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Um pequeno pelouro, incha-se o peito. Um 
naco de poder, tanta deferência. Alguma noto-
riedade, o contacto faz-se através da secretária. 
Dinheiro no bolso, o mundo é uma aldeia com-
prada. Cargos de chefia, todos rolam lá muito em 
baixo. Timoneiro de uma embarcação, nem os 
pavões espalham tanto as penas. Responsável 
por algo, umbigo gigante…

Obrigado, Mãe, pela lição: “A minha alma 
glorifica o Senhor”!

Imaginei-te a dizeres: “tem lá cuidado, ò vi-
zinha, com a forma como falas; olha que não sou 
uma qualquer”; ou então: “alto aí, pessoal, nada 
de familiaridades. Afinal, não sou uma Mãe vul-
gar, de uma criatura normal. Não sou como o ge-
nérico dos mortais: possuo prerrogativas únicas, 
virtudes especiais, privilégios de que ninguém 
mais se ufana e, portanto, toca a tirar o chapéu, 
respeitinho, tapete vermelho, música de fanfar-
ra, vénia a quebrar a espinha”…

Obrigado, Mãe, pela lição: “A minha alma 
glorifica o Senhor”!

Poderias invocar: concretizaram-se em mim 
todas as espectativas do Povo de Israel; sou 
inigualável; sou o gonzo da viragem; o próprio 
Deus fez morada no meu ventre; sou a portadora 
do descendente de David; sou a Mãe do Mes-
sias, do Redentor. Quem como eu?!

Obrigado, Mãe, pela lição: “A minha alma 
glorifica o Senhor”!

Poderias acrescentar: certo que Deus olhou 
p’ra mim. Mas isso não significa que não tenha 
méritos: correspondi, fui fiel, dei o meu melhor, 
Deus bem sabe que sou especial, superdotada, 
cravejada dos melhores atributos. Quem se me 
pode comparar?!

Obrigado, Mãe, pela lição: “A minha alma 
glorifica o Senhor”!

Nada reclamas. Nada pedes. Nada exiges. 
De nada te vanglorias. A ninguém subjugas ou 
inferiorizas. Em Deus tudo colocas. De Deus 
tudo esperas. De Deus te sabes amada. A Deus 
tudo agradeces. Não fazes pesar sobre ninguém 

o pioneiro lugar em que Deus te colocou, antes
dele te serves para reclamar, humildemente, a
felicidade de todos os filhos…

Obrigado, Mãe, pela lição: “A minha alma 
glorifica o Senhor”!

Mas hoje, Mãe querida, não quero apenas 
imitar a tua humildade. Também quero aprender, 
contigo, a virtude da gratidão…

Apetece-me, unido a ti, gritar: obrigado pela 
vida, pelo teto que me cobre, pela roupa que me 
aquece, pelo ar que respiro, pela água com que me 
lavo e mato a sede, pelo gás que põe calor no meu 
banho, pelo café que me desperta, pelo açúcar que 
me adoça e pelo sorriso dos que me abrem a jorna-
da em esperançoso desejo de “bons dias”!

Obrigado pelo despertador, pela cama e pelo 
colchão, pelos lençóis fresquinhos, pelo pijama 
de flanela, pela escova de dentes e pasta den-
tífrica, pelo champô e pelo gel de banho, pelas 
toalhas, pelos chinelos, pela pomada dos sapa-
tos e pelas solas deles, proteção para os pés que 
vou pôr no caminho. 

Obrigado pelo transporte, pelos braços, pelas 
pernas, pelos pulmões, pela inteligência, pelo aro-
ma suave da manhã, pelos olhos que trazem ao 
meu íntimo tanta criatura bela, tanta flor, tanto ver-
de, tanto pássaro a cantar e tanto irmão a amar.

Obrigado pelo trabalho, pela compensação 
dele, pelos colegas, pelas preocupações que me 
desafiam e me fazem sentir participativo e vivo. 
E obrigado pelas chatices, bigorna a vergar maus 
feitios e forno purificar de vanglórias efémeras.

Obrigado pelos amigos, pela família, 
pelos(as) amados(as), vivos do lado de cá ou do 
lado de lá. E obrigado pela saúde, pela memó-
ria e pelo coração. E, acima de tudo, pelo amor, 
Teu para connosco, nosso para conTigo e de uns 
para com os outros.

