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“Memórias do Sameiro”: 
um espaço a descobrir!

Ali colocamos a primeira pedra da construção da Basílica de 
Nossa Senhora do Sameiro. Também ali marca presença a 
grande máquina que a muitos deu horas, orientando vidas ou 
chamando para a oração, para o encontro com o Altíssimo ou 
com Nossa Senhora. Pode, do mesmo modo, contemplar-se o 
primeiro harmónio que solenizou tantas e tantas celebrações 
na Basílica; admiram-se igualmente a primeira bandeira que 
andou nas procissões, ou o primeiro teclado que servia para se 
reger o toque dos sinos… Também lá está o molde, em gesso, 
do busto do fundador do Santuário…
Há maquetes do terreno e das construções… e fotos de Corpos 
Gerentes da Confraria muito antigas…
Enfim, estou a falar de “Memórias do Sameiro”, um novo espa-
ço dentro de uma casa já bem conhecida, a Casa João Paulo II, 
um espaço musealizado onde nos podemos aperceber da histó-
ria do segundo maior santuário mariano de Portugal.
Esperamos seja mais um atrativo, mais um pretexto para a su-
bida ao monte, mais uma forma de ocuparmos utilmente um 
pouco de tempo, mais uma forma de nos percebermos parte de 
uma história que já vai longa, que tem antecedentes e antepas-
sados e que prossegue na atualidade.
Muitos ex-votos ocupam abundante espaço, dizendo da devo-
ção de tantos, desportistas, militares, casais, noivas, filhos, pais, 
consagrados, sacerdotes…
Abundam também os escapulários, as dezenas, os terços, os 
rosários, testemunhos inequívocos de devoção, de oração, de 
almas que se quiseram e querem impressas no coração da Mãe 
do Céu. E há muitos livros, que falam de história e de piedade, 
devoção, religiosidade…
Inaugurado no pretérito dia 18 de junho deste ano de 2017, o 
espaço que estamos a apresentar alberga inúmeras fotografias, 

umas históricas (percebemos a evolução de tudo quanto no Sa-
meiro foi aparecendo e se foi construindo), outras mais recen-
tes e, certamente, muito emotivas, pois recordam a presença do 
Papa São João Paulo II em Braga e no alto do monte. 
Algumas outras fotos reportam eventos, ou grupos que se dedi-
cam ao santuário e ao culto a Nossa Senhora. 
Outras são de extasiar, no papel impressa a beleza estonteante 
do Sameiro, das suas paisagens, das panorâmicas, dos jardins, 
dos edifícios, dos pormenores construtivos, das esculturas, do 
sacrário, do altar, dos azulejos, da ourivesaria…
Há ainda paramentos bonitos para admirar, ou as primeiras 
lanternas que andavam nas procissões, ou uma especial caixa 
para as votações da Confraria. 
Mas também se pode contemplar uma cópia fiel da telha que foi 
oferecida ao Papa Francisco em Fátima, no pretérito dia 13 de 
maio, ocasião da canonização da Jacinta e do Francisco e cele-
bração do primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora 
aos pastorinhos.
O Sameiro tem um passado. Um lindo passado. A reter na 
memória. A lembrar e viver com muita, muita gratidão. Tanta 
beleza, tanta generosidade, tanto contributo de tantos… Obri-
gado aos generosos, a todos os generosos. 
Agora é a nossa vez de tentarmos o melhor. De fazermos o me-
lhor. De nos doarmos com a maior generosidade. Para que os 
vindouros se continuem a orgulhar de herança tão prestimosa.
Ora vamos lá conhecer as “Memórias do Sameiro”. E ajudar a 
que sejam boas as Memórias no Futuro.

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

VII Encontro de Coros do 
Sameiro

Peregrinação Arquidiocesana 
ao Sameiro

Memórias do Sameiro
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Na nossa sociedade, o “ter” supera muitas vezes o “ser” e por 
isso, quando falamos em generosidade, associamos logo a 
dar alguma coisa, normalmente material. Algumas pessoas 
sentem-se incapazes de serem generosas porque ainda são es-
cravas das coisas. No entanto, ser generoso é uma virtude que 
está ao alcance de todos, pois não precisamos necessariamente 

dar dinheiro, pois existem vários tipos de generosidade: ser 
generoso para perdoar, confiar, respeitar e honrar. Trata-se de 
reorientar o coração de modo a que ele transmita cuidado e 
carinho ao próximo.
A Generosidade é filha do Amor, pois este desliga-se dos pré-
-conceitos e de interesses ocultos, abrindo as portas do nosso 
coração para nos comunicarmos uns com os outros de forma 
mais fácil e aberta. A Generosidade é irmã da Amizade, que 
une as pessoas, tornando-as solidárias e dando possibilidade 
de ultrapassar distâncias sociais e raciais.
Os seus maiores inimigos serão o Egoísmo, que nos cega e o 
Sentimento de Posse, que não admite perdas nem concessões. 
Ser generoso vence o egoísmo e satisfaz a alma. A simplici-
dade faz a diferença! Não podemos nunca duvidar do poder 
de um abraço forte, de uma palavra de afeto, de um sorriso, 
de um olhar terno ou de um elogio sincero. Assim como, não 
podemos nunca duvidar também que um bom dia carinhoso 
pode iluminar o dia do outro. Ser generoso é dar além do que 
o outro espera, surpreendendo-o e tocando o seu coração com 
a sua oferta.
A generosidade transcende a justiça. Ser justo é dar a cada um 
o que lhe é de direito. Ser generoso é dar sem olhar a quem, é 
uma atitude de completa liberdade, para ajudar a ver o outro 
mais feliz. Esta será certamente a emoção mais saudável do ser 
humano, pois não podendo ser comprada, tem de despertar 
interiormente, sendo uma atitude que adaptamos e pode fazer 
a diferença na vida dos outros, mas principalmente na nossa!

