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Fundador do Santuário do Sameiro. Nasceu em 
Santiago da Cividade, em Braga, a 8 de outubro de 
1812 e faleceu em Vila do Conde, a 9 e abril de 1875. O 
busto foi concebido em 1957.

A Cripta foi inaugurada a 17 de junho de 1979. Permite 
grandes concentrações de fiéis, mormente em 
períodos festivos cobertos pelos rigores do tempo. 
A própria grande festa do Sameiro ocorre a 8 de 
dezembro. O cimo da montanha obriga, muitas vezes, 
a recolher…

Foi benzido em 29 de agosto de 1969, 100 anos depois 
de ter sido benzida a primeira imagem de Nossa 
Senhora do Sameiro. Possibilita duas utilizações: como 
Centro Apostólico (encontros espirituais, retiros…) e 
como Hotel (atualmente sob gestão dos Hotéis do Bom 
Jesus). D. Francisco Maria da Silva foi dele o grande 
obreiro.

O Sameiro pode acolher grupos paroquiais (ligados 
à catequese, à pastoral, à ação social, à liturgia..). 
Também pode acolher passeios ou confraternizações 
de instituições paroquiais ou civis; de indústrias ou 
serviços; de famílias numerosas. Há lugar para todos. 
Ninguém fica de fora. 

Abre-se em forma de cruz. O braço voltado para o 
adro do Santuário tem o Santíssimo exposto durante 
todo o dia. Nos outros três braços, outras devoções 
e reunião de ex-votos. Na verdade, a Mãe recebe 
inúmeras ofertas dos filhos que a veneram e a Ela 
recorrem sistematicamente. 

O Santuário do Sameiro está intimamente ligado, na 
religiosidade e na fé, ao Santuário de Lourdes, em 
França. Em ambos os casos, a devoção é a mesma: 
à Imaculada Conceição.  Há mais de cem anos que 
Nossa Senhora de Lourdes mora no Sameiro. 

Da esquerda para a direita: S. Cirilo de Alexandria; 
S.to António de Lisboa; S. Bernardo de Claraval; 
S.to Afonso Maria de Ligório. Os primeiros dois 
monumentos nasceram em 1959; os outros dois, em 
1960.

O lançamento da primeira pedra ocorreu em 1890. 
As obras deram-se por concluídas em 1953. Estilo 
neoclássico, em forma de cruz latina, ostenta duas 
torres e um imponente zimbório. Admirável o retábulo 
mor; inigualável a beleza da imagem de Nossa 
Senhora do Sameiro. Expõe uma relíquia do Papa 
João Paulo II.

Nasceu da criatividade do artista brasileiro Valter Nu, no 
contexto da primeira bienal de Arte Sacra, realizada em 
Braga no ano de 2018. Nossa Senhora é representada 
numa nova linguagem, com recurso a componentes 
de computador. Sublinha-se que hoje se “navega”, se 
comunica de outras formas. E a Mãe também pode e 
quer circular por novas vias… 

Encontram-se, desde 18 de junho de 2017, na Casa João 
Paulo II. Os visitantes podem contemplar a primeira 
pedra da construção da Basílica, o primeiro relógio, o 
primeiro órgão de foles, a primeira cruz processional, 
fotos antigas do Sameiro, ofertas feitas a Nossa Senhora, 
têxteis preciosos, algumas publicações, alguns objetos 
ligados à dinâmica da Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro.

Obra de Emídio Carlo Amatucci. Benzida em 1869, 
apareceu no chão em 1883, desfeita (apenas a 
cabeça ficou intacta). Depois de um aturado estudo 
e gigantesco esforço, 150 anos depois do derrube, 
conseguiu-se a reconstrução da imagem e a 
recolocação dela à veneração dos fiéis. A obra foi 
inaugurada em 5 de maio de 2019. 

O Papa João Paulo II visitou o Sameiro a 15 de maio de 
1982. Em 2004 agraciou o Santuário com a Rosa de 
Ouro. O Sameiro conserva uma sua gota de sangue, 
como relíquia. Um Papa inesquecível. A Praceta e 
a escultura nasceram em 1984. Nas “Memórias do 
Sameiro” encontram se muitos testemunhos da visita 
papal ao Sameiro.