Mãe querida, deixa-me rezar contigo, com 
toda a fé, com todo o ânimo, com toda a força: 
“A minha alma glorifica o Senhor”!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

“A minha alma  
glorifica o Senhor!”
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO 

 50,00 – Maria Inês Torres Sousa.

 20,00 – João Freitas Silva.

 15,00 – Leonardo Jorge Sousa   
   Marques, Maria Conceição  
   Alves Costa.

 10,00 – Maria Olinda Rodrigues A.  
   Monteiro, Henrique Gomes  
   Vilaça, Maria Celeste Abreu  
   Capitão, Maria Lurdes Alves  
   Barbosa Leite Gonçalves,  
   António Rodrigues Machado,  
   Celestino Oliveira Lopes,  
   Aurora Antunes Gonçalves,  
   Adelina Mercedes Pereira  
   Castro Santos, Orquídea Rosa  
   R. Patornilho, José Galvão  
   Barros, Maria Jesus Barreto  
   Alves.

 8,00 – José Silva Oliveira.

 7,50 – José Pereira Machado, Acácio  
   Augusto Albuquerque Júnior,  
   Ana Ferreira Carvalho.

CONTACTOS - CONFRARIA DO SAMEIRO

Secretaria ........................ 253 303 401

Reitor do Santuário .......... 253 303 402

Basílica do Sameiro ......... 253 303 403

Casa das Estampas ......... 253 303 404

Irmãs Dominicanas .......... 253 303 405

Ecos do Sameiro .............. 253 303 406

NIB (BANKINTER)

003203460020625122025

NOVOS ASSINANTES

António Agostinho Pinheiro Barbosa, 
Alexandrina Fátima Braga Silva Olivei-
ra, Alexandrina Emília Moreira Marques 
Cruz.

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE
Confraria Nossa Senhora do Monte do Sameiro
Av. Nossa Senhora do Sameiro, 40
Espinho – Apartado 251 – 4715-616 Braga
Telef. 253 303 400
E-mail: confraria.do.sameiro@gmail.com

DIRECTOR
Cónego José Paulo Leite Abreu

ADMINISTRAÇÃO
Fernando Oliveira

REDACÇÃO
José Serafim Ferreira Campos

EXECUÇÃO GRÁFICA
Gráfica Diário do Minho
Rua Cidade do Porto
Complexo Industrial Grundig, Lote 5 - Fracção A
4700-087 Braga
Telef. 253 303 170
E-mail: orcamentos@diariodominho.pt

ASSINATURA ANUAL
Portugal: 7,50€ — Estrangeiro: 15,00€
Preço avulso: 0,50€

TIRAGEM:
6.200 exemplares

PERIDIOCIDADE
Mensal

DEPÓSITO LEGAL
19784

REGISTO ICS
102551

REGISTO ERC
Isento ao abrigo do decreto regulamentar, 8/99 de 9/6, art.º 12, n.º 
1 alínea a).

Siga-nos
no

CONCERTO QUARESMAL
No próximo dia 12 de Março, Domingo II da Quaresma, realizar-se-á, na 

Basílica do Sameiro, o Concerto Quaresmal com o seguinte programa:

15.30 horas – Concerto pelo Grupo Coral de Nossa Senhora do Sa-
meiro;

16.15 horas – Vésperas Solenes cantadas do Domingo II da Qua-
resma e Missa.

PEDIDO
“Agradecemos a todos os 

assinantes do “Ecos do Sa-
meiro” que têm o pagamento 
de assinatura em atraso, o favor 
de regularizarem a situação”. 

Obrigado.

Um rei que não acreditava na bondade 
de Deus, tinha um servo que em todas as 
situações lhe dizia:

Meu rei, não desanime porque tudo o 
que Deus faz é perfeito, Ele não erra!

Um dia eles saíram para caçar e uma 
fera atacou o rei. O seu servo conseguiu ma-
tar o animal, mas não pôde evitar que sua 
majestade perdesse um dedo da mão. Furio-
so e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, 
o nobre disse:

Deus é bom? Se Ele fosse bom eu não 
teria sido atacado e perdido o meu dedo.