Dra. Clarisse Queirós
Socióloga

Saber dar para saber receber

Um abraço Rodrigo!

Um destes dias, nos meus já habituais passeios de “bike”, rumei para os lados de Ferreiros e Mazagão, para visitar lugares, onde há 
já muito tempo não ia. 
Sempre me fascinaram os comboios. Sou natural de uma terra, Viseu, onde até havia duas linhas do chamado “bota incêndios”: a 
linha do Dão e a linha do Vale do Vouga. Por isso ao chegar perto do apeadeiro de Ferreiros, decidi subir à passagem superior para 
peões que ali existe, sacar da mochila a máquina fotográfica e, esperar que, algum dos “amarelinhos” viesse para bater o clique.
O tempo ia passando e nem sinais de qualquer máquina “voadora”. Deitei uma vista de olhos em redor (disfruta-se uma vista boni-
ta sobre a cidade) e, ao olhar para o meu lado direito, vislumbro, em baixo, uma senhora a empurrar um carrinho de bebé. Pensei 
cá para mim “lá vem a avó a passear o netinho e mostrar-lhe os comboios a passar”. 
Entretanto, apressadamente, viro-me, activo a máquina e preparo-me para dar o clique na hora, pois na curva da linha, ao longe, 
aparece um “gigante amarelo”, a alta velocidade. Saiu-me bem, embora eu não seja especialista em fotografia.
Na sequência deste meu momento de “procura de arte fotográfica”, reparo que a senhora que empurra o carrinho, já está a meio da 
segunda, de três rampas, que levam à passagem superior. Já consigo ver melhor, pois a distância é menor. Reparo que “transporta” 
uma criança que, aquela distância, me parece muito irrequieta.
Vou olhando para o “caminho-de-ferro” na esperança de ver surgir o “vermelhinho”. Não, não pensem que estou à espera do auto-
carro de um certo clube. Espero ver o Alfa, esse sim, o nosso TGV.
A distância entre nós estreita-se. Já consigo ver perfeitamente os rostos de ambos. Estão mesmo a chegar a meu lado. Já dá para 
estender a mão e passa-la, suave e carinhosamente, pela face daquela linda criança. Respondeu, virando para mim aqueles olhi-
nhos, escondidos debaixo de umas grossas lentes e, tentando agarrar-me a mão. Interpelei-o, perguntando-lhe “então vens ver os 
comboios?”. A resposta surgiu, mas foi da avó “o Rodrigo não fala nem anda. Tem sete aninhos. Os médicos já disseram que talvez 
ainda venha a falar, mas andar, nunca”.
Foi com se tivesse recebido um tiro em pleno coração. O “sangue” que brotou de mim, foi água salgada, que escorreu, instanta-
neamente, dos meus olhos. 
A heroína avó do Rodrigo, mal parou a meu lado. Iniciou a descida para a outra banda do “caminho-de-ferro”. De vez em quando, 
parava e aconchegava o seu menino, recolocando-o numa posição mais confortável na cadeirinha que o transportava. Continua-
ram a “marcha” até desaparecerem na curva da estrada.
Eu por ali fiquei, mais uns bons minutos, com as lágrimas a escorrerem-me, abundantemente, pela face, não para ver os comboios 
– já não me interessavam, pelo menos por agora – mas a questionar-me, mentalmente, sobre o futuro deste menino.
Como eu gostaria de ter condições – materiais – para o ajudar a ter ainda mais conforto. Como não as tenho, resta-me rezar por 
ele e pedir a Nossa Senhora que lhe conserve, por muito e bom tempo, aqueles que o amam e que são o seu suporte afectivo mais 
chegado.
Um abraço Rodrigo. No “desespero da minha mágoa” nem o nome da avó fixei. Mas também ela merece um grande abraço de 
solidariedade, pela forma carinhosa como trata o seu menino.

