. Os ecos da sua leitura foram imensos,
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a começar, principalmente, pelos Bispos portugueses, a quem o
Dr. Formigão ofereceu um exemplar. A atestar esse facto são os
vários “cartões” de agradecimento existentes no seu Arquivo.
A este propósito, registaram-se até episódios curiosos, como
por exemplo a carta do Bispo do Algarve, D. Marcelino
António, datada de 14 de Novembro de 1921, em que agradece ao Dr. Formigão o livro enviado, pedindo-lhe no entanto
que transmita ao Visconde de Montelo os seus agradecimentos pela obra publicada, não sabendo que estava perante a
mesma pessoa.4
Em 13 de Maio de 1922, estava praticamente esgotada a
edição de 8.000 exemplares da primeira obra do Dr. Formigão,
Os Episódios Maravilhosos de Fátima. Os últimos 800 venderam-se na grande peregrinação daquele dia.5 Atendendo à
sua importância, devido à transmissão de informação sobre os
acontecimentos da Cova da Iria e ao bem que o pequeno livrinho estava a fazer a tanta gente, de todos os quadrantes sociais, o Dr. Formigão começou por ponderar a sua segunda
edição, melhorada e aumentada. Contudo, como atrás se disse,
esta nunca chegou a realizar-se, isto porque o seu autor tinha
ficado incomodado e até prejudicado economicamente, não
devido ao facto de ter sido ele o patrocinador, na íntegra, da
edição, mas principalmente por alguns vendedores e consignatários não terem correspondido honestamente, ficando com os
lucros, os quais se destinavam exclusivamente à causa e Obra
de Fátima.
Mas a sua obstinação por tudo o que dizia respeito aos
acontecimentos da Cova da Iria levava-o a não desanimar,
avançando por isso na preparação de uma nova publicação, que
____________________
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sabia iria ter sucesso, atendendo ao triunfo retumbante da anterior. Assim, em 13 de Janeiro de 1923, é publicado o segundo
opúsculo deste autor, intitulado Os Acontecimentos de Fátima
e, em 1927, é colocado à venda a sua obra magna: As Grandes
Maravilhas de Fátima. No prefácio do livro, o nosso historiador traça as linhas mestras do seu novo opúsculo, escrevendo
que, enquanto a Igreja não se pronunciasse sobre Fátima, era
lícito a todos os católicos apreciar os fenómenos que se passaram em 1917 como lhes aprouvesse, emitindo livremente
sobre eles o seu modo de pensar. E escreveu: “Por esse motivo, sem outra preocupação que não seja a de encontrar e traduzir a verdade, o autor apresenta intencionalmente, num
feixe de notas e observações, mas sobretudo de factos, e factos
bem averiguados e de todo o ponto incontestáveis, o fenómeno
religioso, extraordinário e admirável, vulgarmente chamado
«o milagre de Fátima»”.
O último capítulo desta publicação estava reservado às
curas ocorridas por intercessão de Nossa Senhora de Fátima,
fazendo o Visconde de Montelo referência a 17 casos específicos. E este era na verdade um assunto sério, muito sério mesmo.
Isto porque dificilmente se poderia dar crédito às aparições
se estas não fossem consubstanciadas, a seu tempo, com curas,
para as quais a medicina, na época em questão, não obtivesse
resposta. O Dr. Formigão sabia-o muito bem, pois no seu
espírito estavam patentes os casos extraordinários de Lourdes,
que foram do seu conhecimento quando lá esteve por duas
vezes, a primeira em 1909,6 quando durante mais de um mês
ali desempenhou as funções de maqueiro e sacerdote-servita,
e a segunda em Setembro de 1923, quando lhe foi autorizado
o acesso ao Bureau des Constatations Médicales, onde
pôde testemunhar o acompanhamento médico-científico das
____________________
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pessoas favorecidas com curas.7 Ainda assim deixou bem
claro nesta obra que, enquanto o Santuário de Nossa Senhora
de Lourdes é conhecido pelo santuário dos milagres físicos,
de curas de toda a espécie, o Santuário de Nossa Senhora de
Fátima é, por excelência, o santuário das conversões e das
graças espirituais, que se traduzem, principalmente, na procura incessante do sacramento da reconciliação, que na altura
era realizado na igreja da Penitenciária, muito próxima da
capelinha. A este propósito, ouçamos o Visconde de Montelo:
“É um espectáculo que comove profundamente a alma aquela
longa teoria de homens e rapazes, às centenas e aos milhares,
que durante horas a seguir, ao frio, ao vento, à chuva, de
pé, cansados e em jejum, não raro até ao pôr do sol, aguardam com uma paciência e uma coragem verdadeiramente
heróica a sua vez de se reconciliarem com Deus.”
O rigor que verificou em Lourdes foi o mesmo que transpôs
para Fátima, na abordagem a cada caso específico, pondo aqui
em prática os conhecimentos recebidos nos Pirinéus. Aliás, a
importância das curas na credibilidade das aparições ficou bem
vincada na parte final do Relatório da Comissão Canónica, da
autoria do Dr. Formigão, ao enumerar mais de uma dezena de
situações em concreto. Como se sabe, foi este Relatório que
serviu de base à Carta Pastoral de D. José Alves Correia da
Silva A Divina Providência, datada de 13 de Outubro de 1930,
que considerou as aparições de Fátima como dignas de crédito. É o próprio Prelado, neste documento, que o afirma,
ainda que usando a interrogativa: “Quantas curas admiráveis
não se têm dado por intermédio da Virgem Santíssima?”
Cumpre ainda informar que este livro foi aquele que maior
projecção mundial teve, não havendo dúvidas em afirmar que,
a par do jornal Voz da Fátima que havia iniciado a sua publi____________________
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cação a 13 de Outubro de 1922, foi o meio por excelência que
veiculou a Mensagem da Senhora de Fátima além fronteiras.
Atente-se no facto desta obra do Visconde de Montelo ter sido
traduzida para o francês, inglês e holandês.
Várias pessoas insistiram junto do padre escritor para que
se procedesse à publicação anual, em separata, das crónicas de
Fátima, apesar dos textos nelas contidos terem sido já lidos no
mensário Voz da Fátima. O Visconde de Montelo é bem claro:
“Debalde o leitor benévolo procurará nas suas páginas novos
factos e comentários inéditos. Tudo quanto nele se contém já
apareceu nas colunas (...) do órgão oficial do Santuário de
Fátima”. Foi até o Cónego Fernando Pais de Figueiredo,
proprietário da União Gráfica quem mais insistiu na elaboração destas separatas anuais. O objectivo era que esses livros
fossem adquiridos por parte das pessoas que não recebiam a Voz
da Fátima, e por aquelas que, embora a recebendo, manifestavam interesse em guardar nas suas bibliotecas a colecção das
crónicas, sob a forma de livro, pois não havia na altura o hábito
de arquivar jornais. Todo o lucro revertia integralmente para
a obra de Fátima. Como resultado destes pedidos são publicados em 1930 e 1931, os livros Fátima, o Paraíso na Terra e
A Pérola de Portugal, respectivamente.
Com o imprimatur de D. José Alves Correia da Silva,
datado de 23 de Fevereiro de 1936, saía do prelo o sexto
opúsculo do nosso autor, sob o título O que é Fátima. Esta
obra, por sinal a mais pequena que o Visconde de Montelo
publicou, num total de 27 páginas, são de uma grande frescura e mestria literárias, isto porque ela foi o resultado de um
discurso proferido por aquele sacerdote, na abertura solene do
ano lectivo do Seminário Maior de Bragança, ocorrido no dia
18 de Outubro de 1935.
A figura proeminente do Dr. Formigão não passava despercebida a ninguém, muito menos ao Bispo daquela diocese,