Nascida para abrigar peregrinos, é hoje palco de 
encontros e momentos festivos. Situa-se por detrás 
da Basílica e foi construída na terceira década do 
séc. XX. Alberga um conjunto de sete azulejos, que 
ajudam a contar a história do Sameiro. Abre-se para 
um delicioso jardim e bela panorâmica.

A sua construção teve inícios a 12 de julho de 1936. 
Permite observar deslumbrante panorâmica, a 360oºººº.
Desde a Serra do Gerês à da Cabreira, desde a 
Penha à Franqueira, desde Leixões à foz do Lima… Um 
encanto. Um êxtase. Um mergulho delicioso em toda 
a criação, com Braga aos pés. Tem entrada pelo lado 
nascente da Basílica.

Escultura em cimento, do séc. XX, pintada a branco, 
enquadrada no meio da mata, no Parque de Merendas 
junto ao Monumental Cruzeiro. Acompanha com o olhar 
quantos se refrescam no meio da natureza, ou convivem 
nos piqueniques. O Sameiro tem muitos recantos belos 
e propícios ao recolhimento, à oração, ao encontro com 
a Mãe do Céu. 

Concebidos, em 2005, pela artista Menéres, representam o 
Anjo Custódio de Portugal (na imagem), o Arcanjo S. Gabriel, 
o Arcanjo S. Miguel e o Arcanjo S. Rafael. Os Arcanjos são
os principais mensageiros de Deus, aqueles a quem Deus
confia as tarefas mais importantes. As esculturas dos quatro 
Arcanjos mencionados encontram-se em frente à Casa das 
Estampas, como que acompanhando os passos de quem
caminha… 

Em 1904, as mulheres de Portugal ofereceram ouro 
para se fazer a coroa de Nossa Senhora. Participou 
na campanha a Rainha Dº Amélia. Com o mesmo 
ouro, também se fez uma belíssima custódia. Cem 
anos volvidos, um monumento recorda e perpetua a 
história da coroa ou, melhor ainda, da generosidade 
das mulheres portuguesas.

De construção recente – finais do século anterior - 
permite diversão (passeio de barco) a quem procura, 
no cimo da montanha, relaxar o espírito. Fica-lhe, 
sobranceiro, um amplo espaço com mesas e pontos 
de água para piqueniques e retempero de forças.

O piso, em basalto, desenha as contas do Rosário. 
Cinco placards, distribuídos ao longo do caminho, 
lembram os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. 
Um espaço à disposição de quem quer caminhar 
e rezar, nascido em 2004 (no cinquentenário da 
coroação de Nossa Senhora).

Construída entre os anos 2003 e 2004, permite 
o encontro dos fiéis com a Mãe em horários
de encerramento do Santuário, ou sempre que
alguém quer um ambiente de maior recato. A Mãe
permanece aí, porta aberta, à espera. A escultura de
Nossa Senhora é da autoria de José Neves, da Casa
Fânzeres.

O Sameiro merece mais que uma visita rápida. Supõe gosto 
pela natureza, vontade de descansar, clima de paz, olhos 
atentos para apreciação do que é belo. E como nem só 
de espírito vive o ser humano, as mesas em pedra podem 
fazer jeito para apoiar bebidas ou alimentos, para um bom 
piquenique, para uma refeição em ambiente diferente, 
prazenteiro e descontraído. E uma manta estendida no chão 
dá pretexto a uma boa sesta. 

Desde um simples diálogo, à partilha de experiências 
ou sugestões; desde o pedido de informações sobre o 
serviço religioso, à marcação de casamentos, batizados, 
celebrações de bodas de prata, de ouro ou de diamante; 
desde burocracias a cumprir até à marcação de eucaristias, 
enfim, o serviço religioso mora nesta casa.  E o Reitor acolhe 
bem.