José Campos
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A Amizade é dos sentimentos mais belos que existem no coração e na vida da humanidade. 
Quando verdadeira e boa converte e reconduz a pessoa ao sentido quando a vida parece sem 
sentido algum. O amigo, como disse Horácio nas Odes, “é a metade da minha alma”!
Costuma dizer-se que uma vida sem amigos é como um jardim sem flores e que os amigos são 
tão raros como as pérolas; e criaram-se ditos espirituosos sobre os amigos: os da onça, os de 
Peniche, e os outros que serão esses, certamente, os verdadeiros.
A amizade traja de branco e tem janelas com vistas para o mar infindo! Passeia por entre o 
colorido da vida deixando um rasto de perfume na sua fragrância. Se é verdadeira ela nasce do 
coração e vai-se enraizando e subindo e ganhando altura por degraus até se apoderar da alma e 
a enlaçar numa estrada de amor gratuito, livre e bela.
Seria assim que o autor de “O Mestre” sentia a amizade; por ela se converteu e se tornou San-
to. O seu amigo Alípio e sua mãe Santa Mónica  esperavam aquele momento da conversão há 
muito tempo. O amigo fez-se Cireneu na sua estrada, e a mãe rezava incessantemente para que 
o filho se convertesse a Deus. Foram muitos anos a rezar e a caminhar, e por fim, a dor sentida 
pelos seus amigos na oração, chegou a Deus e por Deus ao coração de Agostinho. De uma vida 
depravada, embora intelectualmente forte e robusta na filosofia, nas artes e nas letras, chorou 
todas as lágrimas de arrependimento numa atitude de silêncio escondido com Deus E no seio da 
amizade grandiosa nasceu um cristão que mais tarde havia de ser Bispo e Santo – “Feliz daquele 
que Vos ama”!
Quem lê as CONFISSÕES não fica indiferente a um itinerário de renúncia às coisas do mundo 
que terão de ser sempre acompanhadas de morte para mais tarde serem de ressurreição. Pelas 
“Confissões” passa a Amizade sentida e definida como um amor profundo, desinteressado, que 
educa, forma, cura e salva.
Fazer amigos e amá-los é fácil sobretudo se têm afinidades connosco, se partilham os mesmos 
interesses, se lêem os mesmos livros, se frequentam os mesmos lugares… Mas amar quem dis-
corda de nós, quem tem opiniões diferentes, quem não é do nosso grupo ou da nossa vizinhança, 
quem não tem o mesmo nível cultural ou social ou mesmo até difere nas suas convicções reli-
giosas, aí é que se torna difícil.
 Mas é essa amizade, forjada nas asperezas do caminho partilhado, cheio de pedregulhos e de 
silvas com tonalidades de todas as estações, é por aí que devemos cativar, aprender a cativar 
aqueles que por si próprios não têm condições de serem cativados ou aqueles por quem sentimos 
de imediato (desconhecendo os sentimentos do outro)  uma empatia espontânea inexplicável 
mostrando-lhes que os amamos com um amor doce e desprendido como é aquele que se sente 
com o verdadeiro amigo.  
Todo o ser humano merece ser amado pois é da condição humana amar e ser amado. A amizade 
é uma espécie de amor maior que caminha dentro e fora do mundo porque o amor do mundo, 
enrodilhado em múltiplos apegos, nem sempre nos deixa o coração livre e limpo. Poucos co-
nhecem a amizade sincera. Ela  é uma princesa que sem castelo, aias ou bobos para diversão, 
recebe bem apenas nos átrios da sua casa.  A amizade não se limita ao simples companheirismo 
ou solidariedade ou altruísmo que desperta em cada um como a capacidade de amar em vez de 
odiar. Esta amizade de que falo aqui é a amizade espiritualizada que é entreajuda, é pulsar no 
mesmo coração deixando sempre livre aquele a quem amamos. Assim o fez Santo Agostinho e 
o escreveu para que ficasse como ensinamento: “Feliz daquele que ama o amigo em Vós”. Amar 
desprendido como Jesus nos amou. Amar em liberdade e alegria porque só quem ama os irmãos 
é capaz de amar a Deus de verdade (S.João). 
Os amigos são um tesouro e por isso exigem cuidados: uma palavra, um encontro, um abraço, 
um sorriso, lágrimas e alegrias nas lágrimas e alegrias do amigo; um telefonema, uma visita 
ao hospital, um conselho sem diminuir a pessoa, uma porta aberta, um ombro disponível, as 
mãos estendidas para que saia de nós e entre alguma coisa boa que seja consolação e motivo de 
crescimento. Isso é construir a amizade. Isso é crescer na fé, isso é cumprir os Mandamentos 
(amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo); isso é perdoar e cativar; é 
estar sozinho e acompanhado numa VIA DOLOROSA por onde passamos com a nossa cruz 
pregados à Cruz Bendita!
Depois vem a parte “mais negra” e difícil da amizade: amar os inimigos!
Escreveu Stº. Agostinho: ”Feliz daquele que ama os inimigos por amor de Vós” – a maior proeza 
do ser humano: amar os inimigos por amor de Deus e a Deus. 
Podia adiantar que a maioria das pessoas não só não ama “os amigos em Deus” como não con-
segue “amar os inimigos por amor de Deus” sobretudo se não  tem Deus no seu coração. A vida 
que vivemos deixa pouco tempo à interiorização e projecção de si e em si do Sagrado. Poucos no 
mundo conseguem afastar-se dele, nele vivendo; não há tempo, mas há tempo para o fútil e des-