O servo apenas respondeu:
Meu rei, apesar de todas estas coisas só 

posso dizer-lhe que Deus é bom; e Ele sabe 
o porquê de todas as coisas. O que Deus faz 
é perfeito. Ele nunca erra!

Indignado com a resposta o rei mandou 
prender o seu servo.

DEUS NUNCA ERRA

Tempos depois, saiu para outra caçada e 
foi capturado por selvagens que faziam sa-
crifícios humanos. Já no altar, prontos para 
sacrificar o nobre, os selvagens perceberam 
que a vítima não tinha um dos dedos e sol-
taram-no.

Ele não era perfeito para ser oferecido 
aos deuses.

Ao voltar para o palácio, mandou soltar o 
seu servo e recebeu-o muito afectuosamen-
te.

Meu caro, Deus foi realmente bom comi-
go! Escapei de ser sacrificado pelos selva-
gens, justamente por não ter um dedo. Mas 
tenho uma dúvida: se Deus é tão bom por-
que permitiu que você, que tanto o defende, 
fosse preso?

Meu rei, se eu tivesse ido com o senhor 
nessa caçada, teria sido sacrificado em seu 
lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso 
lembre-se: tudo o que Deus faz é perfeito. 
Ele nunca erra!

Contribuição de 
Monsenhor António Moreno
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AVE, SENHORA 
DO MINHO

Bendito seja o carinho
Que nos salvou tantas vezes!
Ave, Senhora do Minho,
Rainha dos Portugueses!

  Virgem Santa do Sameiro,
  Conceição Imaculada!
  Vós sois a nossa Rainha
  Desde há muito coroada...

Peregrina na Cidade
De quem sois a Padroeira,
Trazei-nos felicidade
E alegria verdadeira.

  Do Sameiro ou Abadia,
  Da Oliveira ou Conceição
  Sois sempre Santa Maria,
  Padroeira da Nação.

Sempre a mesma em todo o mundo,
Sempre a Mãe do Salvador
- Mas é muito mais profundo
Ao Sameiro o nosso amor!

  Toda a terra portuguesa
  É formosa Catedral;
  O Sameiro, com certeza,
  O seu altar principal!

Padroeira carinhosa,
Em Teu jeito maternal,
Abençoa generosa
O Teu Povo, Portugal!

  Sob o Teu manto azulado
  De Rainha e de Princesa
  Portugal, abençoado,
  Há-de ter maior grandeza.

Bendito seja o carinho
Que nos salvou tantas vezes;
Ave, Senhora do Minho,
Rainha dos Portugueses!

Carlos de Vilar
“Flores Campestres”

Carlos de Vilar é o pseudónimo literário do P. Joaquim António Alves.
Nascido em 2 de Fevereiro de 1914 e ordenado sacerdote em 15 de 

Agosto de 1938, foi pároco de S. Vicente (Braga) e de Cabanelas (Vila 
Verde) e dedicou-se ao ensino.

Faleceu em Braga em 26 de Setembro de 1998.
É autor do livro Flores Campestres (1954). Em 1999 foi publicado 

postumamente o volume de poesias inéditas Ao Ritmo da Vida.

15.30 horas – Exposição Solene do San-
tíssimo Sacramento, Adoração, Recitação do 
Terço e Bênção.

16.30 horas – Missa Solene.

Rezaremos por todos os doentes, pelos 
que vivem sem esperança e pelos profissio-
nais de saúde.

CELEBRAÇÃO DO DIA
MUNDIAL DO DOENTE 
Basílica do Sameiro – 12 de Fevereiro 2017

PROGRAMA

16.15 horas – Recitação do Terço. 
16.45 horas – Bênção das Velas e Missa Solene.

FESTA DA APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR
Basílica do Sameiro – 2 Fevereiro 2017
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Desde o dia 11 de Fevereiro de 1858 que 
a Gruta de Massabielle, na margem esquer-
da do Rio Gave, na pequena cidade francesa 
de Lourdes, localizada aos pés dos Pirineus, 
se tornou num convite permanente à hu-
manidade. Um convite, com características 
muito similares com o da Cova da Iria, que 
assenta em três pilares: a Oração, a Penitên-
cia e a Eucaristia. Vejamos cada um deles.

