
 

 

 
A Vía Mariana zarándokút mindkét 
irányban járható a bragai N. Sra. do 
Sameiro és a muxiai Virxe da Barca 
szentélyek között  
 
" A Mária iránti odaadás korábbi időkre 
nyúlik vissza, mint a Szent Jakab iránti. 
Galicia szellemi örökségéhez tartozik, 
illetve jelentős Észak-Portugália lakossága 
körében is. " 
 

Canon José Paulo Abreu 

A Vía Mariana é de sentido bidireccional entre 
os Santuários de N. Sra. do Sameiro en Braga e 
o da Virxem da Barca em Muxía. 
 

“A devoçao mariana é mais antiga que a 
Jacobeia. Pertence ao patrimonio inmaterial 
da Galiza. Mais a devoçao mariana também 
condiz bem com o povo do norte de Portugal”. 
 

Cónego José Paulo Abreuo Abreu 

N.S.do Sameiro, Sé de Braga (az Ibériai- félszigeten található, Szűzanyának szentelt első 
templomok egyike és az ókori Gallaecia nagy püspöki központja), N.S.da Peneda, N.S.da 
Franqueira, Virgen do Libramento (Covelo), S.Mariña de  Aguas Santas (Cotobade), N.S. dos 
Miragres de Amil (Moraña), Sta. María de Iria Flavia, N.S.Escravitude, Virxe do Portal e N.S. 
da Barca (Muxía). 

 

 

 



 

A spiritualitás, a természet és az örökség útja. 
Egy régi rózsafüzérhez hasonló kulturális útvonal: annak gyöngyszemei, az emlékművek, a mérföldkövek 
vagy a szentélyek összekapcsolódnak az őket összefüző egyszerű szál, az Út alapján. A Bragától Muxiáig 
vezető, Mária-odaadás útjának megteremtésével szeretnénk rámutatni a jelenleg hátrányos helyzetű 
vidéki térségek értékeire és helyreállítani az egyedülálló, nagyrészt elfeledett anyagi és immateriális 
örökséget. 

Jose de la Riera 

 
Jelképünk grafikusan egyben ábrázolja az út során felkeresett szentélyek valamennyi Szűzét, a különböző 
kultúrák Anyaistennőit és az Anyatermészetet, amely fenntart és éltet minket. A zarándokútlevelet a ún. 
skapuláré-medálok ihlették és a szalag, amelyen lóg, karkötővé válhat az út végeztével.  
A Via Mariana egy remek altruista projekt, annak a számos tehetség és akarat összefogásának köszönhetõ, 
ami 2018 óta egyesül az Asociación Via Mariana Luso Galaica keretében  

Maria Jose Silva 

 
“Zarándok, egy hosszú belső utazást teljesítettél a már elfeledett útvonalak mentén, tisztelve a 
Szűzanyának szentelt szentélyeket és az Anyatermészetet, mely egyesíti azokat. Legyen ez az elismerés élő 
emlékeztetője ennek az isteni kapcsolatnak” (Az elismerő oklevél , a Mariana) 
 
A Vía Mariana zarándokút mindkét irányban járható a bragai N. Sra. do Sameiro és a muxiai Virxe da Barca 

szentélyek között  

* Minden jog fenntartva az Asociación Via Mariana Luso Galaica részére* 
útvonalak: Luis do Freixo. http://viamarianalusogalaica.eu/ 
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