cartável que vai para o exterior de cada um numa pressa como se fosse a pressa de uma roda. As 
pessoas consagradas conseguem tempo para viver a sua espiritualidade; os que não o são, salvo 
raríssimas excepções, vão à Missa ao Domingo e confessam-se e comungam uma vez por ano (o 
que até nem seria mau se levassem para a vida a força interior que aí vão buscar). 
 Só um coração sofrido e mortificado, puro e limpo, sem vulcões activos, será capaz de ver o 
outro, qualquer que ele seja, como um igual, um amigo, e principalmente como um cristão, igual 
a si próprio pelo Baptismo. Somos todos irmãos porque somos/fomos baptizados no mesmo 
Espírito mas sem darmos conta, muitas vezes fazemos diferença entre “mais baptizados e menos 
baptizados” como se o Sacramento fosse mais Sacramento para uns e menos Sacramento para 
outros. Isto pela avaliação de muitos comportamentos e atitudes dos que vão à Igreja, e, que se 
lá não fossem, seriam muito piores.
Perante Deus somos todos iguais: criaturas de um mundo criado com a excelência de se ser 
homem ou mulher, feitos  “à imagem e semelhança de Deus”. Custa ver na sociedade civil tanta 
gente com relações em função de interesses variados e mais escandaloso é haver dessas “ilumi-
nuras sem luz” entre os cristãos. 
Retomando a frase do Santo: ”Feliz daquele Vos ama; que ama o amigo em Vós e o inimigo por 
amor a Vós”, uma CONSIDERAÇÃO GERAL:
- Seremos felizes se amarmos a Deus – a primeira condição que alberga as outras duas. Se amar-
mos a Deus sabemos o que Ele espera de nós: humanidade e fidelidade, inteireza de carácter e 
cultivo das principais virtudes. Sem virtudes a PESSOA não passa de um mero individuo vegetal 
ou mineral (excluindo os animais que provaram já desde o seu ADN e nas relações comporta-
mentais com os humanos, terem afectos elevados). Para se ser Pessoa há que estreitar primeiro 
as relações com DEUS e consigo mesmo para as alargar depois com o próximo (o amigo e o 
inimigo). 
Como poderei amar alguém se não tiver amor no coração é a pergunta que não se põe dado que 
em Ética se aprende que “ninguém dá o que não tem”. Mas para que se tenha, temos de cultivar; 
cultivar exige um trabalho semelhante ao do oleiro que trabalha o barro desde a sua forma bruta 
até à peça final que vai ser cozida e apresentada à prova de resistência no fogo para ser exposta e 
vendida. É a prova da marca, a prova de qualidade. 
Assim nós: ninguém nasce eticamente feito e brota assim da terra como os cogumelos; cada 
um tem de caminhar e fazer o seu próprio caminho fazendo escolhas e tomando decisões; tem 
de socializar-se e enculturar-se  e  habitar uma “casa comum” que é a sociedade, a natureza e 
que tem Deus como “pedra angular”. Encontraremos sempre obstáculos à perfeição (nós somos 
muitas vezes o nosso próprio obstáculo porque não decidimos desprender-nos do que nos faz 
mal) mas ninguém pode impor a ninguém que trilhe os mesmos caminhos que nós. Cada um 
tem o seu ritmo de caminhar. Andamos nesta vida como espelhos uns dos outros: uns reflectem 
mais luz e outros andam em “em modo” de sombras. Quem tem Luz deve iluminar para que 
pela Luz transforme as sombras em Sol e este se alastre a todos os corações. Primeiro o coração. 
Precisamos de mais amor nos corações para que ele se difunda e inunde a alma e o espírito. E 
assim o coração do Mundo fique mais luminoso e belo!
Sartre, um filósofo existencialista, afirmou que: “somos responsáveis uns pelos outros”. Não pos-
so estar mais de acordo, com uma ressalva: quem pratica o mal deve ser responsabilizado pelos 
seus actos ao passo que quem pratica o bem tem o prémio em si mesmo por uma obrigação 
moral de fazer o bem. 
O que cada um faz de mau, é mau para mim porque habito o mesmo mundo que ele; o que cada 
um faz de bem é bem também para mim porque eu e ele habitamos o mesmo mundo. Ninguém 
se pode descartar do mal nem deixar de respirar do bem que ambos se praticam em rebelião 
no mundo humano, sobrepondo-se o bem acima de qualquer maldade. Ou seja, o mal jamais 
vencerá o bem porque o mal sendo mal é nada, é morte; e do nada e da morte não pode surgir 
alguma coisa. 
Todos os sentires que nascem de um coração bondoso são bons por natureza e se cada um olhar 
o mundo à sua volta com coração de Bondade e Amor, o Mundo transformar-se-á numa Bela 
Cidade por antecipação da Cidade de Deus. 
Volto, pois, a St. Agostinho: “Só há verdadeira amizade quando sois Vós quem enlaça os que Vos 
estão unidos “pela caridade difundida em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” 
– (Rom.5,5). Amizade em Cristo: o sentimento querido e desejado por Deus que todos devemos 
perseguir nas sendas deste mundo se nele quisermos viver felizes!

Dra. Ermelinda Silva
Lic. em Filosofia

Sobre a amizade

Um abraço Rodrigo!