134

P. Manuel Nunes Formigão: Jornalista e Escritor

D. Luís António de Almeida, que o havia nomeado para seu
secretário pessoal. Pela sua competência intelectual, aliada a
um alfobre de virtudes, precisamente 13 meses depois de ter
entrado em Bragança, foi o sacerdote escolhido para proferir
o discurso na sessão solene de abertura do evento atrás mencionado. Quando o Dr. Formigão resolveu publicar a sua
palestra dedicou-a ao Prelado que carinhosamente o recebeu na
nova diocese, numa fase tão difícil da vida e decisiva da sua
Congregação. O resultado da venda era destinado à Obra dos
Patronatos de Bragança, que o mesmo atribui a fundação ao
Bispo D. Luís, quando na verdade foi ele próprio a alavanca. Aliás, todas as obras sociais empreendidas pelo Cónego
Formigão foram sempre atribuídas aos Bispos das mais variadas dioceses onde exerceu o seu múnus sacerdotal.
O livro Fé e Pátria foi a sétima publicação do bom Cónego, o qual recebeu o imprimit potest do Bispo de Leiria, em
8 de Maio de 1937. Foi escrito igualmente na cidade de
Bragança, onde a nostalgia e a saudade da Cova da Iria
fervilhavam no seu espírito. O Dr. Formigão, para além de ser
um modelo incontornável para os sacerdotes do nosso tempo,
porque o foi também no seu, é também um modelo de Homem,
não só nas suas virtudes humanístico-literárias, mas, acima de
tudo, pelo seu profundo amor à pátria portuguesa. E revelou
de sobremaneira este aspecto neste novo opúsculo, principalmente na figura admirável de D. Nuno Álvares Pereira, por
quem tinha grande devoção e admiração, por encarnar em
simultâneo as virtudes do heroísmo e da santidade.
A Senhora da Cova da Iria ocupa todos os pensamentos e
afectos deste homem, sendo a verdadeira locomotiva da sua
vida. Estava traçado pela Providência para ser o primeiro timoneiro da grande barca que é a Mensagem de Fátima. E página
após página, através de uma deleitosa prosa e mestria literária, fala-nos da misericórdia, compaixão, do sorriso e dos
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segredos da Virgem Santíssima, ao mesmo tempo que engrandece e elege o Santuário de Fátima como local privilegiado de
oração, reparação, apostolado, conversão e penitência, rematando que a Cova da Iria é a “antecâmara do Céu (...) por
tantas cenas admiráveis e tantas maravilhas divinas, manancial inesgotável de graças, bênçãos celestes e foco ardente de
luz (...) onde as almas que sofrem e as almas que choram, as
almas que trabalham e as almas que penam, as almas sequiosas de paz, de verdade e amor, vão buscar lenitivo para as
suas dores, consolação para as suas lágrimas, alívio para os
seus trabalhos, satisfação plena e perfeita de todas as suas
mais nobres e legítimas aspirações”.
A 21 de Abril de 1956, D. José Alves Correia da Silva
exarou o último imprimatur nas obras do Dr. Formigão, sob
o título Sonetos – Paráfrase da Ladainha Lauretana. O hóspede do Montelo considerava este livro como o seu “canto
de cisne”, pois fora escrito em honra da Santíssima Virgem,
como penhor de tantas graças concedidas. Esta publicação foi
o coroar de uma vida ao serviço de Deus e do próximo, tendo
utilizado a elegância e a eloquência da sua pena a redigir os
mais belos textos poéticos em prol de Fátima e da credibilidade da sua Mensagem. Os primeiros sonetos foram escritos
em 1936, na cidade de Bragança, procurando, com recurso à
poesia, aproximar-se espiritualmente do níveo e augusto Santuário de Fátima, do qual sentia imensa saudade. Começaram
a ser publicados a partir de Janeiro do ano seguinte aquando da
fundação, também por si, da revista Stella, dirigida principalmente ao público feminino, proporcionando-lhes noções
claras e seguras sobre todos os assuntos de ordem moral e
religiosa, de modo a contribuir na formação da sua inteligência
e carácter, fazendo-as cristãs piedosas, dotadas de convicções
fortes e de bons conhecimentos doutrinais e históricos que as
habilitassem a defender, de viva voz, a religião católica.
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Foram redigidos e publicados com intervalo de meses e os
últimos, escritos entre 1948 e 1954, foram exarados por um
Dr. Formigão já vergado pelo sofrimento, reflexo de um estado
de saúde calamitoso, fruto de tantos anos de privações, sacrifícios e constantes deslocações em território nacional. Quis,
porém, a Providência, cujo sentido as nossas mentes terrenas e
diminuídas não conseguem compreender, e por razão de poucos dias, não permitir que o seu autor pudesse assistir de forma
mais activa ao lançamento do seu derradeiro livro. Isto porque,
pelas 16,30 h. do dia 13 de Abril de 1956, uma semana antes
do imprimi potest do Prelado de Leiria, o Cónego Formigão
fora acometido por um acidente vascular cerebral que o deixou
praticamente imobilizado até ao fim dos seus dias.
O P. Manuel Nunes Formigão acumulava o dote de escritor
com o de jornalista. Cedo se começou a aperceber da importância
da imprensa escrita na propagação da fé, utilizando essa ferramenta para fazer a devida divulgação dos factos que iam
ocorrendo na Cova da Iria. Os seus escritos no mensário que
seguidamente se abordará, foram o resultado de inúmeros
pedidos endereçados ao Apóstolo de Fátima, para que se desse
conhecimento dos acontecimentos da Cova da Iria de forma
ordinária, principalmente no que dizia respeito às peregrinações aniversárias e às curas que se iam registando. O Bispo
de Leiria estava igualmente consciente desta necessidade, pois
também ele era muito solicitado.
Assim, na primeira reunião da Comissão Canónica, ocorrida a 4 de Maio de 1922, que se encarregaria de averiguar a
credibilidade a dar aos acontecimentos de Fátima, ficou lavrado
em acta que se havia acordado na publicação de um boletim
mensal, a que se daria o nome de Voz da Fátima. Como se
sabe, por determinação do Bispo de Leiria, D. José Alves
Correia da Silva, o Dr. Manuel Nunes Formigão fazia parte
integrante dessa Comissão.
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Mas o início deste jornal foi um pouco atribulado, apesar
das intenções mais nobres a ele subjacentes, em virtude de se
terem impresso dois primeiros números. O primeiro, datado de
13 de Junho de 1922, ficou conhecido entre os estudiosos de
Fátima como a primeira tentativa, pois o que se passou foi
muito simples, apesar de ter dado grandes dores de cabeça ao
Dr. Formigão. Isto é, o Dr. Alberto Dinis da Fonseca, grande
impulsionador da causa de Fátima e pessoa muito respeitada
pelo Dr. Formigão, deu indicações à tipografia “Casa de S.
Miguel”, em Torres Novas, que o nome daquele sacerdote
figurasse como director do jornal. Ainda que os motivos
fossem totalmente insuspeitos, o certo é que esta acção foi
feita à revelia do Dr. Formigão e sem sua consulta.
A verticalidade deste homem insigne fê-lo reagir veementemente, tanto mais que na acta da reunião da Comissão
Canónica, que atrás já se fez referência, tinha ficado definido
que o primeiro número da Voz da Fátima sairia em Outubro e
em Leiria, e que ele seria apenas colaborador e nunca director.
O Dr. Formigão entendeu que toda esta situação criada podia
ser tida pelo Bispo de Leiria como uma falta de respeito e
consideração, prejudicando-se até a causa de Fátima. E estas
eram duas coisas que o Dr. Formigão jamais permitia que
acontecessem. Resolveram então, com os olhos postos em
Deus e de comum acordo, mandar fazer a tiragem de 2 mil
exemplares com o objectivo de serem enviados para Fátima,
a fim de serem vendidos no dia 13 de Junho, ao preço de 5 centavos cada, revertendo o dinheiro integralmente para a causa
de Fátima. Contudo, a pessoa que se tinha disponibilizado
para transportar os jornais até à Cova da Iria não só achou o
peso grande demais, como também receou não encontrar em
Fátima a pessoa encarregada de proceder à sua venda, acabando
por os deixar na tipografia de Torres Novas. Interpretaram esse
facto como uma indicação da Providência, resolvendo por isso
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nada se fazer sem expressa autorização eclesiástica. O Dr.
Formigão respirou de alívio, porque a razão sempre estivera
do seu lado. De qualquer maneira esta primeira tentativa de se
publicar a Voz da Fátima teve a particularidade de ter impressa, pela primeira vez, a gravura da imagem primitiva de Nossa
Senhora do Rosário de Fátima.
Resolvido que foi este diferendo e já com autorização de
D. José, saía no dia 13 de Outubro de 1922 o primeiro número do
jornal Voz da Fátima, impresso na cidade de Leiria, tendo como
director o Pe. Dr. Manuel Marques dos Santos e administrador
o P. Manuel Pereira da Silva. Mas na verdade a alma deste
mensário era o Dr. Formigão, que, escudando-se mais uma vez
na sombra do seu pseudónimo literário preferido, Visconde de
Montelo, deu brilho à sua pena, tendo sido convidado, devido
à sua insuspeita e indefectível competência, a escrever o primeiro editorial programático “A que vimos.”
O servo de Deus escreveu com fidelidade impressionante
artigos para a Voz da Fátima até Abril de 1956, altura em que
foi acometido pela tal trombose, que lhe tolheu o movimento da
mão. Ficaram célebres as suas crónicas sobre cada peregrinação
aniversária, que eram esperadas com ansiedade e lidas com
avidez pelos milhares e milhares de assinantes deste jornal
espalhados pelo mundo fora. Foram 34 anos em que, mensalmente, fez vibrar os seus leitores com os acontecimentos
de Fátima, os quais ia perscrutando no terreno com verdadeiro
olho de falcão, mas também grande prudência.
Durante os nove longos e penosos anos que esteve em
Bragança, continuando firmemente convicto do poderoso papel
da imprensa na formação das consciências humanas, funda o
jornal quinzenário Mensageiro de Bragança, cujo primeiro
número saiu no dia 1 de Janeiro de 1940, tendo sido seu director
até Janeiro de 1946.8 Ficaram conhecidos os seus artigos por
____________________
8

AForm., Documentação Biográfica, caixa 11, caderno 43, doc. 4.
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estarem impregnados de cuidadosa doutrina moral, religiosa
e dogmática, os quais eram muito apreciados pelos leitores
bragançanos. Este periódico ainda hoje existe não olvidando o
seu fundador por ocasião de factos e datas importantes, a ele
se referindo sempre com orgulho, como alguém que passou de
forma indelével e fazendo o bem por aquela diocese. Entre muitos
sinais de gratidão e reconhecimento daquele povo para com este
santo sacerdote foi a dedicatória, em Setembro de 1998, do sino
número quatro, por ocasião da inauguração do novo carrilhão
da Sé Catedral de Bragança. Este, com a imagem de S. João
Baptista, tem a seguinte inscrição: “Dedicamos este sino à
memória do Cónego Manuel N. Formigão, Reitor e Professor
do Seminário de Bragança e grande Apóstolo de Fátima”.9
Paulatinamente, a História começa a fazer justiça a este
Homem de Deus que morreu com fama e odor de santidade,
pois o seu processo de canonização corre já em Roma há algum
tempo. Mas falta, a meu ver, e permitam-me a ousadia, cumprir
com mais um passo de inteira e já tardia justiça: a trasladação
do seu corpo para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de
Fátima, a fim de ali repousar em lugar próprio, quem sabe, ao
lado do Beato Francisco Marto.
Não foi o Cónego Formigão o grande impulsionador na
compra dos terrenos que hoje dão forma ao recinto do Santuário?
Não foi ele um dos conselheiros de D. José Alves Correia da
Silva para a sua arquitectura? Não foi este sacerdote o maior
arauto na propagação da Mensagem de Fátima através dos seus
livros e artigos publicados na Voz da Fátima e que eram enviados
aos quatro cantos do mundo? Não foi o Dr. Formigão que
elaborou praticamente na íntegra o Relatório da Comissão
Canónica, que foi o documento decisivo que levou a decretar
as aparições de Fátima como dignas de crédito? Não foram do
____________________
9

Jornal Mensageiro de Bragança, ano LXII, n.º 2.821, p. 2.
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Cardeal Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, as palavras,
referindo-se a este ministro de Cristo, “Sem ele, Fátima não seria
o que é presentemente!”? Não foi ele considerado o “Apóstolo
de Fátima” e o “Quarto Vidente”?
Finalmente, não queria terminar sem informar os presentes, que, incontestavelmente, estamos perante um homem
inteligente, piedoso, modesto, extremamente humilde, trabalhador incansável, apaixonado pelo confessionário e pelo sacrário,
condutor de almas, prosador exímio e dotado de invulgar veia
poética, místico, louco de amor pela Virgem Maria, sendo estes
apenas alguns dos predicados que o tornaram servus bonus
et fidelis, aguardando-se serenamente que a Providência um
dia se revele a seu respeito, elevando-o aos altares, exaltando
assim aquele que toda a vida se humilhou. Oculto e como
que pertinazmente sumido na sua tão característica modéstia,
como afiançou D. Ernesto Sena de Oliveira, referindo-se ao
Dr. Formigão, seu grande e respeitado amigo, foi, humanamente falando, o instrumento mais apto, mais eficiente e mais
decisivo de que a providência de Deus se serviu para pôr em
alto relevo os factos ocorridos na Cova da Iria.
Rafael José Antunes Marques
6 de Abril de 2008

O PADRE FORMIGÃO E AS APARIÇÕES
EM FÁTIMA
1 – Introdução
Em carta dirigida ao seu Prelado, Cardeal Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, no início do ano de
1930, dizia o Dr. Manuel Nunes Formigão, fazendo a evocação
do percurso da sua vida, ao serviço da Virgem Santíssima:
“Em 1909, estando em Lourdes onde passei todo o mês de
Agosto, ouvi o Senhor Bispo de Valence afirmar, num sermão,
que a recristianização da França era o fruto das peregrinações
diocesanas à cidade da Imaculada. Profundamente impressionado por estas palavras, que me pareceram a revelação dum
grande segredo, fui prostrar-me aos pés de Nossa Senhora de
Lourdes, na gruta, e pedir-lhe a graça de ser um dos mais ardorosos propagandistas do seu culto em Portugal. Fiz a promessa de consagrar toda a vida a essa doce tarefa, propondo-me
dum modo especial envidar os maiores esforços para que se
estabelecesse, em cada diocese, uma comissão organizadora
de peregrinações regionais ao célebre santuário dos Pirinéus.
Tendo sido nomeado, no mês seguinte, prefeito e professor
do Seminário Patriarcal, reconheci que era impossível começar
a cumprir a minha promessa, tão cedo como desejava. Em
Outubro do ano seguinte, caía o antigo regime e implantava-se
a república. Durante anos, em virtude dos movimentos revolucionários que com tanta frequência se produziam e da perseguição desencadeada contra a Igreja, não se puderam realizar
peregrinações aos santuários do estrangeiro. Era forçoso
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continuar a esperar. Em 1914, fui novamente a Lourdes, a
fim de assistir ao [XXV] Congresso Internacional Eucarístico”
[que se realizou de 23 a 26 de Julho]. Terminado o Congresso,
estalou a grande guerra europeia. Não havia outro remédio senão aguardar que a guerra acabasse, para pôr mãos à obra.
De 13 de Maio a 13 de Outubro de 1917, verificaram-se as
aparições de Fátima. A princípio, não acreditava na sua sobrenaturalidade nem na sua realidade. Lourdes enchia-me a alma
e o coração. Não havia, numa e noutro, o mais pequeno espaço
para Fátima. Todo o meu empenho era provar a inanidade das
aparições anunciadas pelos pastorinhos da Serra de Aire. Mas
isso obrigou-me a estudar de perto os acontecimentos que se
desenrolaram na Cova da Iria, e esse estudo acabou por me
convencer da sinceridade dos videntes e da verdade das suas
afirmações. Entendi, a partir desse momento, que o meu dever
era substituir a posição de Lourdes pela posição de Fátima.
Tinha como certo ser esse o desejo de Nossa Senhora”1.
Viveu experiência semelhante o Padre António José Moita,
do Patriarcado de Lisboa, que se exilou, em 1913, no Santuário
de Lourdes, onde esteve três anos. Escreveu de lá 32 cartas para
a “Revista Católica” de Viseu. Precisamente, na última carta,
datada de 12 de Fevereiro de 1914, a propósito do dia anterior,
em que se comemorou a primeira aparição de Nossa Senhora
(11 de Fevereiro de 1858), escreveu ele: “Que os nossos corações se transformem em outros tantos turíbulos, de onde se
evolem os mais puros aromas de fé; que, no céu límpido do
nosso Portugal, se aglomerem nuvens de preces, iluminadas
pelo fulgor da caridade e podeis ter a certeza, caros amigos,
que no meio dessa auréola brilhante, formada pelo mais puro
____________________
1