Inaugurado a 5 de maio de 2019, acolhe os turistas, 
peregrinos, visitantes, presta-lhes informações, 
disponibiliza-lhes visitas guiadas. Além disso, divulga 
iniciativas, promove artistas e tenta cativar públicos 
para a casa da Mãe. Faz jorrar vida, do Sameiro, para 
Portugal e para o mundo.

Permite grandes concentrações de fiéis, mormente 
quando se celebra a Eucaristia conclusiva da 
Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro (no 
primeiro domingo de junho), ou quando há grandes 
celebrações e o tempo é favorável. Também serve 
para outras atividades. E oferece uma panorâmica 
única para a Cidade de Braga e para mundo além… 

Interpretando o sentir da cristandade, em 1854 o Papa 
Pio IX proclamou o Dogma da Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora. Para comemorar festivamente 
a proclamação, nasceu o Sameiro. E o Papa Pio IX 
merece a honra de uma estátua.

Evoca o momento em que Cristo se prepara para 
redimir a humanidade, passando pela paixão e morte, 
para depois ressuscitar. Os discípulos dormem, 
mas Jesus pede ao Pai que o livre do “cálice”. Um 
“genoma” – escultura em ferro – colocado no mesmo 
jardim, faz-nos pensar em Jesus pão da vida, alimento 
que nos abre as portas da vida eterna.

Inaugurado a 7 de junho de 1953, é obra do Arquiteto 
David Moreira da Silva. Preside à Avenida do P. Martinho 
António Pereira da Silva, em contraponto com a Basílica. 
Num altar junto a ele construído, celebrou o Papa S. 
João Paulo II, para uma enorme multidão de fiéis, no dia 
15 de maio de 1982. 

Ajuda ao cumprimento de algumas promessas (há quem 
precise de comprar velas, ou queira fazer donativos…). 
Também disponibiliza artigos religiosos, que ajudam à 
vivência da fé ou à educação religiosa. Aos visitantes 
ou peregrinos também disponibiliza recordações ou 
ofertas, para em todos deixar gravada boa memória do 
Sameiro.

Os Arautos (Associação Internacional Privada de Fiéis 
de Direito Pontifício), prestam um ótimo contributo 
ao Sameiro:  assumem a adoração perpétua ao SS.mo 
Sacramento na capela da Adoração; organizam, todos 
os anos, um belo concerto de Natal; participam nas 
principais festas, enriquecendo-as principalmente 
através da música.

Espelham a devoção do povo crente e eternizam 
grandes acontecimentos ocorridos no Sameiro. 
Recorde-se que, em 1954, ocorreu no Sameiro 
o II Congresso Mariano Nacional. Na verdade, os
dois monumentos foram colocados, onde hoje se
encontram, no ano de 1954.

Estamos no ponto cimeiro do triângulo turístico de Braga, que 
se completa com o Bom Jesus do Monte e com Santa Maria 
Madalena, na Falperra. Estamos no cimo da montanha, onde os 
ares são puros, bucólica a paisagem, admirável a panorâmica… 
O mundo está lá ao fundo, 572 metros mais abaixo…
O Sameiro inspira paz, inebria pela beleza, gera sensações 
de bonança interior. Mas o Sameiro é também devoção, é 
doutrina, é religiosidade popular, é emoção, é fé. É, no feliz 
dizer de alguém, um novo Cenáculo – a Mãe com os filhos à 
volta, confortando-os, incutindo-lhes ânimo, sentando-os à 
mesa com Jesus. 

O Sameiro é vida, a de cada peregrino que escala o monte, 
com o que isso significa de pedidos, desejos, dores, lutas, 
dramas, também ações de graças, louvores, lenitivos ou curas, 
bênçãos…
Este segundo Santuário mariano de Portugal lança as suas 
raízes até ao Papa Pio IX: solidificando a crença generalizada 
de que Nossa Senhora nunca pecou, foi preservada de toda a 
mancha, é perfeita no amor, os méritos da redenção de Cristo 
foram-lhe aplicados por antecipação, de toda a infidelidade 
foi liberta, o Santo Padre proclamou, em 1854, o dogma da 
Imaculada Conceição.
O povo português nisso vivamente acreditava. E ficou muito 
feliz com o pronunciamento papal, agora solidificado em 
dogma. A Mãe excelsa, a toda beleza, a Mãe puríssima é 
modelo acabado de perfeição para todos os crentes. É 
incentivo à virtude. É a medianeira por excelência. É o carinho 
próximo e reconfortante. É a escuta e o aconchego de que o 
povo precisa.
O Sameiro é uma experiência única. 