“Feliz o que Vos ama, feliz o que ama o amigo em Vós e o 
inimigo por amor de Vós” – 
– Stº. Agostinho
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Donativos recebidos de 21 de maio a 20 de junho de 2017

Novos assinantes

Pagaram assinatura pelo correio

Valor Estimada da Obra 550,000,00 €
Valor Anterior: 451,456,05 € 98,543,95  

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anónimo 1,000,00 € 97,543,95  
Abade de Neiva e Silva (Livros Sameiro Beleza na Devoção) 600,00 € 96,943,95  
Jose Correia Fernandes 5,000,00 € 91,943,95  
Donativo livro (Sameiro beleza na Devoção) - Coro do Sameiro 500,00 € 91,443,95  
Livros “Sameiro Beleza na Devoção” 655,00 € 90,788,95  
Livro “Sameiro Beleza na Devoção” Instituto Monsenhor Airosa 15,00 € 90,773,95  
Jantar de Fados 5,820,00 € 84,953,95  
Leilão Jantar de fados 350,00 € 84,603,95  
Peregrinação/procissão de velas 220,00 € 84,383,95  
Donativo Anonimo 848,00 € 83,535,95  
Donativo Anonimo 10,000,00 € 73,535,95  
Donativo Anonimo(Reclatempo) 100,00 € 73,435,95  
Donativo Anonimo(Joana D’Arque)) 100,00 € 73,335,95  
Anonimo 1,000,00 € 72,335,95  
Livro 10,00 € 72,325,95  
Livro “Sameiro Beleza na Devoção 15,00 € 72,310,95  
Maria José Coelho Alves 10,00 € 72,300,95  
Rosa Oliveira 50,00 € 72,240,95  
Padre Avelino Marques Peres Filipe 30,00 € 72,190,95  
Antonio José Silva e Maria Alzira Ferreira (Bodas de Prata) 30,00 € 72,160,95  
Grupo de Paroquias da Limia (Galiza) 300,00 € 71,860,95  
Grupo de médicos do curso de 1965 - Faculdade do Porto 200,00 € 71,660,95
Francisco Goncalves Fernandes 20,00 € 71,640,95  
Encontro dos familiares dos sacerdotes 80,00 € 71,560,95  
Anonimo 100,00 € 71,460,95  
João Ferreira S.Martinho Sande 500,00 € 70,960,95  
Ana Mendes da Silva 5,00 € 70,955,95  
Celebração bodas de ouro 20,00 € 70,935,95  
José Maia 20,00 € 70,915,95  
Adelino Costa e Adelaide Costa (bodas de ouro) 20,00 € 70,895,95  
David da Silva Faria 40,00 € 70,855,95  
Anonimo 50,00 € 70,805,95  
Anonimo 500,00 € 70,305,95  
Manuel Esteves e Maria de Jesus (bodas de ouro) 20,00 € 70,285,95  
Total                                                                                                                                                                                479, 714,05€                                70,285,95
Nota: Donativos recebidos de 21 de maio a 20 de junho de 2017

Leonardo Pereira Rodrigues

Maria Fátima Sousa

Maria Amélia Jesus Bacelo Ribeiro Cunha

Maria Lopes Fernandes Rodrigues

Maria José Coelho Alves.

50,00 – Maria Inês Torres Sousa.

30,00 – António Carlos Saraiva, José Freitas Pereira Sousa, António Fran-
cisco.

22,50 – António Gonçalves Ribeiro.

20,00 – Joaquim Sá Saldanha.

15,00 – Manuel Oliveira.

10,00 – Maria Anatilde Serra, Maria Ana Nunes, Ana Araújo Amorim, João 
Baptista Ribeiro Matos, Maria Fátima Jesus Rodrigues, Arminda Maciel Oli-
veira, Maria Teresa Nepomuceno Machado Lema.

7,50 – Nelson Fernando Vilela Machado.

?
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Poesia do Sameiro
Neste monte, sobranceiro
ao meu lar, gozo o carinho
da Senhora do Sameiro,
sobre o coração do Minho

 Vista do alto da montanha
 deitada de lés a lés, 
 Braga parece uma aranha
 que Maria tem aos pés…

Em cada braço suspenso
um turíbulo de amor,
faz surgir ondas de incenso
de gratidão e louvor.

 Nossa Senhora da Rosa
 do Carmo, da Conceição!
 -garbosa, maravilhosa, 
 Florida “Vara de Aarão”!

Senhora-a-Branca e do Leite!
quanta infeliz pecadora
não acende luz de azeite
A Vossos pés e não ora!

 Senhora da Torre! quanta
 miséria triste e vergonha
 o olhar a Vós não levanta
 sem que ninguém o suponha

Guadalupe dá ideia
de subir ao céu. Parece
alma que por Deus anseia
na mais fervorosa prece.

 Na aridez desoladora
 do exílio, quando é precisa
 a Graça, Nossa Senhora
 é Nuvem que fertiliza.

O seu amor desabrocha
como lírio, junto às fontes
ou entre o musgo da rocha,
pelos píncaros dos montes.

 Linda terra prometida!
 vinho e pão, flores e mel!
 -cada outeiro, branca ermida
 e cada campo, um vergel!