Arquivo Formigão, Ms. V. Emcia. há-de querer saber, fl. 1-2, public. em: J. M. ALONSO, O
Dr. Formigão – Homem de Deus e Apóstolo de Fátima, Fátima, 1979, pp. 96-97.
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ouro das nossas almas, a Virgem vos aparecerá, cheia de
glória, para vos insuflar coragem, para combater a vosso lado,
para esmagar, mais uma vez, a serpente maldita que, de cabeça
enterrada na nossa querida pátria, pretende sugar-vos até à última gota de sangue, a derradeira parcela de energia, o carácter, a honra, a vida… a vida eterna, enfim. Possamos nós,
meus bons amigos, festejar a aparição do triunfo da Igreja em
Portugal com a mesma piedade com que aqui se festejou a 1ª
Aparição da Virgem”2.
No prefácio da reedição destas cartas, no cinquentenário
das aparições de Lourdes, dizia o Autor: “Sem aspirações a profetismo, nem sequer a predição, o certo é que o pressentimento,
chamemos-lhe assim, se realizou, e mal três anos eram volvidos, a Virgem Santíssima aparecia efectivamente em Fátima,
sequência maravilhosa de Lourdes, dois focos luminosos que
não se ofuscam, e que o Senhor de infinitas misericórdias,
o Pai das Luzes, se empenha em acender e conservar acesas
no mundo, no intuito de curar a cegueira obstinada dos homens”3.
É bem possível que o Dr. Formigão tenha lido aquela
última carta de Lourdes, datada de 12 de Fevereiro de 1914, na
conhecida “Revista Católica”. E ter-se-á encontrado com o seu
Autor, no referido XXV Congresso Eucarístico Internacional,
em Lourdes, em Julho desse ano.
2 – Aparições de Nossa Senhora
(13 de Maio a 13 de Outubro de 1917)
O Padre Manuel Nunes Formigão fora educado, desde a
infância, na terna devoção a Maria Santíssima, devoção que
____________________
2
3

A. J. Moita, Cartas de Lourdes, reeditadas em Lisboa, Edição de Manuel Francisco Morais,
1958, pp. 237-238. Os sublinhados são nossos.
Ob. cit., pp. 4-5.
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continuou, depois, no Seminário Menor4 e no Seminário Patriarcal de Santarém.
Com a experiência de Lourdes5, o Dr. Formigão estava
suficientemente preparado para acompanhar os acontecimentos que, em breve, se iriam passar em Fátima, bem perto da
cidade de Santarém, onde começou a exercer o seu ministério,
depois do regresso de Roma e daquele Santuário francês.
Estamos em 1917. O Dr. Formigão certamente teve conhecimento das aparições da Cova da Iria, poucos dias depois de
13 de Maio. Notícia tão invulgar não demoraria muito a chegar
à capital do Distrito. Mas disso não temos prova, uma vez que
ele não o deixou escrito, nem o sabemos por outra via.
O mais tardar, soube dos acontecimentos, a 23 de Julho, dia
em que o comboio levou a Santarém a edição matutina do jornal
“O Século”, com um artigo sobre a terceira aparição, datado de
21 de Julho e enviado pelo correspondente da Meia Via (Torres
Novas). Firmando-se no testemunho de alguém que esteve na
Cova da Iria, no dia 13 de Julho, o correspondente descrevia o
que acontecera na Serra de Aire, e concluía: “É minha opinião,
que se trata de uma premeditada especulação financeira, fonte
de receita existente nas entranhas da serra, em qualquer manancial de águas minerais que recentemente tenha descoberto
algum indivíduo astucioso que, à sombra da religião, quer
____________________
4

5

“Da sua índole marcadamente piedosa e quase como um santo presságio de futuras actividades apostólicas, possuímos a cédula de admissão do menino Formigão [no Seminário
Menor de Farrobo, Vila Franca de Xira], apenas com 13 anos, na Arquiconfraria do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria, estabelecida na Igreja de Nª Sª da Encarnação, de
Lisboa. Com efeito, a cédula tem a data de 6 de Junho de 1896. Como havia de prever este
menino de eleição que, anos mais tarde, este Coração Imaculado o atrairia de um modo
tão especial levando-o a consagrar-lhe, não só a própria pessoa, mas até a sua Obra principal? E não seria já esse mesmo facto a primeira graça insigne do Senhor que preparava
ao seu servo um refúgio para a sua inocência e uma cela para a sua contemplação?” (J. M.
ALONSO, Ob. cit., p. 20).
A caminho de Roma, no verão de 1903, passou pelo Santuário de Lourdes: “Um dos atractivos da viagem [de Portugal a Roma] era Lourdes, mas não temos notícias de que nesta
ocasião [verão de 1903] o jovem seminarista Formigão se detivesse lá”. (ALONSO, Ob.
cit., p. 25).
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transformar a Serra de Aire numa estância miraculosa como a
velha Lourdes”. E, no fim da notícia, dizia-se, em tom de
ameaça: “As autoridades já tomaram conta do caso e, se ainda
o ignoram, servir-lhe-á o comentário de aviso”6.
Toda a notícia de “O Século” tinha ingredientes necessários para acicatar a curiosidade do Dr. Manuel Nunes Formigão.
Pelo menos, a alusão a Lourdes terá espevitado o jovem padre
que, oito anos antes, como já referimos, tinha passado um mês
inteiro, junto à gruta de Massabielle, no contacto com as numerosas peregrinações que acorriam àquele Santuário Mariano.
“O Ouriense”, boletim eclesiástico do concelho de Vila
Nova de Ourém, dirigido pelo Pe. Manuel José Alves, pároco
da vila, publicava, a 29 de Julho, uma notícia da aparição de
13 de Julho, eventualmente da responsabilidade do próprio pároco de Fátima, na qual se pergunta: “Quererá a Rainha dos
Anjos fazer desta freguesia uma segunda Lourdes?!... Ah! Quem
o merecera! A Deus e à Virgem Mãe não é impossível”7.
A partir de 13 de Agosto, o Dr. Formigão foi conhecendo
mais pormenores, por várias vias: pôde ler uma carta do seminarista Joel de Deus Magno, enviada da Batalha para o Reitor
do Seminário de Santarém, Pe. Francisco Maria Félix, onde
se falava da presença de alguns seminaristas e padres na Cova
da Iria8; uma pequena local irónica, no semanário “Correio da
Estremadura”, que se publicava em Santarém, em que se referia
a presença de “crentes em peregrinação, aí para os lados de
Torres Novas, para justificar mais um milagre no século XX”, e
uma quadra: “Tendo à mão de semear / Um caso tão milagreiro
/ Escusam de ir visitar / A Senhora do Sameiro”9; um artigo de
____________________
6

7
8
9

“O Século”: Documentação Crítica de Fátima, (DCF), Fátima, Santuário, vol. 3, tomo 1,
doc. 3, de 23 de Julho de 1917, p. 35; cfr. “O Mensageiro”: DCF 3, 1, doc. 5, de 25 de
Julho de 1917).
DCF 3, 1, doc. 6, de 29 de Julho de 1917, p. 38.
DCF 3, 1, doc. 7, de p. 13 de Agosto de 1917, pp. 41-43.
DCF 3, 1, doc. 7ª, de 18 de Agosto de 1917, p. 847.
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“O Debate”, semanário democrático de Santarém10; outra local
do “Correio da Estremadura”, a corrigir a localização errada da
semana anterior: “Que não é para os lados de Torres Novas mas
em Fátima, do concelho de Ourém, que se está reeditando o
milagre de Lourdes”11; algum dos três jornais que publicaram
uma carta de autodefesa do pároco de Fátima, do dia 15, a refutar
a sua pretensa cumplicidade no rapto das crianças, por
exemplo “O Ouriense”, publicada a 1 de Setembro12; no
mesmo dia, um artigo circunstanciado da revista católica “Raio
de Luz”13; o “Correio de Estremadura” continuava a gracejar:
“Que a Santa de Fátima continua a fazer concorrência à
Senhora de La Salete”14.
De certo, no princípio do mês de Setembro, o Dr. Formigão
já tencionava ir à Cova da Iria, no dia 13: “Conto ir à Fátima na
próxima quarta-feira [dia 13], voltando no dia seguinte”, escrevia
ele à sua irmã Antónia, a 10 de Setembro de 191715. Novamente,
“O Debate”, no próprio dia 13 de Setembro, trazia um longo
artigo, em que se continuava a ironizar, a respeito dos acontecimentos de Fátima16. O Dr. Formigão foi, de facto, à Cova da
Iria, “juntamente com alguns amigos”. Escreverá, dois anos
mais tarde, no jornal “A Guarda”, que as suas “impressões do
que se passou, neste dia, em Fátima não foram animadoras”17.
E no número de 11 de Outubro de 1919, retomava a mesma
posição: “regressei de Fátima mais céptico do que nunca, apesar
de me ter comovido bastante, ao contemplar a fé ardente e a
piedade sincera dos romeiros, durante a minha longa viagem.
____________________
10
11
12
13
14
15
16
17

DCF 3, 1, doc. 13, de 23 de Agosto de 1917, p. 60.
DCF 3, 1, doc. 17, de 25 de Agosto de 1917.
DCF 3, 1, doc. 19, de 1 de Setembro de 1917, pp. 72-74.
DCF 3, 1, doc. 20, de 1 de Setembro de 1917.
DCF 3, 1, doc. 23, de 8 de Setembro de 1917, p. 87.
Arquivo Formigão, documento inédito, dado a conhecer por Rafael José Antunes Marques.
DCF 3, 1, doc. 27, de 13 de Setembro de 1917, pp. 93-96.
DCF 3, 2, doc. 409, de 13 de Setembro de 1919 (data de redacção: 5 de Setembro de 1919),
p. 128.
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Concorreu, sem dúvida, para isso, a circunstância de me haver conservado na estrada, longe do local das aparições, donde
nada ou quase nada tinha podido observar”18.
O seminarista Joel de Deus Magno escrevia uma nova
carta ao Reitor do Seminário, na qual, de forma detalhada, falava
da presença de alguns seminaristas e padres, na Cova da Iria,
incluindo o Dr. Formigão, no dia 13: “O Sr. Dr. Formigão (que
eu lá não fui capaz de ver) e o Sr. Dr. Figueiredo dirão bem
melhor que eu o que houve”19.
Foram todas estas impressões que levaram o Dr. Formigão
a “voltar de novo a Fátima para conhecer pessoalmente e interrogar os videntes, e ouvir da boca de testemunhas fidedignas a
narração verídica dos episódios assombrosos que se tinham
verificado, durante os cinco meses precedentes”. Efectivamente, ei-lo a caminho de Fátima, no dia 27 de Setembro,
dias depois de a Lúcia e a Jacinta terem regressado da Reixida, Cortes, onde tinham sido interrogadas pelo pároco, Pe.
António dos Santos Alves. Dêmos-lhe novamente a palavra:
“Eram três horas da tarde, quando me apeei do trem que,
de Torres Novas, me conduzira por Vila Nova de Ourém, à
humilde povoação [...]. O reverendo pároco [de Fátima], a
quem logo procurei, não estava em casa: tinha saído para fora
da freguesia e só à noite devia voltar. Pesaroso por não poder
trocar com ele algumas palavras sobre o assunto que ali me
levava, resolvi ir a casa das crianças que se dizem favorecidas
com aparições da Virgem Santíssima e ouvir da boca delas
a narrativa pormenorizada dos estranhos sucessos, cuja notícia
tem atraído, dia a dia, a Fátima um sem número de pessoas de
todas as classes e condições sociais”20.
____________________
18
19
20

DCF 3, 2, doc. 414, de 11 de Outubro de 1919 (data de redacção: 25 de Setembro de 1919),
p. 138.
DCF 3, 1, doc. 29, de depois de 17 de Setembro de 1917, p. 103.
DCF 1, doc. 7, de 27 de Setembro de 1917, pp. 40-41. Sobre os interrogatórios do Dr. Formigão, cf. Rafael José Antunes Marques, Arquivo Formigão: 90 anos dos interrogatórios
aos videntes, em “Stella” 70 (633) Set.-Out. 2007, pp. 6-10.
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Fez 17 perguntas ao Francisco, 11 à Jacinta e 36 à Lúcia.
Foi neste dia, que o Dr. Formigão recolheu da boca desta a
conhecida jaculatória do terço: “Ó meu Jesus, perdoai-nos,
livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para
o Céu, principalmente aquelas que mais dele precisarem”21.
A partir das notas a lápis, que tomou, no decorrer do interrogatório, o Dr. Formigão fez uma redacção literária, no dia 29
do mesmo mês: “das respostas das crianças e, mais ainda, da
sua atitude e modo de proceder, em todas as circunstâncias em
que se têm encontrado, resulta, com uma clareza que parece
excluir toda a dúvida, a sua perfeita e absoluta sinceridade”22;
não crê que as crianças fossem vítimas de alucinação23 ou de
“uma mistificação preparada pelo espírito das trevas”24, e conclui: “A Igreja ainda não interveio, nomeando a respectiva
comissão de inquérito. Quando o fizer, a missão desta comissão
será relativamente fácil de cumprir. No próximo dia 13 de
Outubro, ou tudo se desfará como por encanto, ou novas
provas, inteiramente concludentes, virão confirmar as que já
existem em favor da realidade das aparições”25.
Por tudo o que ouviu, logo pensou em estar presente, na
Cova da Iria, no dia da última aparição. Escreveu ao pároco
de Fátima, o mais tardar no dia 6 de Outubro, a pedir-lhe hospedagem para os dias 11, 12 e 1326. O pároco respondeu-lhe que, não podendo estar no dia 11, lhe conseguiu hospedagem, em casa de uma família do lugar do Montelo. O Dr.
Formigão chegou a Fátima no dia 10, às 11 da noite, depois
de ter viajado, desde a manhã, no comboio, de Santarém a
Chão de Maçãs, numa charrete até Vila Nova de Ourém,
____________________
21
22
23
24
25
26