São muitos os milhares de pessoas que todos os anos visitam 
o Sameiro. E ninguém desce da montanha defraudado. O
coração fica mais leve; os pulmões ficam mais puros; o olhar
fica mais claro; a natureza parece mais bonita; o mundo parece 
mais família.

 Paulo Abreu

Santuário de 
Nossa Senhora 

do Sameiro
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Avenida Nossa Sra. Do Sameiro

Avenida do Santuário

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

Avenida Nossa Sra. Do Sameiro

VISTA PANORÂMICA
DA CIDADE DE BRAGA

Subida ao zimbório
2€

Binóculos
1€

REITOR 
Tel. 253 303 402

E-mail: reitoriadosameiro@arquidiocese-braga.pt 

CONTACTOS

SECRETARIA

Tel. 253 303 401

E- mail: ceu.rodrigues@arquidiocese-braga.pt

BASÍLICA

Tel. 253 303 403

IRMÃS DOMINICANAS

Tel. 253 303 405

CASA DAS ESTAMPAS

Tel. 253 303 404

E-mail: casadasestampas@arquidiocese-braga.pt

POSTO DE TURISMO

Tel. 253 303 400

E-mail: turismosameiro@arquidiocese-braga.pt

ECOS SAMEIRO

Tel. 253 303 406

E-mail: ecosdosameiro@arquidiocese-braga.pt

facebook.com/Santuário-do
-Sameiro-Braga

santuariodosameiro.pt
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BUSTO DO P. MARTINHO ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA 

DOUTORES MARIANOS WC H/M 

IMAGEM PRIMITIVA DE N.ª S.ª DO SAMEIRO REITORIA

CASA DAS ESTAMPAS E DAS IRMÃS
DOMINICANAS

ARCANJOS

BASÍLICA 

ZIMBÓRIO

COLUNATA

ESPLANADA DA CRIPTA

CAPELA DO SANTÍSSIMO

CAPELA EXTERIOR DE NOSSA SENHORA

PRACETA JOÃO PAULO II

PARQUE DE MERENDAS 

CASA DOS ARAUTOS DO EVANGELHO 

CENTRO APOSTÓLICO DO SAMEIRO/ HOTEL 
JOÃO PAULO II

SENHORA DOS NAVEGANTESMONUMENTOS AOS SAGRADOS CORAÇÕES
DE JESUS E MARIA

CRUZEIRO

GRUTA DE N.ª S.ª DE LOURDES

ESTÁTUA DO PAPA PIO IX

PARAGEM DE AUTOCARROS

CAFÉ/RESTAURANTE

PARQUE DE ESTACIONAMENTO

BINÓCULOS

AVENIDA DO ROSÁRIO
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ENTRADA PARA A CRIPTA

JARDIM DAS OLIVEIRAS

COROA DE NOSSA SENHORA

SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

PARQUE DE MERENDAS
(Junto à paragem dos autocarros) 
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O visitante, depois de contemplar a estátua do Papa Pio IX, pode contentar-se em ver a gruta (ponto 6) de longe, prosseguindo viagem para os pontos 7 e 8; ou pode aproximar-se da gruta, voltar atrás repetindo um pouco 
de caminho, seguindo depois para os pontos 7 e 8; ou pode deixar para depois (quiçá, uma visita posterior na saída com o automóvel) os pontos 7 e 8 e do 6 seguir diretamente para o 9.  

BOM JESUS

FALPERRA

Avenida Nossa Sra. Do Sameiro
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