Monumentos, relicários
da Fé- glorioso troféu!
São os marcos miliários
A guiar-nos para o Céu…

 Alveja, ali perto, o Alívio.
 E, erguendo o olhar, mais abaixo,
 em um florente declívio,
 Vê-se, em frente, o Bom Despacho.

Mais além, a Aparecida,
numa auréola de lenda.
De fios de oiro tecida,
Borda-lhe o manto uma renda.

 Desde Viana (do Poente
 ao Meio Dia) até Gaia,
 vela a Virgem, ternamente
 sobre as areias da praia.

Carinhosa, de Esposende
a Varzim, Vila do Conde
e Matosinhos, atende
Mágoas que ninguém mais sonde.

Nossa Senhora da Guia,
Da Boa Nova e da Hora,
aos barcos da pescaria
vai de guarda, barra-fora.

É Mãe de Santa Esperança,
Se a bussola avariar.
É Senhora de Bonança
risonha Estrela do Mar.
 
 Aquela nuvem (não vedes?)
 da tempestade é rastilho.
 O pecador perde as redes,
 a mãe seu único filho.

Nossa Senhora das Dores,
no peio com sete espadas,
chamam-lhe, nos arredores
Irmã das mães desgraçadas.

 Inda uma luz alumia
 A funda treva do mar:
 -a Senhora da Agonia
 Junto da Cruz a chorar…

Ao peso da desventura
também a triste mãe chora.
mergulhada em noite escura
que, talvez, não tenha aurora.

 Entre as fúrias da procela,
            reza à Virgem, entretanto.
 Somente poderá Ela
 compreender o seu pranto.

Apesar do redemoinho
tão pavoroso do mar,
ouve dizer, num carinho:
-“Irei teu filho salvar…”

 No transporte da alegria
 desta esperança, desmaia.
 (O oceano, raivoso, enchia 
             de mais destroços a praia…)

Ao recobrar os sentidos,
devagarinho abre os olhos.
Ouve dolentes gemidos,
vê cadáveres aos molhos.

 Mas inda espera e confia.
 sonhou, no fundo letargo,
 que uma doce calmaria
 reinou sempre ao longe, ao largo…

No enlevo dessa miragem,
distinguiu no tombadilho, 
no meio da marinhagem,
perfeitamente, o seu filho.

 E o náufrago diz, agora,
 que pareceu dos espaços
 descer Quem, pelo mar fora,
 o conduzira nos braços…

É muitas vezes sol posto
nas almas, ao meio dia,
porque se não sabe o gosto
com a Fé nos delicia.

Nossa Senhora do Porto,
da Abadia, do Pilar,
bem podes um astro morto
Fazer inda cintilar.

Nossa Senhora da Penha,
Nossa Senhora do Viso,
que sempre do Céu nos venha
alegrar o teu sorriso.

P. Silva Gonçalves
“Porta do Céu”

Nota: o P. António da Silva Gonçalves nasceu 
em São Lourenço de Sande, Guimarães. Foi pá-
roco e jornalista (trabalhou no “Diário do Minho”, 
jornal de que foi director entre 1 de Outubro de 
1927 e 27 de Novembro de 1931). É autor de 
livros de poemas como Portas do Céu, O Meu 
Amor, Boninas do Prado, O Meu Coração.
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Uma multidão de devotos de Nossa Senhora subiu ao Monte do Samei-
ro no passado dia 4 de Junho na Peregrinação Arquidiocesana. Com início 
na Sé Catedral de Braga, às 7h00, concluiu-se no recinto do Santuário do 
Sameiro, onde foi celebrada a Eucaristia, com a presença de alguns mi-
lhares de fiéis, depois de uma caminhada de fé de quase dez quilómetros.

Na homilia, o Arcebispo de Braga convidou os cristãos a percorrerem 
os «caminhos da Humanidade» e a deixarem as «sementes» do Evangelho 
na vida concreta da sociedade e das pessoas. «Como discípulos de Cristo, 
que contemplam a fé, procuremos trazer para a vida algumas das atitudes 
e gestos de Maria», exortou D. Jorge Ortiga. No dia da festa do Pentecos-
tes, o prelado pediu à Senhora do Sameiro que «marque os cristãos» com 
«traços de missão e testemunho verdadeiro» e enunciou algumas atitudes 
e gestos da Mãe de Jesus que devem ser seguidos num tempo em que, no 
seu entender, vive-se um contexto idêntico ao que se vivia na passagem 
para a era moderna, em que «muitos queriam destruir os laços que permi-
tiam uma presença efetiva da fé no quotidiano das sociedades» e, então, 
o Papa «ousou proclamar o dogma da Imaculada Conceição». Um ato que 
«permitiu aos crentes aproximarem-se ainda mais de Maria e como Maria 
acreditarem em Cristo e na Igreja», disse D. Jorge Ortiga. Numa «atitude 
orante e num espírito contemplativo e missionário», o Arcebispo de Braga 
espera que os cristãos de Braga deem também «passos em frente» e sejam 
homens e mulheres «firmes na fé, persistentes na esperança, solícitos na 
caridade, sinceros na humildade, corajosos no sofrimento, serenos na ad-
versidade, solidários na prosperidade, alegres na pobreza e promotores da 
paz». O prelado lembrou que o Espírito Santo «guia desde sempre os pas-
sos» dos cristãos» e «é Ele que os introduz nas maravilhas de Deus e revela 
uma mensagem particular a cada um». «Não esqueçamos e trabalhemos 
a fé, esperança, caridade, humildade, coragem, serenidade, pobreza, soli-
dariedade, promoção das causas nobres. Com isto Maria estará na nossa 
vida e nós daremos Maria ao mundo para onde somos enviados», pediu o 