DCF 1, doc. 7, de 27 de Setembro de 1917, p. 61.
Ibidem, p. 62.
Ibidem, p. 65.
Ibidem, p. 67.
Ibidem, p. 67.
DCF 1, doc. 10, de c. de 6 de Outubro de 1917, carta perdida.
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onde trocou impressões com o pároco, e noutra até Fátima.
Dessa estadia, nessa casa do Montelo, que depois se repetiu
muito mais vezes, surgiu o seu curioso e conhecido pseudónimo de “Visconde de Montelo”.
Na manhã seguinte, dia 11, fez dez perguntas a Manuel
Gonçalves Júnior, de 30 anos, filho do seu hospedeiro, sobre
as famílias dos videntes; sobre o que pensavam os habitantes
de Fátima acerca do que diziam as crianças; os sinais extraordinários verificados, nas aparições anteriores; se as crianças
eram induzidas a representar uma comédia; se muitas pessoas
falavam com elas; se aceitavam dinheiro; se as famílias eram
pobres ou viviam do trabalho ou eram proprietários; se havia
pessoas que estiveram junto das crianças; a atitude da Lúcia,
durante as aparições; a afluência de pessoas piedosas ou curiosas à Cova da Iria27. Depois, dirigiu-se, a Aljustrel, a casa da
Lúcia, onde conversou com a mãe dela, Maria Rosa. Entre as
onze perguntas que lhe fez, esta, muito sugestiva: “O que há de
verdade a respeito do que se passou o ano passado?” E a
resposta foi: “Há um ano, vários pequenos (um, irmão do
Francisco, João) afirmam que lhes aparecia um vulto todo
embrulhado num pano branco, sem se lhe ver o rosto, na
Cova da Iria, e noutros sítios, atrás do moinho do Cabeço.
Umas poucas [de] vezes. Os outros é que disseram. A Lúcia
só depois é que disse. Uma pequena, Teresa do José Matias e
Maria do Manuel Pereira. A mãe disse-lhe que mentia, ralhou-lhe, e tanto que, da primeira vez, este ano, ela disse
à Jacinta e ao Francisco que se calassem, que a mãe ralhava”28.
Fez, depois, 28 perguntas à Lúcia, na presença de cinco testemunhas, e, na casa Marto, 16 à Jacinta e nove ao Francisco,
na presença de algumas das irmãs e do pai, com quem conver____________________
27
28

Cf. DCF 1, doc. 12, de p. 11 de Outubro de 1917, pp. 103-106.
DCF 1, doc. 12, de p. 11 de Outubro de 1917, pp. 83-84.
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sou demoradamente29. Ainda nesse dia 11, fez uma descrição
interessante da igreja paroquial30 e visitou a Cova da Iria31.
Durante o dia 12, continuou as suas visitas e conversas e, à
noite, encontrou-se com o pároco, embora não se conheça
nenhum apontamento desse encontro.
No dia 13, dirigiu-se à Cova da Iria e ficou junto da estrada. Quando Lúcia, já religiosa, fez uma visita a Fátima, 29
anos mais tarde, em Maio de 1946, o Dr. Formigão escreveu
sobre a atitude da Superiora da Casa das Doroteias, de
a querer “defender dos olhares indiscretos e das perguntas
importunas de quantos dela se aproximavam, sem excluir as
próprias superioras das Casas religiosas existentes na Cova da
Iria”, e recorda “um episódio ocorrido no dia 13 de Outubro
de 1917, depois da última aparição, e que se conservou, até
hoje [1946], inteiramente inédito. Quem escreve estas linhas
estava numa camioneta, próximo do local das aparições, e
contemplava o espectáculo da multidão de cerca de 70 mil
pessoas que se retiravam assombradas com a vista do fenómeno
solar que as tinha prostrado por terra num acto de fé viva no
milagre e de profunda adoração para com o Criador. De repente, com grande surpresa, verifica que a camioneta, onde
alguém, condoído da vidente Jacinta, então apenas com 7 anos
de idade, que chorava por causa dos apertos e empurrões
daqueles que queriam vê-la e falar-lhe, a tinham metido, estava
completamente cercada por um grupo numeroso de homens
e rapagões, armados de grossos varapaus que julgavam haver
quem quisesse raptar a pobre menina e se preparavam para
o impedir. Foi preciso arengar aos voluntários e improvisados
guardas da humilde violeta de Fátima para os convencer de
____________________
29
30
31

DCF 1, doc. 12, de p. 11 de Outubro de 1917, p. 108-116 e doc. 11, de 11 de Outubro de
1917, pp. 93-97.
DCF 1, doc. 59, de 11 de Outubro de 1917, pp. 413-416.
Cf. DCF 1, doc. 16, de 19 de Outubro de 1917, pp. 145-146.
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que a tinham ali colocado para não ser magoada e esmagada
pela onda de povo que de todos os lados a comprimia”32.
Foi só às 7 horas da noite daquele dia 13 de Outubro, que o
Dr. Formigão se dirigiu a Aljustrel e pôde interrogar, uma vez
mais, os três videntes, na casa do Francisco e da Jacinta. Em
primeiro lugar, fez um interrogatório minucioso de nada
menos de 44 perguntas à Lúcia e obteve outras tantas respostas:
a maneira como Nossa Senhora estava vestida, o aparecimento
de S. José e do Menino Jesus, de “Nosso Senhor, abençoando
o povo” e da “Senhora dos dois naipes”, isto é, “a Senhora
vestida como a Senhora das Dores, mas sem espada no peito,
e a Senhora vestida, não sei bem como, mas pareceu-me que
era a Senhora do Carmo”; a sucessão destas visões: a Senhora
do Rosário, S. José e o Menino, Nosso Senhor, Senhora
das Dores e Senhora do Carmo; o Menino que estava ao
colo de S. José, pequenino, aí de um ano; a Senhora que
estava “vestida como a Senhora do Carmo, “porque tinha umas
coisas penduradas na mão; “apareceram ao pé do sol, depois
de ter desaparecido a Senhora do pé da carrasqueira”; de
Nosso Senhor “só se via da cintura para cima”; a duração da
aparição na carrasqueira, menos que o tempo preciso para rezar
o terço; no sol, as figuras demoraram-se pouco tempo; a Senhora
“disse que era a Senhora do Rosário”; “que se emendasse a
gente, que não ofendesse a Nosso Senhor, que estava muito
ofendido, que rezasse o terço e pedisse a Nosso Senhor perdão
dos nossos pecados, que a guerra acabaria hoje e que esperássemos os nossos soldados muito breve”; “disse também que
queria que lhe fizessem uma capela na Cova da Iria”, “com o
[dinheiro] que lá se juntar”; “que rezássemos o terço e nos
emendássemos dos nossos pecados e pedíssemos perdão a Nosso
Senhor, mas não falou em penitência”; o sinal no sol que “foi
____________________
32

“Stella” (114), Jun. 1946, p. 18.
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depois de a Senhora desaparecer”; esta vinha do nascente e
foi para o nascente, desaparecendo pouco a pouco, primeiro a
cabeça, depois o corpo e os pés; ia com as costas voltadas para
o povo, gastando pouco tempo; “veio no meio dum resplendor”. Lúcia tinha feito vários pedidos e “ela disse que despachava uns, outros não”; que a capela seria feita à Senhora do
Rosário. Lúcia viu o sol andar à roda. Nossa Senhora era tão
bonita agora, como nas outras vezes; o vestido descia “até mais
baixo que o meio da perna”33.
As perguntas à Jacinta foram 2434. Ao Francisco, o Dr.
Formigão fez 25 perguntas, a que ele respondeu com respostas
breves35.
3 – Das Aparições de Nossa Senhora até 1920
Depois de ter saído de Fátima, o Dr. Formigão fez uma
redacção literária, a partir dos seus apontamentos. Certamente
acompanhou, pela imprensa, os muitos ecos e até polémicas
que surgiram sobre as mais diversas circunstâncias que rodearam a última aparição, especialmente sobre o milagre do sol
e sobre o fim da guerra. E resolveu ir novamente a Fátima, no
dia 19 de Outubro. Na redacção literária desse interrogatório,
explica as circunstâncias da sua viagem. Partiu de Santarém,
ao meio-dia, de automóvel, pela estrada da Mendiga, Porto
de Mós e Reguengo do Fetal. Era acompanhado de quatro
senhoras da Quinta da Comenda, Alcanhões, Maria Cândida
Avelar e Silva e suas filhas Laura, Maria e Leonor. Chegaram
a Fátima, pelas 3 horas da tarde. Passaram pela Cova da Iria,
onde havia um grupo de mulheres a rezar, junto dos restos
da azinheira, envolta em ramos e flores. Dirigiram-se, depois,
____________________
33
34
35

DCF 1, doc. 14, de p. 13 de Outubro de 1917, pp. 127-132.
DCF 1, doc. 13, de 13 de Outubro de 1917 e doc. 14, de p. 13 de Outubro de 1917, pp. 132-134.
DCF 1, doc. 14, de p. 13 de Outubro de 1917, pp. 135-137.
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a casa da Jacinta, onde os videntes “estavam a ser submetidos a
um interrogatório pelo Pe. José Ferreira de Lacerda, pároco dos
Milagres e director do semanário católico “O Mensageiro”, de
Leiria, e actualmente alferes-capelão do corpo expedicionário
português, o qual tinha vindo à sua terra, em gozo de licença,
e quis, antes de regressar a França, ver e falar com as crianças
de Aljustrel”.
Começou o seu interrogatório por Lúcia, fazendo-lhe 22
perguntas. Havia um problema de grande importância, que o
Dr. Formigão precisava de esclarecer, isto é, a questão do fim
da guerra; por isso, faz-lhe seis perguntas, que tiveram estas
respostas: Nossa Senhora “disse assim: “A guerra acaba ainda
hoje; espera cá pelos seus militares muito breve”; “só sei que lhe
ouvi dizer que a guerra acabava no dia 13; não sei mais nada”;
“disse tal e qual como Nossa Senhora tinha dito”. Ao lembrar-lhe que, no dia 27 de Setembro, Lúcia lhe tinha dito que, “no
dia 13 de Outubro, vinham também S. José e o Menino Jesus
e que, depois disso, brevemente acabaria a guerra, não nesse
dia”, ela responde: “Não me recordo já bem como Ela disse.
Podia ter dito isso, não sei. Talvez não entendesse bem a Senhora”36.
Sobre o “vulto embrulhado num lençol”: “O que viste há
cerca de um ano? Tua mãe diz que tu e outras crianças viram um
vulto embrulhado, que não deixava ver o rosto. Porque foi que
me disseste, o mês passado [27 de Setembro], que não foi nada?”
Em vez da resposta que esperava, sobretudo depois das declarações minuciosas da mãe, no dia 11, o Dr. Formigão registou
apenas um simples ponto de exclamação e umas reticências.
À nova pergunta “Dessa vez, fugiste?”, a resposta foi evasiva:
“Cuido que fugi”37.
____________________
36
37

DCF 2, doc. 16, de p. 19 de Outubro de 1917, pp. 148-149.
DCF 1, doc. 16, de p. 19 de Outubro de 1917, p. 150.
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Seguiu-se o interrogatório ao Francisco (21 perguntas). O
interrogatório à Jacinta (11 perguntas) foi feito no caminho
de Aljustrel a Fátima, acompanhada por Leonor Constâncio,
indo os outros videntes, à frente, com as outras senhoras. A
Senhora disse: “Venho aqui para te dizer que não ofendam
mais a Nosso Senhor, que estava muito ofendido; que, se o povo
se emendasse, acabava a guerra, se não se emendasse, acabava
o mundo”; “Nossa Senhora disse que quando chegasse ao Céu,
acabava a guerra. – Mas a guerra ainda não acabou! – Acaba,
acaba. – Mas, então, quando acaba? – Acaba no domingo”38.
O Dr. Formigão ainda voltou a Fátima, a 2 de Novembro
de 1917, para continuar a ouvir os videntes e tentar obter mais
informações sobre alguns assuntos difíceis, nomeadamente
sobre a maneira de vestir de Nossa Senhora e sobre a visão do
“vulto embrulhado”. Este novo interrogatório é de grande
importância, por diversos motivos, que passamos a analisar,
mas o Dr. Formigão só o publicou, muito parcialmente, no seu
livro As grandes maravilhas de Fátima, em 1927. Quando o
Cónego C. Barthas lhe perguntou sobre a brevidade, nos
interrogatórios que fez, ele respondeu que “não mencionou o
facto, na sua redacção do interrogatório, por recear que essa
narrativa maravilhosa fosse aumentar, ainda mais, a desconfiança e a incredulidade, perante o sobrenatural de Fátima,
quando entendia que não tinha sequer uma utilidade directa no
que respeita à mensagem em si mesma”39. O interrogatório desse dia só foi dado a conhecer pelo Dr. Joaquim Maria
Alonso, em 197240, e editado integralmente na Documentação
Crítica de Fátima41.
____________________
38
39
40
41