A Virgem Maria convida à oração. Ela 
traz o Terço no braço e pede oração pelos 
pecadores: “reza pelos pecadores” (aparição 
de 24 de Fevereiro). A partir de 14 de Fe-
vereiro, as aparições de Lourdes começam 
sempre com o terço de Bernardette. 

A Santíssima Virgem declara a Bernar-
dette na aparição de 18 de Fevereiro (a pri-
meira em que fala com a vidente) que não 
lhe promete a felicidade neste mundo, mas 
no outro. Bernardette leva uma vida literal-
mente crucificada. Sofreu continuamente de 
asma. Quantas contradições, incompreen-
sões e ameaças teve de suportar! Em duas 
ocasiões, pelo menos, Nossa Senhora pro-
nunciou a palavra “penitência”. Em 25 de 
Fevereiro, repetiu-a três vezes num apelo 
veemente.

Nossa Senhora pede uma capela, que se 
ordena à Eucaristia. As grandes aparições 
de Lourdes são sempre à quinta-feira, dia da 
Eucaristia. É quinta-feira, o dia 11 de Feve-
reiro (1ª aparição); quinta-feira, o dia 18 (1ª 
vez que a Santíssima Virgem fala); quinta-
-feira, o dia 25 de Fevereiro (quando surge a 
nascente da água miraculosa); quinta-feira, 
o dia 25 de Março em que revela o Seu nome: 

Imaculada Conceição. A Eucaristia é simboli-
zada ainda na fonte de água miraculosa que 
lava, cura e dessedenta. A mensagem de 
Massabielle inspirou não só o lausperene de 
reparação à Eucaristia, como ainda a mais 
bela cerimónia que todos os dias se efectua 
no Santuário: a procissão do Santíssimo Sa-
cramento com a bênção dos doentes.

Aqui está o tríptico convite que a Virgem 
Imaculada nos lança: um amor maior à San-
tíssima Eucaristia, à oração e à penitência! No 
mês de Fevereiro, a Igreja celebra a memória 
de Nossa Senhora de Lourdes, a Senhora da 
Conceição, no dia da sua primeira aparição a 
11 de Fevereiro e também, neste dia, somos 
convidados a colocar no coração materno 
de Maria todos os doentes, especialmente 
aqueles que se revoltam com o sofrimento e 
não o unem à paixão do Senhor Jesus. Maria 
olha para todos, particularmente os nossos 
irmãos doentes, com infindo carinho e ter-
nura, pois valem muito aos olhos de Deus. 
Deus não escolhe os sábios, mas os humil-
des, os simples, os abnegados. Aos olhos do 
mundo, Bernardette era a última criança de 
Lourdes, a única  a quem todos tratavam por 
“tu”. Aos olhos de Nossa Senhora, porém, 
era a primeira. A Rainha do Céu usou sem-
pre para ela o pronome “vous”, expressão 
da máxima deferência para com o próximo. 

Os critérios de Deus não são os do 
mundo!

Dr. Arnaldo Vareiro

O CONVITE DE LOURDES Nossa Senhora 
da alegria

Em Ano da Fé contemplada – Ano Ma-
riano, vem muito a propósito conhecer mais 
uma das invocações dirigidas pelo povo à 
Mãe de Jesus: Nossa Senhora da Alegria. 

Esta escultura – que inspirou o logotipo 
do cartaz proposto pela nossa Arquidiocese 
- com 80 cm, de madeira policromada, sé 
c. XVIII, era considerada exemplar único na 
nossa diocese e talvez o seja em Portugal. 
Há outras imagens da Senhora da Alegria, 
mas são diferentes.

Esta é pertença da capela de S. João 
Baptista, no lugar de Casais de Vide, paró-
quia de Aboim da Nóbrega, Vila Verde. 

As vestes soltas ao vento fazem lembrar 
o traje domingueiro das mulheres do Minho. 
O rosto da Mãe e do filho são uma clara 
expressão de alegria. Observada em maior 
ampliação, o Menino manifesta um sorriso 
ainda mais aberto, como o de uma criança 
feliz e orgulhosa da Mãe que tem. Ele mes-
mo ensina àqueles de quem se quis fazer 
irmão, o nome com que devem invocá-La: 
“Causa nostrae laetitiae” (causa da nossa 
alegria).