Arcebispo de Braga. O prelado expressou votos para que o Sameiro se torne 
num local onde todos os cristãos de Braga gostem de ir, não por turismo 
mas por fé.

Concelebraram com o Senhor Arcebispo o Cónego José Paulo Abreu, 
Presidente da Confraria do Sameiro; o Reitor do Santuário, Pe. Delfim Pinto 
Coelho; os formadores dos nossos Seminários e vários sacerdotes dos Ar-
ciprestados de Braga e Guimarães. O Coro do Seminário Conciliar de Braga 
assumiu a animação musical.

No final, houve um breve momento de adoração e benção do San-
tíssimo Sacramento, terminando com a consagração e o adeus a Nossa 
Senhora.

Para que tudo corresse bem foram várias as entidades e pessoas voluntá-
rias a quem a Confraria do Sameiro quer aqui deixar a sua gratidão:

Ao Senhor Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga

Presidente da Mesa Administrativa, Cónego José Paulo Abreu

Reitor do Santuário, Pe. Delfim Pinto Coelho

Voluntários do Sameiro

Escuteiros

Pegadores do andor

Equipa de enfermagem

Coro do Seminário Conciliar de Braga

Sacerdotes e respectivas comunidades paroquiais de Braga e Guimarães

Leitores, Acólitos e Ministros Extraordinários da Comunhão

Funcionários da Confraria do Sameiro

Devotos e benfeitores da Confraria.

A todos, Nossa Senhora do Sameiro os cubra de bênçãos!

Peregrinação Arquidiocesana 
ao Sameiro
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Notícias

Grupos/ Peregrinações que passaram pelo 
Santuário do Sameiro em junho:

Dia 2 – Grupo de 33 espanhóis com celebração da Missa

Dia 10 – Reunião do Curso dos Seminários de Braga 1944-1956. Presidiu 
à Missa o Cónego Fernando Sousa e Silva.

Dia 11 – Concentração de carros “Mini”

Dia 14 – Grupo Árabe (40 pessoas) com celebração da Missa

Dia 17 – Peregrinação do 6º ano de Catequese da Paróquia de Ermesinde 
(Diocese do Porto) com Missa presisida pelo pároco, Cónego João Peixoto

Dia 22 – Missa do Grupo de Peregrinos de Vidago presidida pelo Pe. Manuel 
Machado

Dia 26 – Missa de um Grupo de 25 sacerdotes da Polónia

 Grupo de 50 peregrinos da Polónia + 4 sacerdotes

Dia 27 – Missa de um grupo de peregrinos polacos presidida pelo Padre 
Ryszard Gegotex)

Dia 28 – Grupo de 36 sacerdotes polacos

Festa de Nossa Senhora do Sameiro
 

 No dia 12 de Junho, celebrou-se a Festa Litúrgica de Nossa Senhora 
do Sameiro. Muitos perguntam o porquê de ser neste dia? É que no dia 12 
de Junho de 1904 a belíssima imagem de Nossa Senhora do Sameiro foi 
coroada com a riquíssima coroa de ouro e de jóias preciosas, ofertadas 
pelas mulheres de Portugal, incluindo a Rainha D. Amélia. Ficou então con-
sagrado este dia para a celebração da Festa de Nossa Senhora do Sameiro.

 Aqui, no Sameiro, celebrou-se com grande solenidade. Às 16.30 
horas houve a recitação do Terço, seguindo-se a Missa solene, presidida 
pelo Reitor do Santuário, Pe. Delfim Pinto Coelho, e com a presença do 
Grupo Coral do Santuário do Sameiro.

 À noite, com saída da Praceta São João Paulo II, realizou-se a 
Procissão de Velas até à Basílica.

Um olhar diferente 

O dono de uma loja estava a colocar um anúncio na porta: Vende-se ca-
chorrinhos. Este tipo de anúncios atraiem sempre muitas crianças, e apa-
receu logo um menino na loja a perguntar: 

- Qual o preço dos cachorrinhos? 

 O dono respondeu:

- Entre 30 e 50 €.

O menino meteu a mão ao bolso e tirou umas moedas: 

- Só tenho 2 euros e 37 cêntimos. Posso vê-los? 

 O homem sorriu e assobiou…

De trás do balcão saiu a sua cadela a correr e atras dela seguiam cin-
co cachorrinhos. Um dos cachorrinhos estava a ficar para trás. O menino 
apontou imediatamente para o cachorrinho que estava a coxear. 

- O que é que lhe aconteceu?