DCF 1, doc. 16, de p. 19 de Outubro de 1917, pp. 154-156.
C. BARTHAS, Fátima segundo as testemunhas e os documentos, tradução portuguesa,
Lisboa, Editorial Aster, 1967, p. 31.
“Ephemerides Mariologicae”, vol. 22, fasc. 3-4, 1972, p. 296.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 161-165.
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Começou o interrogatório pela Lúcia, a quem fez quatro
perguntas sobre o que a Senhora calçava e vestia (“se eram
meias, eram brancas, mas eu não sei ao certo se eram meias ou
se eram os pés”) e vestia (“a saia, da última vez, parecia mais
cumprida”) e sobre o segredo (“não sei se eles – os primos –
deviam ou não dizer que o povo ficava triste [se soubesse o
segredo]. Nossa Senhora disse que não devíamos dizer nada a
ninguém. Por isso, não posso dizer nada”)42. Seguiram-se mais
16 perguntas, começando precisamente pela visão do chamado
vulto branco ou vulto embrulhado: “Vi esse vulto no Cabeço,
às Estrumeiras, ao pé da Cova da Iria”; “não me recordo
quantas vezes”; “vi-o em cima de uma azinheira”; “parecia-me
uma pessoa embrulhada num lençol”; “não lhe disse nada”; “da
primeira vez, eu andava com a Teresa do José Matias, da Casa
Velha, e com [a Maria] do Manuel Justino Pereira; [da segunda
vez], estavam o Manuel do José das Neves, de Aljustrel, e o
Manuel da Maria de Jesus, da Casa Velha”; da terceira vez,
andávamos só eu e o João Marto, que disse que não tinha
visto”; [o vulto] “apareceu em mais de uma vez na mesma
árvore”; “estava todo vestido de branco; eu não lhe via os braços
nem os pés”; “os outros viram primeiro e disseram-me;
“demorou-se pouco tempo”; “não disse nada”; não sei o que
era”; “cuido que não era Nossa Senhora”43.
Outro assunto foi o episódio dos chícharos (10 perguntas)44. Seguem-se 32 perguntas numeradas (27 a 61) e muitas
outras, não numeradas, sobre diversos assuntos45. Fez ainda
mais cinco perguntas à Jacinta, sobre a aparição do dia 13 de
Outubro e ainda sobre o segredo46 e mais 13 perguntas sobre
____________________
42
43
44
45
46

DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 177-178.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 161-165.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 165-166.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 167-172.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 175-176.
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cada uma das aparições47. Ao Francisco fez apenas três perguntas sobre a aparição da Sagrada Família, no dia 13 de Outubro48.
Seguidamente, fez um interrogatório minucioso, de 18 perguntas, a João Marto, sobre a aparição do dia 19 de Agosto, nos
Valinhos49.
O Dr. Formigão ficou para o dia seguinte, 3 de Novembro,
em que interrogou brevemente a Lúcia sobre a aparição em
que a Senhora ensinou a jaculatória do rosário, depois de
cada mistério (em Julho); quantas pessoas a Senhora curava
e convertia (disse que curava e convertia umas e outras não);
e quantas vezes Lúcia fizera o pedido (cinco vezes)50.
O Dr. Formigão guardou ainda, no dossier 10 do seu arquivo, um estudo apologético sobre os videntes de Fátima,
redigido depois do dia 1 de Novembro de 1917, aproveitado
para o relatório da Comissão Canónica, em 1930, o qual já
foi publicado, a partir de uma cópia dactilografada, pelo Pe.
António Maria Martins51 e na Documentação Crítica de Fátima,
a partir do original52. Neste estudo, que é um desenvolvimento do que redigiu, depois de 27 de Setembro de 191753,
o Dr. Formigão diz: “se se provar, primeiro, que as crianças
são sinceras; segundo, que não se enganaram, há obrigação
de admitir o seu testemunho e de crer na realidade sobrenatural das aparições”54, e conclui: “1º - Não se pode duvidar da
sinceridade das crianças”; não são mentirosas, gananciosas,
não agem por amor-próprio, nem por ambição”55; “2º - Mas se
a sua boa fé é certa, se ninguém pode duvidar nem duvida que
____________________
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DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 173-175.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 176-177.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 179-181.
DCF 1, doc. 17, de 2 de Novembro de 1917, pp. 178-179.
Novos Documentos de Fátima, Porto, 1984, doc. 19, pp. 76-83.
DCF 1, doc. 19, de p. 3 de Novembro de 1917, pp. 187-196.
Cf. DCF 1, doc. 7, de 27 de Novembro de 1917, pp. 62-67.
DCF 1, doc. 19, de p. 3 de Novembro de 1917, p. 187.
DCF 1, doc. 19, de p. 3 de Novembro de 1917, pp. 187-189.
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elas julgaram verdadeiramente ver e ouvir o que afirmaram
ter visto e ouvido, não foram vítimas de uma ilusão que teriam
em seguida feito inocentemente partilhar? Não foram influenciadas por um temperamento nervoso, que produzisse nelas
alucinações da vista e alucinações do ouvido?”. A resposta a
estas duas perguntas é apresentada em duas alíneas: a) “Para
sofrer alucinações, é preciso estar predisposto de uma certa
maneira. Ora os videntes da Fátima não tinham essa predisposição necessária nem no físico nem no moral”56; b) Estuda
a alucinação sob três pontos de vista distintos: antes das visões,
no momento em que se verificam e depois delas57. No entanto,
o estudo ficou incompleto, nesse ano de 1917, ficando a faltar
o terceiro momento, que só foi retomado no relatório final da
Comissão Canónica, redigido pelo Dr. Formigão, nos princípios de 193058.
Pode afirmar-se que, em Novembro e Dezembro de 1917, o
Dr. Formigão já agia, no que respeitava às aparições, não por
simples curiosidade pessoal, mas por encargo superior, uma
vez que, mais tarde, escreverá que “foi apontando, quanto
possível, tudo quanto se passasse digno de registo em Fátima”,
“a pedido do Ex.mo e Revmo Arcebispo de Mitilene, que governava então interinamente o Patriarcado”59. A 7 de Novembro
de 1917, já dispunha de muitos elementos para poder documentar-se convenientemente acerca desses acontecimentos e
da sua mensagem: os depoimentos que recolhera; os interrogatórios que o pároco tinha feito aos videntes, depois de cada
aparição; ele próprio já tinha reunido, pelo menos 31 jornais,
que enviou ao prior do Olival, para que este pudesse fazer o
____________________
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DCF 1, doc. 19, de p. 3 de Novembro de 1917, pp. 189-192.
DCF 1, doc. 19, de p. 3 de Novembro de 1917, pp. 193-196.
DCF 2, doc. 9, de p. 13 de Abril de 1930, pp. 171-172.
Cf. carta de 20-9-1920 ao Sr. Bispo de Leiria, cit. em J. M. ALONSO, O Dr. Formigão,
p. 99.

158

O Padre Formigão e as Aparições em Fátima

seu relatório vicarial de Ourém, a remeter para Lisboa60. Veio
a saber que o Arcebispo de Mitilene, governador do Patriarcado de Lisboa, na ausência do Patriarca exilado, tinha determinado que fossem feitos os processos vicariais de Porto de
Mós e de Ourém (19 de Outubro de 1917) e o processo paroquial de Fátima (7 de Novembro de 1917).
Compulsando, por exemplo, os tomos já editados na Documentação Crítica de Fátima, damo-nos conta que muitos documentos, produzidos depois de 13 de Outubro de 1917, estão
actualmente no arquivo do Dr. Formigão, não só os que lhe foram
dirigidos como os que foram dirigidos à Lúcia ou aos seus familiares. O Dr. Formigão procurava, assim, habilitar-se para fazer
um estudo aprofundado sobre as aparições, logo que fosse
solicitado para isso.
Um dos documentos mais significativos de todo esse conjunto é uma minuta de uma carta do próprio Dr. Formigão ao
então bispo de Portalegre, mais tarde arcebispo de Évora, D.
Manuel Mendes da Conceição Santos, datável de 24 de Outubro
de 1917. A propósito de dois artigos do Dr. Pinto Coelho,
ilustre advogado católico, publicados no jornal “A Ordem”,
nos dias 16 e 17, que explicavam o fenómeno solar, a que assistira, como um fenómeno de ordem natural, e que deram
origem a uma grande polémica, até entre católicos, o Dr. Formigão afirma: “Em 27 de Setembro, ouvi essa predição [do
“milagre do sol”] da boca das crianças, e, a 13 de Outubro,
vi o sinal e vi que todo o povo acreditou. Portanto, ainda que o
fenómeno não fosse superior às forças da natureza, restava
ainda a profecia, que se cumpriu precisamente no dia, no
momento e no local em que tinha sido anunciado que se realizaria” […]. E, referindo-se aos indivíduos de Santarém que,
no dia 23 de Outubro, “arrancaram a armação de madeira e
____________________
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trouxeram-na, juntamente com a cruz, o arco de verdura e um
quadro de Nossa Senhora, não trazendo também a carrasqueira
porque restava apenas uma pequena parte do tronco dela”,
invectiva-os veementemente: “Ao front bater-se com os alemães é que eles não vão, os heróicos paisanos. Nem sequer à
Fátima se atreveram a ir de dia, os valentes. Já me queria parecer que para obra de Deus, a perseguição era pequena demais.
E que ainda se estava no princípio. O que me anima é a certeza
de que, se foi realmente Nossa Senhora que apareceu, as coisas
não ficam por aqui. Ela há-de vencer”61. E foi o mesmo Dr.
Formigão que redigiu um veemente protesto “ao país, à cidade
e à Academia!”, em nome de “um grupo de católicos”, datado
de 28 de Outubro e publicado no jornal “A Ordem”, de Lisboa,
o qual termina deste modo: “Deus perdoe aos ímpios sem
delicadeza e sem educação que, dominados por uma raiva
de precitos, tão cega como impotente, blasfemam alarvemente
do seu nome adorável, e não permita que a sua justiça fulmine
castigos que os sacrilégios e as profanações públicas costumam
atrair sobre os indivíduos e sobre as nações que tais crimes
consentem!”62. Foi este mais um incentivo para que o Dr.
Formigão prosseguisse na investigação cuidadosa dos acontecimentos de Fátima, que já tinha encetado.
Mas, no dia 4 do mês de Dezembro de 1917, iniciava-se
em Lisboa o golpe chefiado por Sidónio Pais, que triunfou no
dia 8, dia da Imaculada Conceição, provocando uma nova
atitude do Estado para com a Igreja, como vieram a constatar
os Bispos Portugueses, numa carta colectiva ao Papa Bento XV,
em Fevereiro de 1918, depois da sua reunião, em Lisboa. Por
coincidência, nesse mesmo dia 4 de Dezembro de 1917, o Papa
confirmou o parecer dos cardeais da Congregação dos Assun____________________
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DCF 4, 1, doc. 166, de 24 de Outubro de 1917, p. 422.
Cf. DCF 4, 1, doc. 241, de 31 de Outubro de 1917 (data de redacção: 28.10.1917).
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tos Eclesiásticos Extraordinário e aprovou a restauração da
diocese de Leiria, extinta em 1882. A bula de restauração tem
a data de 17 de Janeiro de 1918. Até que fosse nomeado bispo
residencial, como tanto ansiavam os diocesanos de Leiria, o
cardeal patriarca de Lisboa, D. António Mendes Belo, foi
nomeado administrador apostólico da diocese restaurada,
ficando assim, a dirigir, não só as 25 paróquias que tinham
sido anexadas ao Patriarcado, depois da extinção, incluindo
a de Fátima, mas as outras 25 paróquias do norte, que tinham
sido anexadas à diocese de Coimbra.
Segundo o Dr. Joaquim Maria Alonso, “o Dr. Formigão
deve ter sentido um certo temor de frustração, porque ele, agora,
ficava fora da jurisdição eclesiástica em que entrava o lugar
das aparições. Significaria isto para o Dr. Formigão um abandono total dum assunto que tinha dentro do coração?”63.
Não foi isso que se verificou, porque continuamos a vê-lo interessado em obter mais informações sobre os acontecimentos
de 1917. Muitos outros documentos provam que ele estava
bem dentro dos assuntos de Fátima e não os descurava64. De
tal modo que, a pedido do Padre Fernando Pais de Figueiredo, director do semanário “A Guarda” e da Empresa Veritas,
iniciou uma série de artigos que tiveram um impacto extraordinário na opinião pública de todo o país.
No primeiro artigo, de 28 de Setembro de 1918, logo a
abrir, afirma: “Apelas para a minha consciência e não hesitas
em afirmar peremptoriamente que me incumbe o rigoroso dever de tornar do domínio público o que sei acerca dos acontecimentos de Fátima. Permite-me que discorde da tua opinião.
Os episódios extraordinários que, de há dezasseis meses a
esta parte, se têm desenrolado naquela humilde povoação
____________________
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J. M. ALONSO, Ob. cit., p. 125.
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alcandorada num dos contrafortes da serra de Aire, revestem,
pela sua natureza e pelas suas consequências, um carácter tão
delicado e melindroso que considero uma temeridade indesculpável ocupar-me deles prematuramente”65. Apesar desta
confissão de humildade, o Dr. Formigão manifesta, logo a
seguir, que está muito bem informado também sobre as
aparições de Lourdes: “Se é lícito aproximar, pelo pensamento,
Lourdes e Fátima e cotejar os acontecimentos miraculosos
da formosa cidade dos Pirinéus com os factos extraordinários
sucedidos na humilde povoação da serra de Aire, declaro francamente que não reconheço em mim a autoridade, o critério e a
competência indispensáveis para tratar condignamente destes
últimos como qualquer dos escritores acima nomeados se
ocupou das primeiras. Acresce que a autoridade eclesiástica
tem guardado absoluto silêncio sobre o assunto, sinal evidente
de que os elementos de informação que possui não a habilitam
por enquanto a pronunciar-se num sentido favorável à realidade sobrenatural das aparições. Mas tu pedes-me que, sem
embargo disso, narre os factos de que tenho conhecimento e
exponha a minha opinião acerca deles. Fá-lo-ei, tão-somente,
para satisfazer o pedido de um amigo que muito prezo e estimo. […] Um só pensamento me norteia: o de dizer a verdade.
Um só desejo me abrasa: o de conhecer toda a verdade. Faça-se luz!”66.
No segundo artigo, na semana seguinte, depois de descrever minuciosamente a evolução do caso da doente Maria do
Carmo, de Maceira, que terminou na sua cura, depois de várias
idas a Fátima, dizia: “O meu intuito é simplesmente chamar
a atenção das pessoas sérias e cultas, quaisquer que sejam os
seus princípios religiosos ou as suas opiniões acerca da índole
____________________
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DCF 3, 2, doc. 380, de 28 de Setembro de 1918 (data de redacção: 14.09.1918), p. 46.
DCF 3, 2, doc. 380, de 28 de Setembro de 1918, pp. 47-49.
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dos acontecimentos de Fátima, para estes e outros factos que
se me antolham dignos de especial estudo, porque talvez
possam contribuir para se determinar claramente a natureza
desses acontecimentos. Serão eles o resultado de meras ilusões
de sentidos, especialmente da fantasia? Serão uma mistificação habilmente arquitectada pelo poder das trevas? Serão
obra de Deus? É o que importa averiguar, sem ideias preconcebidas e sem parti pris, como convém a um crítico consciencioso e imparcial”67.
Estes dois artigos do Dr. Formigão foram lidos por muitas
pessoas que já tinham algum contacto com ele. Mas, logo a
seguir, houve uma interrupção. A 16 de Novembro de 1918,
Maria do Amparo Queiroz e Melo inquiria do estado de saúde
do Dr. Formigão, pois, entretanto, desencadeara-se a grande
epidemia bronco-pneumónica, e constatava: “Não chegou a
vir nenhum número do jornal onde V. Revcia se propôs fazer
sobressair a nossa querida Fátima”68. De facto, o Dr. Formigão
teve de interromper a sua colaboração no jornal “A Guarda” e
só a reatou, quase um ano depois, a 16 de Agosto de 1919, com
um terceiro artigo, em que explicou as razões dessa interrupção: “A terrível pandemia bronco-pneumónica que, como
um flagelo inexorável da justiça divina, assolou o mundo
inteiro, ceifando mais vidas humanas do que a própria grande
guerra europeia, obrigou-me a interromper, mau grado meu, a
série das minhas correspondências sobre este momentoso tema
para me dedicar inteiramente, como me cumpria, ao exercício
de minha missão, salvando das garras da morte centenas de
existências preciosas. Seguiram-se os sucessos políticos que
todos conhecemos e que tão lamentavelmente convulsionaram
o nosso país, perturbando por muito tempo a normalidade da
____________________
67
68