O sinal mais expressivo da alegria é a 
viola (cavaquinho?) que Nossa Senhora de-
dilha suavemente com a mão esquerda em 
posição de Mi de 7ª.

O nosso povo do Minho é assim: chora 
com os martírios do Senhor, nas Via-Sacras 
do Bom Jesus, e noutros lugares com lem-
branças da Paixão de Cristo, mas é um povo 
alegre, bem marcado pela sã alegria que o 
nosso folclore não esconde. Por isso, é um 
povo com grande devoção às festas de Nos-
sa Senhora da Alegria. Além de ser festa po-
pular, é também uma festa litúrgica do nos-
so rito bracarense, celebrada sempre, como 
memória obrigatória, na segunda-feira após 
o Domingo II da Páscoa, com a invoacação 
similar de Nossa Senhora dos Prazeres.

O povo cristão de Aboim da Nóbrega ti-
nha razão ao colocar esta imagem na capela 
dedicada a São João Baptista, o santo que 
alegrou o mundo com o seu nascimento… e, 
entre os bracarenses, como em muitas ou-
tras localidades, é festejado com muita ale-
gria, como o segundo dos santos populares.

Não é somente o povo que pensa assim: 
a liturgia bracarense é marcadamente ma-
riana.

Saibamos, ao longo deste ano, viver na 
alegria que brota do coração da nossa Mãe 
do Céu.
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O Papa Francisco publicou a 15 de De-
zembro de 2016, no Vaticano, a Mensagem 
para o 25.º Dia Mundial do Doente, que vai 
ter lugar no dia 11 de fevereiro de 2017, na 
comemoração de Nossa Senhora de Lourdes.

No documento, o Papa argentino des-
taca a “dignidade inalienável” de todas as 
pessoas, independentemente da sua condi-
ção, doença ou deficiência. “Cada pessoa é, 
e continua sempre a ser, um ser humano e 
tem de ser tratada como tal”, frisa Francisco.

O Papa salienta depois a “missão fun-
damental” da Igreja Católica, em “servir os 
mais pobres, os enfermos, os que sofrem, os 
excluídos e marginalizados”, e recorda todos 
quantos vivem o seu quotidiano junto dos 
doentes, desde as “famílias” aos que, com 
“diferentes papéis”, zelam pelo bem-estar 
dos mais debilitados. Homens e mulheres 

que “ao serviço de instituições de saúde es-
palhadas pelo mundo, trabalham com profis-
sionalismo e responsabilidade no cuidado e 
tratamento diário dos seus pacientes”.

Francisco espera que o Dia Mundial do 
Doente possa ser cada vez mais um “incenti-
vo” para a promoção de “uma cultura de res-
peito pela vida, pela saúde e pelo meio-am-
biente”. E que “leve a um esforço renovado 
na defesa da integridade e da dignidade das 
pessoas, sem esquecer a bioética, a proteção 
dos mais vulneráveis e da natureza”.

A  mensagem  do Papa para o 25.ª Dia 
Mundial do Doente, que vai ser assinalado a 
11 de fevereiro de 2017, tem como tema “O 
Senhor fez por mim maravilhas”, retirado do 
Evangelho de São Lucas (Lc. 1, 49), do cân-
tico do ‘Magnificat’, proclamado por Nossa 
Senhora em louvor de Deus.

Papa: Mensagem para o Dia Mundial do 
Doente destaca «dignidade inalienável» de 
todas as pessoas

Realizou-se, no passado dia 07 de ja-
neiro, na Cooperativa João Paulo II, o Jantar 
dos Reis, iniciativa da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro e que visava reunir, em 
saudável convívio, todos os que de alguma 
forma, olham e sentem Nossa Senhora do 
Sameiro e o Santuário do Sameiro.

Com animação musical a cargo do mú-
sico Benedito Carvalho, a quem a confraria 
agradece pela sua pronta disponibilidade, 
conseguimos trazer até nós mais de duas 
centenas de participantes que, apesar de 
algum frio, puderam apreciar o belíssimo 
espaço disponibilizado para realização do 
evento.

Sendo que as receitas angariadas com 
a realização deste jantar vão servir para 
ajudar a custear as obras da Basílica do 
Sameiro, desde já agradecemos a quantos 
quiseram, com a sua presença, contribuir 
para esta causa, que afinal é de todos nós 
bracarenses.

