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Salve, Bartolomeu dos Mártires,
Salve, Pastor da santa Igreja
Na glória dos Santos:
Bendito seja.
O Minho e o Trás-os-Montes irmanados
Por séculos de vida e de alegria,
Aclamam jubilosos o Pastor
Que foi para seus pais pastor e guia.

}
bis

Pastor desassombrado e destemido,
Nem homens nem distâncias temeu;
Aldeias e cidades percorreu
Do Minho e Trás-os-Montes reunidos.

}
bis

Como um pai de famı́lia geria
Os bens da sua Igreja, os dons de Deus;
Abriu escolas de sabedoria
Os pobres e famintos socorreu.

}
bis

Arauto da Palavra da Verdade
Ao seu rebanho deu a sã doutrina.
Velai por nós agora, bom Pastor,
Ovelhas desta Igreja peregrina.

}
bis

Como em Ndnatanael da Galileia
Não haja em nossa vida fingimento,
Seja entre o povo simples das aldeias,
Seja entre sábios, como foi em Trento.

}
bis

Dos Mártires de Cristo haveis o nome,
Brasão da chama e luz dominicana:
Fortalecei-nos, Frei Bartolomeu,
Bartolomeu dos Mártires, hossana.

}
bis

Salve, Bartolomeu dos Mártires,
Salve, Pastor da santa Igreja
Na glória dos Santos:
Bendito seja.

O Minho e o Trás-os-Montes irmanados
Por séculos de vida e de alegria,
Aclamam jubilosos o Pastor
Que foi para seus pais pastor e guia.

}
bis

Pastor desassombrado e destemido,
Nem homens nem distâncias temeu;
Aldeias e cidades percorreu
Do Minho e Trás-os-Montes reunidos.

}
bis

Como um pai de famı́lia geria
Os bens da sua Igreja, os dons de Deus;
Abriu escolas de sabedoria
Os pobres e famintos socorreu.

}
bis

Arauto da Palavra da Verdade
Ao seu rebanho deu a sã doutrina.
Velai por nós agora, bom Pastor,
Ovelhas desta Igreja peregrina.

}
bis



Como em Ndnatanael da Galileia
Não haja em nossa vida fingimento,
Seja entre o povo simples das aldeias,
Seja entre sábios, como foi em Trento.

}
bis

Dos Mártires de Cristo haveis o nome,
Brasão da chama e luz dominicana:
Fortalecei-nos, Frei Bartolomeu,
Bartolomeu dos Mártires, hossana.

}
bis