DCF 3, 2, doc. 382, de 5 de Outubro de 1918 (data de redacção: 30.09.1918), pp. 58-59.
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vida social. Veio por último, ordenada pela autoridade civil
local, a suspensão arbitrária do semanário “A Guarda”. Passa,
então, a relatar “o que se passou em Fátima, durante o longo
período decorrido desde a publicação da minha última carta”:
“Um dos personagens do maravilhoso drama da serra de Aire,
o humilde e inocente pastorinho, já não pertence a este mundo69. A epidemia bronco-pneumónica, quase a declinar, roçou,
com a sua asa negra, a pobre criança, ferindo-a de morte. A mais
nova dos videntes, irmã do finado, encontra-se actualmente
no hospital de Vila Nova de Ourém, com um tumor no estômago, sendo convicção dos médicos que está irremediavelmente perdida. Outro facto digno de registo é que a capela
mandada erigir pela Aparição no local em que tantas vezes se
manifestara aos humildes pastorinhos, já se encontra concluída”70. Passa a explanar, depois, o que se tinha passado na Cova
da Iria71.
O padre Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima,
ultimou, finalmente, o processo paroquial: recolhera os depoimentos dos pastorinhos, que datou de 6 de Agosto de 1918; os
depoimentos de quatro testemunhas, de 20 e 31 de Dezembro
de 1918 e de 2 de Março de 1919; fez o termo de encerramento
a 18 de Abril de 1919 e, na mesma data, juntou um aditamento,
sobre o falecimento do Francisco, que tinha ocorrido a 4 de
Abril; anexou mais quatro outros depoimentos ao processo e
remeteu tudo, a 28 de Abril, para o mesmo arcebispo de Mitilene, que o tinha ordenado em 191772.
Certamente, o Dr. Formigão teve conhecimento deste
processo, ao menos de forma indirecta, embora, só mais tarde,
____________________
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Francisco Marto faleceu em Aljustrel, a 4 de Abril de 1919.
Num apontamento pessoal, escrevera: “15 de Junho 1919, capela pronta. Começou a capela
a 28 de Abril” (DCF 3, 2, doc. 398, de 15 de Junho de 1919, p. 97).
DCF 3, 2, doc. 403, de 16 de Agosto de 1919 (data de redacção: 24.07.1919), pp. 105-107.
Cf. DCF 1, docs. 31-42.
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o viesse a conhecer, na totalidade. A 20 de Agosto de 1919,
enviava para “A Guarda” o quarto artigo que veio a ser publicado, no dia 30. Nele faz um resumo dos acontecimentos de
13 de Julho e de 13 de Agosto de 1917, e refere o “concurso de
peregrinos e curiosos no dia da quarta aparição e do estado geral
dos espíritos, em face de tão extraordinários acontecimentos73.
Em princípios do mês de Setembro de 1919, o Dr. Formigão,
ao mesmo tempo que enviava o quinto artigo da série74, escrevia
ao director do jornal e da Empresa Veritas, a propor a publicação
dos mesmos episódios em volume. O Dr. Fernando Pais de
Figueiredo responde, a aceitar a proposta, e prontifica-se a
imprimir esse volume, sugerindo que a impressão começasse,
desde já, pois “não convém deixar perder muito a actualidade”75. Nesse quinto artigo, o Dr. Formigão fazia um resumo da
aparição de 13 de Setembro de 1917, transcrevendo uma outra
carta do mesmo seminarista Joel de Deus Magno, autor da carta sobre o dia 13 de Agosto, como já referimos atrás.
Concluída a capelinha evocativa das aparições, era preciso
encontrar uma imagem para ela. A 8 de Agosto de 1919, Cecília
Gameiro, de Torres Novas, em carta à Lúcia, que estava de
luto, pelo falecimento do pai, António dos Santos, no dia 31 de
Julho, dizia-lhe: “A pessoa que oferece a Imagem de Nossa
Senhora [trata-se de Gilberto Fernandes dos Santos, também
de Torres Novas] foi a Lisboa para comprá-la, procurou todas
as casas e nada encontrou que servisse. Teve portanto de a
mandar fazer e, com a demora que leva em fazer, não estará
pronta, antes de Outubro. Ao mesmo tempo, é melhor assim,
porque sempre é feita de propósito para aí, pois foi mandada
fazer segundo as indicações que deste ao Snr. Dr. Formigão,
____________________
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de Santarém”76. A imagem só chegou a Fátima, a 13 de Maio de
1920, e à Cova da Iria, a 13 de Junho. Tudo com a intervenção
decisiva do Dr. Formigão.
O sétimo artigo dos “Episódios de Fátima”, sobre o 13 de
Outubro de 1919, foi escrito pelo Dr. Formigão, logo a seguir a
essa data, mas hesitava em publicá-lo, “quando o falecimento
da pequena Jacinta, uma das pastorinhas de Fátima, veio de
novo trazer à tela da discussão este problema que parecia um
pouco esquecido”. Por isso, nas vésperas do 13 de Maio de 1920,
resolveu-se a publicá-lo, com uma introdução, em que pergunta:
“Nossa Senhora apareceu realmente em Fátima?” E constata:
“A esta pergunta não pode, como é natural, dar-se já uma resposta
concreta e positiva, quer num sentido quer noutro. São questões
de tal maneira transcendentes que seria temerário, da parte de
um católico, aceitar ou rejeitar in limine, qualquer intervenção
sobrenatural como aquela de que se trata. O que nos resta, pois, a
fazer, é esperar pacientemente, ou que a aparição se confirme ou
que, pelo contrário, a sua impressão se desvaneça por completo.
Entretanto, devemos pedir e orar muito a Nosso Senhor, para
que faça brilhar a luz da verdade e ao mesmo tempo devemos
fazer a penitência que a Senhora recomendou e que, muito
embora a aparição não fosse uma realidade, nem por isso deixa
de ser necessária e tantas vezes lembrada por Deus, desde os
famosos tempos de Nínive até à gruta de Massabielle. E, ao
mesmo tempo que vamos pedindo e orando, convém recolher
imparcialmente todos os factos ocorridos, sem preocupações
de qualquer espécie, e unicamente no intuito de esclarecer
e fundamentar uma opinião, seja ela qual for. Por isso, nos
resolvemos a dar à publicidade este singelo relato, a que juntaremos algumas notas soltas sobre a morte da pequena Jacinta
e que são muito edificantes”77.
____________________
76
77

DCF 3, 2, doc. 401, de 8 de Agosto de 1919, p. 102.
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O Dr. Formigão também esteve presente nessa grande
peregrinação de 13 de Maio de 1920, de que faz um relato circunstanciado no jornal “A Guarda”, de 12 e de 19 de Junho
de 1920, números 11 e 12 da série de Os episódios de Fátima,
com o subtítulo “(Dois anos depois)”78. Com alguma vivacidade, algo diferente do que é habitual nos seus artigos, o que
me leva a pensar ter havido algo de redacção do Dr. Alberto
Diniz da Fonseca, a quem o mesmo Dr. Formigão tinha
entregado a redacção do capítulo sobre da morte da Jacinta, a
partir dos seus apontamentos. Descreve então a sua partida,
a partir de Lisboa, passando por Vila Nova de Ourém, onde
chegou na madrugada de 13 de Maio, debaixo de um dilúvio
de chuva; o acordar com um tropel da guarda republicana, a
caminho de Fátima; a missa na igreja paroquial; a chegada
à igreja paroquial de Fátima, onde pregava o Dr. Cruz; a
proibição de avançar para a Cova da Iria; mas, apesar de tudo,
a afluência de grande multidão, “através dos campos, furtivamente, saltando paredes, e lá consegue chegar até ao local da
aparição, dando-se por muito feliz de poder ajoelhar na terra
molhada e recitar devotamente o terço”; a veneração da imagem,
na sacristia da igreja, impedida de seguir para a sua capelinha
da Cova da Iria; “feitas as nossas devoções e as nossas despedidas até à primeira, voltámos caminho de Ourém para depois
regressarmos a casa”. E concluía: “E agora perguntará o leitor:
Mas realmente Nossa Senhora apareceu em Fátima? – Desde
que o governo proíbe de lá ir, começo a crer que sim!”79.
____________________
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DCF 3, 2, doc. 532, de 12 de Junho de 1920, pp. 361-366 e doc. 537, de 19 de Junho de
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P. Luciano Coelho Cristino