 O homem explicou-lhe que, quando ele nasceu, o veterinário disse-lhe que 
tinha uma perna defeituosa e que ficaria a coxear para sempre.

 O menino emocionou-se e exclamou: 

- É esse o cachorrinho que quero comprar!

- Não, não vais comprar esse cachorrinho. Se realmente o queres, eu dou-
-to. 

 O menino, fitando os olhos do homem, disse-lhe:

- Não quero que o senhor mo dê. Ele vale tanto como os outros cachor-
rinhos e pagarei o preço completo. Agora dou-lhe os meus 2 euros e 37 
cêntimos e a cada mês darei o que puder até acabar de o pagar. 

 O homem respondeu:

- Queres mesmo comprar esse cachorrinho? Ele nunca será capaz de cor-
rer, saltar e brincar como os outros.

 O menino baixou-se e levantou as calças para mostrar a sua perna esquer-
da, defeituosa e com um grande aparelho de metal. Olhou de novo para o 
homem e disse-lhe:

- Bom, também não posso correr muito bem, e o cachorrinho vai precisar 
de alguém que o entenda. 

 O homem ficou envergonhado e com lágrimas nos olhos, sorriu e disse:

- Meu rapaz, só espero que cada um destes cachorrinhos tenha um dono 
como tu!
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Com uma “casa” muitíssimo bem composta, tivemos uma noite onde 
podemos ouvir bom fado, essencialmente dedicado a Maria, e que nos foi 
trazido pelas vozes de Joana Silva, Teresa Baixo, Rosa Veloso, Camacho 
Silva e Valdemar Félix, acompanhados por Manuel Lima, Henrique Lima e 
António Rodrigues. 

A quantos nos honraram com a sua presença o nosso muito obrigado, 
na certeza de que fizemos o nosso melhor para termos uma noite ines-
quecível que, poderemos repetir no futuro, sinal dado pela adesão que, 
felizmente, tivemos a esta iniciativa.

Os “ganhos” com esta iniciativa destinam-se, por inteiro, para ajuda às 
obras da Basílica do Sameiro, nomeadamente a sua pintura interior.

Obrigados a quantos deram a sua colaboração graciosa para realização 
desse evento.

Museu “Memórias do Sameiro”

Memórias do Sameiro, foi o nome escolhido para dar vida ao novo espaço 
museológico, inaugurado no Santuário do Sameiro, no passado dia 18 de 
Junho, com a presença do Presidente da Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro, Cónego Doutor José Paulo Abreu e o senhor Reitor do Santuário 
do Sameiro, Padre Delfim Pinto Coelho.
Localizado no edifício João Paulo II, logo à entrada do santuário, trata-se de 
um espaço de recolha de diverso “material” alusivo ao Sameiro e sua his-
tória, e que, andando disperso, foi agora recolhido e guardado num mesmo 
local, para que possa ser visitado por todos aqueles que se interessam pelo 
passado deste Santuário Mariano, o maior do norte de Portugal.
Nele se encontram peças que contam a história do santuário, desde a pri-
meira pedra lançada para a construção da basílica, as primeiras bandeiras 
ali utilizadas, o solidéu que o Papa João Paulo II aqui deixou quando, em 
1982, visitou este local, entre outras, todas de grande interesse.
Faça-nos uma visita.

Pode ver o vídeo da inauguração em:
https://www.youtube.com/watch?v=lx_K6B9AoPo

VII Encontro de Coros do Sameiro

Terminou, com a última apresentação, no passado dia 28 de maio, mais 
uma edição, a sétima, do Encontro de Coros do Sameiro, que em boa hora, 
foi levado a público e já lá vão alguns anitos.

Este ano, estiveram presentes, nos quatro domingos de maio em que 
decorreram as apresentações, mais de uma dezena de grupos corais, vin-
dos de toda a arquidiocese de Braga e mesmo alguns de fora, como foi o 
caso de um grupo que veio, pelo segundo ano consecutivo, de Cantanhede, 
Diocese de Coimbra.

Foram momentos de delícia, pois para além da quantidade, também 
a qualidade dos intervenientes, na interpretação de música litúrgica, foi 
de excelência, pelo que todos os que assistiram a estas apresentações, 
não deixaram de manifestar a sua satisfação pela realização deste even-
to que, segundo apuramos, será para continuar para o ano e que já está 
a consolidar-se e, a entrar definitivamente no calendário de actividades 
anuais da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Ao seu principal mentor, 
Dr. Arnaldo Vareiro, o nosso muito obrigado pelo empenho posto na organi-
zação deste evento.

Os vídeos das quatro apresentações podem ser vistos em:

https://www.youtube.com/watch?v=i-u_7FDRklw

https://www.youtube.com/watch?v=5WwwHz6bg_U

https://www.youtube.com/watch?v=BOpuHJ2iSww

https://www.youtube.com/watch?v=a7dylnvl51g

Fados a Maria

Realizou-se no passado dia 9 de Junho, na Cooperativa João Paulo II, na 
Rua de S. Domingos, em Braga, o evento Fados a Maria, fruto de uma parceria 
entre a Confraria de Nossa Senhora do Sameiro e a Associação Fado Com Arte.