Muito Obrigado

Pode ver o vídeo do jantar em:
https://www.youtube.com/watch?v=n_qaf6R5Ifc

JANTAR DE REIS
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Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 422€849,05 € 127€150,95 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Cera (Procisões de velas) 45,00 € 127€105,95  

Magusto 725,00 € 126€380,95  

Magusto 20,00 € 126€360,95  

Anónimo 70,00 € 126€290,95  

Lançamento livro” Subimos Jubilosos 
a Cantar”

429,00 € 125€861,95  

Anonimo 7,00 € 125€  854,95  

Fernando Costa E Silva E Mª José Gon-
çalves

20,00 € 125€834,95  

Anónimo - Joane 50,00 € 125€784,95  

Fernando Sacerino E Agueda Oliveira 100,00 € 125€684,95  

Domingos Gonçalves Silva 20,00 € 125€664,95  

José Mendes E Emilia Vilaça 20,00 € 125€644,95  

Anónimo (Familiar Alfredo Pereira Go-
mes)

10,00 € 125€634,95  

Fátima Vieira 50,00 € 125€584,95  

Manuel Armindo Victoriano + Esposa 30,00 € 125€554,95  

Anónimo 50,00 € 125€504,95  

Albino Ferreira Martins 50,00 € 125€454,95  

António Fernandes 32,50 € 125€422,45  

Anónimo 200,00 € 125€222,45  

Domingos Mota 10,00 € 125€212,45  

Henrique Salgado Marques 20,00 € 125€192,45  

Anónimo 8,00 € 125€184,45  

Total 424€815,55 € 125€184,45  

Nota: Donativos recebidos de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2016

Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 424€815,55 € 125€184,45 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Anónimo 45,00 € 125€139,45  

Anónimo(Livros) 650,00 € 124€489,45  

Anónimo 250,00 € 124€239,45  

Anónimo 20,00 € 124€219,45  

Manuel Magalhães Oliveira 50,00 € 124€169,45  

Albino Ferreira Martins 50,00 € 124€119,45  

Anónimo 10,00 € 124€109,45  

Rosa Oliveira - Maximinos Braga 60,00 € 124€049,45  

D. Leopoldina Fernandes Machado 100,00 € 123€949,45  

Amadeu Aguiar Araujo 15,00 € 123€934,45  

Maria Isabel Castro Azevedo Melo 30,00 € 123€904,45  

Donativo de Paróquia de Espinho
para o Santuário

300,00 € 123€604,45  

Domingos Martins Gomes e Esposa
(Bodas de Ouro)

20,00 € 123€584,45  

Joaquim Costa Mendes e Esposa
(Bodas de Ouro)

10,00 € 123€574,45  

Anónimo 50,00 € 123€524,45  

Anónimo 20,00 € 123€504,45  

Angelina Faria(França) 10,00 € 123€494,45  

Manuel Magalhães Carvalho e Esposa
(Bodas de Ouro)

20,00 € 123€474,45  

Total 426€525,55 € 123€474,45  

Nota:Donativos recebidos de 21 de Novembro a 20 de Dezembro de 2016
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Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 426€525,55 € 123€474,45 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Anónimo 2€500,00 € 120€974,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 10,00 € 120€964,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 20,00 € 120€944,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 20,00 € 120€924,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 20,00 € 120€904,45  

Jantar de Reis 2017 3€710,00 € 117€194,45  

Jantar de Reis 2017 100,00 € 117€094,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 40,00 € 117€054,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 100,00 € 116€954,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 100,00 € 116€854,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 200,00 € 116€654,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 40,00 € 116€614,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 20,00 € 116€594,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 20,00 € 116€574,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 20,00 € 116€554,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 180,00 € 116€374,45  

Rifas (Jantar de Reis) 502,00 € 115€872,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 40,00 € 115€832,45  