167

4 – De 1920 a 1930
A 15 de Maio desse ano de 1920, era nomeado bispo de
Leiria o cónego José Alves Correia da Silva, do Porto. Rejubilaram os antigos habitantes da diocese leiriense e ficaram
na expectativa as pessoas que se tinham interessado pelos
acontecimentos de Fátima, nomeadamente o Dr. Formigão.
Finalmente, o próprio Bispo, depois da entrada solene na
diocese, a 5 de Agosto de 1920, contactou o pároco de Fátima,
e foi por este que o Dr. Formigão teve conhecimento do seu
interesse em falar com ele, em Leiria, sobre os “acontecimentos extraordinários que, naquela freguesia [de Fátima], se têm
verificado nestes últimos três anos”. Recebido o recado, o Dr.
Formigão escreveu ao Sr. Bispo, a 12 de Setembro de 1920,
uma carta muito importante. Começa por dizer: “A pedido
de Sua Excia. Revma o Senhor Arcebispo de Mitilene, que
governava interinamente o Patriarcado, tomei, nos fins de 1917,
embora sem carácter estritamente oficial, o encargo de ir apontando, tanto quanto possível, tudo o que se passasse digno de
registo em Fátima”. Mas as aulas, as ocupações do ministério e
a distância impediam que acompanhasse de perto os acontecimentos. Mesmo assim, o que conseguiu era mais que bastante
para o convencer de que “se trata de fenómenos dignos do
exame atento e reflectido das pessoas estudiosas e porventura
da atenção da autoridade eclesiástica. O certo é que, até hoje,
ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente a origem e natureza dos acontecimentos de Fátima como, por exemplo, as
inúmeras singularidades astronómicas e atmosféricas, que, durante seis meses, se verificaram no local das aparições, o
grandioso fenómeno solar de 13 de Outubro de 1917, presenciado por cerca de 60.000 pessoas e preanunciado pelos videntes,
as numerosas conversões, curas maravilhosas e outras graças
espirituais e temporais, atribuídas à invocação da Aparição, e
a concorrência assombrosa de peregrinos, incomparavelmente
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superior à de Lourdes, na época das aparições, apesar da
dificuldade do acesso”. Não podendo redigir um relato circunstanciado, o Dr. Formigão tencionava levar os elementos de
informação para que o prelado lhe determinasse “o que cumpre
fazer para glória de Deus, incremento do culto de Nossa
Senhora e salvação das almas”80.
Do colóquio com o Sr. Bispo, no dia 15 de Setembro, não
se conhece nenhum apontamento, embora se presuma do que
foi conversado. Um ano depois, a 23 de Novembro de 1921,
o Dr. Formigão, em carta ao mesmo Sr. Bispo, lembrou ter
tocado oralmente, ou mesmo por escrito, num assunto reservado, o chamado “recado da Jacinta”81, conhecido pouco depois do falecimento da vidente, em Lisboa82. No Relatório
final da Comissão Canónica, redigido pelo Dr. Formigão, em
1930, escreve: “Quando um membro do clero do Patriarcado
[ele próprio], a quem o Exmo. Senhor Arcebispo de Mitilene,
na ausência do Eminentíssimo Senhor Cardeal Patriarca, tinha
encarregado de acompanhar de perto e estudar os acontecimentos de Fátima, se dirigiu a Leiria, um mês depois que Sua
Excelência Reverendíssima tomou a posse da sua Sé episcopal, para o cumprimentar e receber as suas instruções sobre a
orientação dos trabalhos relativos à propaganda de Fátima,
pôde facilmente descobrir, entre as demonstrações cativantes
de bondade e gentileza, uma frieza e uma indiferença difíceis
de disfarçar por tudo o que interessava ao fim principal da visita”83.
Depois deste encontro com o Sr. Bispo, o Dr. Formigão
continuou ainda mais ligado aos acontecimentos de Fátima.
A 19 de Maio de 1921, era pedida ao bispo da Guarda autorização para a publicação, pela “Empresa Veritas”, do livro do
____________________
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DCF 3, 3, doc. 574, de 12 de Setembro de 1920, pp. 46-47.
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Dr. Formigão, Os episódios maravilhosos de Fátima, e o censor,
nomeado pelo Bispo, Cónego Manuel Mendes do Carmo, deu,
a 9 de Junho de 1921, o nihil obstat, com esta declaração: “Não
pretendendo o seu autor dizer a última palavra científica sobre
a validade ou carácter sobrenatural dos factos de Fátima, faz
todavia um depoimento consciencioso que ajudará a esclarecer
a sua natureza objectiva”. O imprimatur do Bispo da Guarda,
era concedido no dia seguinte, 10 de Junho de 192184.
Na introdução do seu livro, o Dr. Formigão faz um resumo das aparições de Nossa Senhora em Fátima, segundo o que
ele apurou, desde 1917: os pastorinhos viram “sobre a copa
de uma pequena azinheira, um vulto radioso e encantador de
mulher […]. E termina com um apelo: “Enquanto aguardamos
esse veredictum, procuremos viver como bons cristãos,
cumprindo estritamente todos os nossos deveres, façamos
penitência dos nossos pecados e rezemos com fervor o terço
do Rosário, essa devoção tão querida de todos os portugueses,
para que Nossa Senhora do Rosário, se ela efectivamente
apareceu em Fátima, se digne dissipar todas as dúvidas e
tornar esse facto superior a toda a contestação de boa fé”85. A
conclusão deste opúsculo Os episódios maravilhosos de Fátima,
pensado para um público mais vasto que o de “A Guarda”, é
mais longa e mais prudente que a conclusão do artigo sobre
o 13 de Maio de 1920: “Mas perguntará o leitor: Nossa Senhora
apareceu realmente em Fátima? Abstemo-nos adrede de formular o nosso juízo em assunto tão delicado e melindroso.
Continuamos a manter-nos, como até aqui, em benévola
expectativa. Os factos – uma parte deles apenas, e sem dúvida
a menos importante, – aí ficam narrados em toda a singeleza
e com a mais escrupulosa imparcialidade. Cada qual, seja crente
____________________
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ou descrente, tem o direito de pensar o que lhe aprouver acerca
da origem e natureza desses sucessos tão extraordinários.
Entretanto, ninguém de bom senso deixará, por certo, de achar
justa a exclamação proferida por um ilustre advogado, que foi
testemunha presencial das medidas arbitrárias e violentas
adoptadas pela autoridade administrativa para impedir o acesso
ao local das aparições: “Palavra de honra! Não acreditava, mas
agora, desde que o governo proíbe que se vá lá, começo a crer
que Nossa Senhora apareceu realmente em Fátima!”86.
A primeira missa celebrada na Cova da Iria foi no dia 13
de Outubro de 1921. O Dr. Formigão fez uma longa nota sobre
este dia, em que também esteve presente87. A 16 de Novembro,
o Sr. Bispo de Leiria agradece ao Dr. Formigão as suas observações sobre os planos da Cova da Iria: “Apresentados vários
planos, escolher-se-á o que nos parecer melhor. Na ideia que
escolhi, mas que será discutida como todas as outras, imaginava
o rosário, terminado pela Coroação de Nossa Senhora, que seria
uma igreja regular e bonita, tendo um átrio onde se pudesse
celebrar a Santa Missa e pregar, no caso de grande concorrência
de fiéis. Essa igreja não era preciso, penso eu, ser muito
grande, 1º porque, nos dias ordinários não há povo para ela;
2º, nos dias de peregrinação, de duas uma, ou chove e a concorrência não pode ser grande, ou não chove e então não há
igreja que contenha a multidão; 3º, sendo muito grande, dificilmente se pode fazer a pregação, como sucede na Batalha
e aqui na Sé [de Leiria]; 4º, porque pode suceder-lhe como às
obras de Santa Engrácia, etc. Entretanto, uma vez o plano
feito e, se se adoptar a ideia das capelas com os mistérios do
Rosário, estas não devem ser construídas sem a igreja da
Coroação para não disseminarmos esforços e não terminar
____________________
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nada. As capelinhas virão por acréscimo e não ficarão feias,
obedecendo a um plano e com o seu figurado, para assim
ficarem mais claros os mistérios do Rosário”88. Quanto à
sugestão de encetar, logo que possível, um processo diocesano, o Sr. Bispo diz ao Dr. Formigão: “Tenho pensado no
processo, mas não pude ainda organizá-lo, porque só há pouco
me vieram os papéis de Lisboa, e a diocese e o seminário
têm-me absorvido todo o tempo. Além disso, falta-me aqui
muito o pessoal. Mas farei o que puder”. No que diz respeito
ao folheto de propaganda, entende que se devia vender e dar
apenas às pessoas que dessem esmolas maiores. A edição não
deveria ser inferior a 10 mil exemplares89.
Mas eis que um acontecimento inesperado vem determinar um novo rumo na evolução do santuário e também da
história de Fátima e do próprio Dr. Formigão: o atentado à
Capelinha das Aparições. Comunicava o pároco de Fátima a
este: “Era de madrugada [de 6 de Março de 1922], quando
se ouviu o estampido da bomba. Arrancaram o gradeamento
que estava junto do altar e deitaram-no para fora; arrancaram
também o que servia de resguardo ao sítio onde está a raiz da
azinheira! Desculpe, é à pressa e nervosamente”90. E, ao Senhor
Bispo, o pároco comunicava também, mais circunstanciadamente, o acontecido: “Na hora em que escrevo está sendo
devorada pelas chamas, a capelinha; era de madrugada quando
se ouviu o estampido de bomba, e foi encontrada uma no sítio
onde está a raiz da azinheira, onde as crianças dizem ter aparecido Nossa Senhora. Arrancaram os criminosos a grade que
resguardava esse local e lançaram-na para dentro da Capela.
Arrancaram o gradeamento que estava junto ao altar e lançaram-no para fora. Ardeu toda a cera”91. O padre Faustino, a
____________________
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DCF 3, 3, doc. 667, de 16 de Novembro de 1921, p. 227.
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quem o pároco também comunicara o atentado, escreve ao Sr.
Bispo, dizendo que sugeria ao pároco para solicitar as ordens
do Sr. Bispo “sobre a continuação do culto ali”92. Assim fez o
Sr. Bispo, no dia 7, marcando para o domingo seguinte um
desagravo a Nossa Senhora, “indo lá em verdadeira peregrinação de penitência”. “Nesse dia, cantar-se-á a Ladainha de Todos
os Santos e o Senhor Deus Misericórdia!” E autorizava missa
e sermão, “se não houvesse perigo de desacato”93. No dia 8, o
pároco dá outros pormenores ao Dr. Formigão e transcreve o
ofício recebido do Paço”94.
A repercussão deste atentado foi enorme em todo o país,
através dos jornais, durante vários dias, e o caso foi até à
Câmara dos Deputados, pela voz do deputado católico Dr. Lino
Neto, e ao Senado, por Cunha Barbosa95. Finalmente, o Senhor
Bispo resolveu empreender um processo canónico de averiguação sobre os acontecimentos de 1917. Vai percorrer-se um
longo caminho, iniciado com a publicação da provisão de
nomeação da comissão canónica, datada de 3 de Maio de
192296. Diz o Dr. Alonso que, pouco tempo antes de morrer,
Mons. Manuel Marques dos Santos, membro da Comissão
Canónica Diocesana, lhe confidenciou: “Os trabalhos da Comissão não só foram, no pouquíssimo que fizeram, excessivamente lentos e excessivamente parcos, mas também foram
de muito reduzida actividade”97. Efectivamente, depois de
alguma actividade, nos primeiros tempos, as coisas pareciam
estagnar.
____________________
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DCF 3, 3, doc. 712, de 7 de Março de 1922, p. 308.
DCF 3, 3, doc. 713, de 7 de Março de 1922, p. 309.
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O Dr. Formigão, chamado a integrar a comissão canónica,
continuou a reunir elementos para o processo, coligindo cartas
e documentos, à espera de os estudar. Criado o mensário “Voz
da Fátima”, para “registar todas as notícias e informações
relativas aos acontecimentos de Fátima”98, ele passa a ser um
elemento fundamental nesta publicação, desde o seu primeiro
número, a 13 de Outubro de 1922, até praticamente ao fim da
sua vida. Esteve presente nos interrogatórios oficiais aos pais
do Francisco e Jacinta, à mãe da Lúcia, a Maria dos Santos
e seu marido, Manuel Carreira, a Manuel António de Paula e
a José Alves, no dia 28 de Setembro de 192399, e a Lúcia, no
Asilo do Vilar, Porto, a 8 de Julho de 1924100.
O Dr. Formigão acompanhara o percurso de Lúcia, desde
a sua entrada no chamado Asilo de Vilar, do Porto, em Junho
de 1921, e continuou, pelo tempo fora, mesmo depois de ela
ingressar, em Outubro de 1925, no Instituto de Santa Doroteia,
em Espanha. Também se interessa vivamente pela concretização da obra de reparação, inspirada pela Jacinta, nas suas
confidências para ele. Assim, “no dia 6 de Janeiro de 1926,
primeiro dia da reparação nacional oficialmente decretada
no nosso país, começava, na primeira casa do novo ramo da
Obra, a adoração diurna de Jesus Sacramentado e a reparação
das ofensas que lhe são feitas”, como escreveu em manuscrito
publicado pela Irmã Maria do Carmo Lopes da Fonseca, em
1968, na revista “Stella”101.
D. José, em 15 de Junho de 1927, em carta ao Dr. Formigão,
dizia-lhe: “Muito agradeço a promessa de se ocupar do relatório
do processo de Fátima, nestas férias”102. Entretanto, a 13 de
____________________
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DCF 2, doc. 2, de 4 de Maio de 1922, pp. 51-52.
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Setembro do mesmo ano, punha o “pode imprimir-se” no livro do
Dr. Formigão, As grandes maravilhas de Fátima. Esta obra é
considerada o “livro-chave na história da literatura fatimista”103.
No prefácio, o Dr. Formigão indicou os limites da sua obra: “Sem
outra preocupação que não seja a de encontrar e traduzir a verdade, o autor apresenta intencionalmente, num feixe de notas
e de observações, mas sobretudo de factos, e factos bem averiguados e de todo o ponto incontestáveis, o fenómeno religioso,
extraordinário e admirável, vulgarmente chamado “o milagre
de Fátima”. Daí a variedade de estilo, a repetição de conceitos
e reflexões, a insistência em certos pontos que mais vivamente
impressionaram o espírito do autor, cujo papel, nesta obra,
é mais o dum simples cronista ou repórter, aliás consciencioso e imparcial, do que o dum historiador ou dum crítico, no
sentido legítimo e próprio da palavra. Esta última missão,
mais alta e de muita responsabilidade, reserva-a ele para mais
tarde, quando a Igreja tiver proferido em causa tão momentosa a sua sentença definitiva e inapelável. Só então verá a luz
da publicidade a obra em preparação “História crítica dos
acontecimentos de Fátima, em dois volumes: “As aparições”
e “As curas miraculosas”.
O Dr. Formigão não chegou a concretizar este projecto.
Mas os materiais que elaborou e os que ficaram guardados
no seu arquivo, hoje à guarda das Religiosas Reparadoras de
Nossa Senhora das Dores de Fátima, já serviram a muitos de
fontes imprescindíveis e estão também, em grande quantidade,
nos documentos da Documentação Crítica de Fátima, editados
e a editar pelo Santuário de Fátima sob o patrocínio da Universidade Católica Portuguesa e com a colaboração preciosa das
Religiosas Reparadoras.
____________________
103

J. M. ALONSO, História da Literatura sobre Fátima, 1967, p. 11.

P. Luciano Coelho Cristino

175

Divide-se este opúsculo em três partes (I – As aparições de
Fátima; II – Grandiosas manifestações de fé e piedade; III –
As curas extraordinárias). A primeira parte, que aqui mais nos
interessa, é, em grande parte, a reposição de textos já publicados
até àquela data, em Os episódios maravilhosos de Fátima
(1921), no jornal “A Guarda” (1918-1920) e na “Voz da Fátima”
(1923-1924). Mas eram publicados, pela primeira vez, os interrogatórios de Lúcia, a 27 de Setembro de 1917 (p. 68-77,
com a redacção modificada da jaculatória do rosário); o de
19 de Outubro de 1917 (p. 102-106); e os interrogatórios da
Jacinta, um da Lúcia e outro do Francisco, de 2 de Novembro
de 1917 (p. 119-123).
5 – De 1930 a 1958
Terminado o trabalho de redacção do relatório da Comissão
Canónica, da autoria do Dr. Formigão, nos princípios do ano
de 1930, foi apresentado e aprovado nas suas sessões de 13 e
14 de Abril de 1930, e serviu de base à posição oficial do Sr.
Bispo de Leiria, expressa na Carta pastoral sobre o culto de
Nossa Senhora de Fátima, de 13 de Outubro de 1930, que
declarava dignas de crédito as visões dos pastorinhos e
autorizava oficialmente o culto a Nossa Senhor de Fátima. Foi
de inteira justiça que o Sr. D. José, no mesmo documento,
fizesse um agradecimento aos sacerdotes que fizeram parte da
Comissão, “salientando duma maneira especial o Rev.mo
Cónego da Sé Patriarcal de Lisboa e ilustre professor do seminário de Santarém, Dr. Manuel Nunes Formigão Júnior que
nesta Comissão, como em tudo o que se relaciona com o culto
de Deus e glória de Nossa Senhora, é verdadeiramente incansável e digno de imitação”104. A humildade do Dr. Formigão
____________________
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– diz o Dr. Alonso – “sofreu um rude golpe perante tão grandes
elogios. Mas a sua alegria sobrepujava todos os seus sentimentos. Não seria essa uma hora para cantar o “nunc dimittis”?105.
E, no entanto, o Dr. Formigão “continua o seu labor literário
em prol de Fátima” e acompanha, mesmo de longe, a evolução
do Santuário de Fátima e a vida de Lúcia, agora religiosa do
Instituto de Santa Doroteia. Registemos alguns exemplos.
Em carta que ficou inédita até ao ano de 1968, o Dr. Formigão
escreveu à futura Madre Cecília, no dia 8 de Outubro de
1928, sobre uma longa entrevista com a Irmã Lúcia, no dia
2 do mesmo mês, na véspera dos seus primeiros votos como
religiosa doroteia, em Tuy. O Dr. Formigão já tinha conhecimento, havia meses, “por uma carta da mestra de noviças,
de que ela [Lúcia] fora objecto duma nova revelação”. Agora,
era a própria Irmã Lúcia que lhe dava, de viva voz, pormenores sobre essa revelação, nomeadamente sobre a devoção dos
cinco primeiros sábados, maneira de a praticar e promessas de
Nossa Senhora a quem a praticar. O Dr. Formigão foi imediatamente encontrar-se com o Senhor Bispo de Leiria, na Quinta
da Formigueira, Braga, sendo portador de um documento da
Irmã Lúcia, a pedir que fosse concedida por ele a aprovação
dessa devoção106. O Sr. Bispo autorizou-o a propagar essa
devoção, até ao momento de a promulgar, em documento
público e oficial. Nesse sentido, como se afirma na carta, já
referida, “ontem à tarde, corri o Porto de automóvel, a tornar
conhecida esta devoção, que é acolhida com o maior entusiasmo”107.
____________________
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Na revista “Stella”, em Outubro de 1939, já depois de aprovada oficialmente a devoção dos cinco primeiros sábados, o
Dr. Formigão, sob o pseudónimo de Mira Ceti, volta a relatar,
ainda com mais pormenores, o teor dessa entrevista, no que
dizia respeito a essa devoção. É interessante a explicação que
ele dá sobre o adiamento da aprovação: “a fim de dar tempo a
que, primeiro, se consolidasse bem, em todo o país, a piedosa
comemoração do dia 13 de cada mês, a devoção dos cinco
sábados só agora foi publicada oficialmente em Fátima, por
ocasião da peregrinação de Setembro findo, pelo venerando
Prelado de Leiria”108.
O Dr. Formigão tinha ainda consultado a Irmã Lúcia, sobre
um pormenor da devoção, e ela respondeu-lhe, pouco depois dos
votos perpétuos, no dia 3 de Outubro de 1934, em que ele esteve
presente mas sem a poder cumprimentar: “Quanto ao que me
pergunta da devoção dos cinco sábados, não foi pedida sob a
invocação das Dores mas, segundo eu entendi, sob a intenção
da devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria”109.
Com o título de São José e a Sagrada Família – Fátima
em Coimbra, o Dr. Formigão escreveu um texto, a propósito
da Instrução pastoral de D. Manuel Luís Coelho da Silva, Bispo
de Coimbra, dirigida ao clero e fiéis acerca da Consagração
da sua diocese a S. José e à Sagrada Família110. Não me consta
que este texto do Dr. Formigão tenha sido publicado, alguma
vez. Diz ele: “O Venerando Senhor Bispo-Conde termina a
sua esplêndida Instrução Pastoral com as seguintes palavras:
‘A Sagrada Família – o Menino Jesus, Maria SS. e S. José –
____________________
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apareceram aos pastorinhos, junto do sol, no céu de Fátima, como
a convidar-nos a todos para o Céu. Que nós todos venhamos a
reunir-nos no Céu para aí louvarmos e amarmos eternamente
a Sagrada Família’. Acrescenta, em nota elucidativa: ‘Foi na
sexta aparição (13 de Outubro de 1917), depois de Nossa
Senhora ter desaparecido da carrasqueira. Vide Visconde de
Montelo – “As Grandes Maravilhas de Fátima”, págs. 76, 96,
102 e segs.’. Rejubilamos com o facto de Sua Exª Revmª
nos proporcionar, fazendo esta simples referência a um dos nossos livros sobre a Lourdes Portuguesa, o ensejo propício para
nos ocuparmos novamente dum ponto de tanto interesse como
importância da divina história das Aparições de Fátima”.
Depois de se retirar para Bragança, o Sr. Bispo desta diocese pediu-lhe que fizesse a oração de sapiência, na abertura
das aulas do Seminário, a 18 de Outubro de 1935. O texto foi
publicado com o título O que é Fátima, no “Boletim da Diocese de Bragança” e reeditado mais três vezes111. Com uma
introdução sobre as aparições da Santíssima Virgem, pergunta:
“Quereis saber o que é Fátima?”. E responde em nove breves
capítulos: “Um grande sinal do céu”; “a violeta de Fátima”
(Jacinta); “o terço dos pastorinhos” (Francisco); “fé e obras”; “a
‘Porta do Céu’”; “prodígios da mãe de Deus” (curas extraordinárias); “o peregrino desconhecido” (conversão); “flores da
inocência” (crianças); “íman das almas e dos corações”; “propagação do culto no mundo”. Termina com um resumo, intitulado “a antecâmara do Paraíso” e uma poesia: “Aos pastores a
Virgem Maria / quis rasgar dos mistérios o véu / e hoje, em
Fátima, a Cova da Iria / é um lindo cantinho do Céu”.
____________________
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Nos anos seguintes, mesmo no meio de dolorosos sofrimentos, nunca o Dr. Formigão deixou de acompanhar o esplendor de Fátima. Disso é prova a crónica mensal que continuou a
publicar pontualmente, na “Voz da Fátima”, mesmo depois de
ter sido acometido de doença grave, em 1956. A crónica sobre
a peregrinação de 13 de Outubro de 1957, publicada em 13
de Novembro seguinte, ainda é assinada por Visconde de
Montelo; a da peregrinação de Novembro, em Dezembro, vem
sem assinatura; as crónicas das peregrinações de Dezembro
de 1957 e de Janeiro de 1958, publicadas respectivamente, em
Janeiro e Fevereiro, ainda trazem a assinatura V. de M.; a
crónica da peregrinação de Fevereiro de 1958 já é assinada por
“Myriam”. Terminava assim o sublime apostolado do Dr.
Formigão pela pena, sobretudo na divulgação da história e da
Mensagem da “Senhora mais brilhante que o sol”, que a ele
também tinha encantado, durante mais de quarenta anos. E,
no dia 30 de Janeiro de 1958, foi juntar-se aos beatos Francisco
e Jacinta, no Céu, aguardando, também ele, a consagração
que a Santa Igreja há-de fazer, elevando-o à glória dos altares,
como modelo de virtudes cristãs e sacerdotais e grande mensageiro da Senhora da Cova da Iria.
Há muitos outros escritos do Dr. Formigão, inéditos ou
já impressos, que aqui não cito, tanto mais que, nestas jornadas
já houve uma brilhante conferência sobre o Padre Manuel
Nunes Formigão, jornalista e escritor.
Verifica-se uma grande lacuna na documentação de autoria
do Dr. Formigão, sobretudo cartas, principalmente do ano de
1917 e seguintes, que seria importante conhecer, para completar o que conhecemos das cartas que lhe foram dirigidas.
Faço um apelo a todas as pessoas que tenham conhecimento
da existência desses escritos que os ofereçam às Religiosas
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Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, zelosas
guardadoras do precioso arquivo do seu venerável Fundador.
E exprimo também um voto: que a Congregação das
Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de
Fátima, que o servo de Deus, Padre Manuel Nunes Formigão,
fundou, empreenda uma colecção das suas Obras completas.
6 de Abril de 2008

Pe. Luciano Coelho Cristino
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