Anonimo (Jantar de Reis 2017) 100,00 € 115€732,45  

Anonimo  1€000,00 € 114€732,45  

Anonimo  1€500,00 € 113€232,45  

António dos Anjos Pereira 100,00 € 113€132,45  

Nota: Donativos recebidos de 20 de Dezembro a 21 de Janeiro de 2017

Arautos do Evangelho 150,00 € 112€982,45  

António Agostinho Pinheiro Barbosa 1€000,00 € 111€982,45  

Anónimo 5,00 € 111€977,45  

Carlos Manuel Batalhão e Maria
Matilde Batalhão (Bodas de Ouro)

100,00 € 111€877,45  

Manuel Rodrigues Fernandes
e Esposa(Bodas de Ouro)

10,00 € 111€867,45  

Fernando Conceição Lopes 50,00 € 111€817,45  

Manuel da Silva Gonçalves e Maria da 
Conceição Goncalves (Bodas de Ouro)

40,00 € 111€777,45  

Alexandrina Cruz 50,00 € 111€727,45  

Maria Júlia Marques 50,00 € 111€677,45  

Glória, Klaus e Daniela Kempkes 500,00 € 111€177,45  

Manuel Rocha Cerqueira Gomes
e Esposa (Bodas de Ouro)

50,00 € 111€127,45  

José Novais Correia e Esposa (Bodas 
de Ouro)

20,00 € 111€107,45  

António - Ação de Graças Senhora
do Sameiro

10,00 € 111€097,45  

Albino Ferreira Martins 50,00 € 111€047,45  

Anónimo 50,00 € 110€997,45  

Anónimo 60,00 € 110€937,45  

Total 439€062,55 € 110€937,45  

Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 426€525,55 € 123€474,45 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
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 _____________________________________________________________________ 
Boletim de inscrição de Irmão   Assinante do jornal ‘Ecos do Sameiro’ 

Admissão de Irmão          Nova assinatura                                                                                        

Atualização de dados      Atualização de dados    
_____________________________________________________________________ 

 

Nome completo ______________________________________________________________ 

Rua                  _______________________________________________________________________ 

Lugar ______________________________________________________________________ 

Freguesia _________________________________            Localidade          _______________________ 

Código postal ____________-_______    _____________                                                   Concelho _________________ 

Distrito _________________________________                                                                                                                  País _________________________ 

Data de nascimento ____/____/____                                                                                                    Naturalidade _____________________________ 

Estado _____________________________                                                                                                                                       Profissão __________________________ 

Telefone ________________________                                                                                                   Telemóvel ________________________ 

E-mail __________________________                                                                                    Website _______________________________ 

 

Data ____/____/____                                                                                          Assinatura _________________________________________ 

 

 

Admitido como Irmão da Confraria em ____/____/____ 

Ofereceu o donativo de ________ , _____€ 

 

Braga, ______ de __________________ de __________ 

 

 

Secretário_______________________                                                                                                                                        Tesoureiro_______________________ 

 

Ecos do Sameiro | Tel.: 253 303 406 
ecosdosameiro@arquidiocese-braga.pt 
Braga | Portugal 

No passado dia 08 de Dezembro, no 
decorrer da lindíssima festa em honra da 
Imaculada Conceição, foram investidos, 
como irmãos da Confraria do Sameiro, 
mais de duas dezenas de novos irmãos, 
que assim vêm juntar-se aos muitos 
que, desde há muito tempo, já estão na 
nossa companhia.

Sendo pretensão, de quem está à 
frente dos destinos da confraria, sem ex-
cluir ninguém, promover uma renovação 
dos elementos que fazem parte desta 

confraria, faz-se um apelo as jovens que 
venham até nós e se integrem na vida 
da confraria, fazendo parte activa como 
membro da mesma.

Assim, publicamos junto a este pe-
queno texto, um boletim que tem uma 
dupla finalidade: servir de inscrição com 
irmão da confraria e/ou tornar-se assi-
nante do Ecos do Sameiro. A opção cabe 
a cada um de vós.

O boletim depois de devidamente 
preenchido deve ser entregue na secre-

taria do Santuário do Sameiro para que 
possa ser validado. A tomada de posse 
ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2017 
na festa da Imaculada Conceição, como 
vem sendo habitual.

Vamos aumentar esta que já é uma 
grande família daqueles que gostam do 
Santuário do Sameiro e de Nossa Senho-
ra do Sameiro.

Obrigado.

Campanha de angariação de novos  
irmãos e novos assinantes  

do Ecos do Sameiro


