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EDITORIAL

Com o tempo vão brotar!...
O transporte para o trabalho, de autocarro, 

durava 50 minutos. Na segunda paragem, uma 
companhia: uma senhora idosa, com lugar cativo 
junto à janela.

“Ela abria a bolsa – assim prossegue a estó-
ria que um dia recebi por mail -, tirava um paco-
tinho e passava a viagem toda jogando alguma 
coisa para fora.

A cena sempre se repetia e um dia, curioso, 
o homem perguntou-lhe o que jogava pela janela.

- Jogo sementes, respondeu ela.
- Sementes? Sementes de quê?
- De flores. É que eu olho para fora e a es-

trada é tão vazia...Gostaria de poder viajar ven-
do flores coloridas por todo o caminho. Imagine 
como seria bom!

- Mas as sementes caem no asfalto, são es-
magadas pelos pneus dos carros, devoradas pe-
los passarinhos... A senhora acha mesmo que es-
tas sementes vão germinar na beira da estrada?

- Acho, meu filho. Mesmo que muitas se per-
cam, algumas acabam caindo na terra e com o 
tempo vão brotar.

-Mesmo assim... demoram para crescer, pre-
cisam de água...

- Ah, eu faço a minha parte. Sempre há dias
de chuva. E se alguém jogar as sementes, as flo-
res nascerão.

Dizendo isso, virou-se para a janela aberta e 
recomeçou o seu trabalho.

O homem desceu logo adiante, achando que 
a senhora já estava senil.

Algum tempo depois ...
Um dia, no mesmo ônibus, o homem ao olhar 

para fora percebeu flores na beira da estrada...  
Muitas flores... A paisagem colorida, perfumada 
e linda!

Lembrou-se então daquela senhora. Procu-
rou-a em vão. Perguntou ao cobrador, que conhe-
cia a todos os usuários no percurso.

- A velhinha das sementes?
- Pois é... Morreu há quase um mês.
O homem voltou para o seu lugar e continuou

a olhar a paisagem florida pela janela.

«Quem diria, as flores brotaram mesmo», 
pensou! «Mas de que adiantou o trabalho dela?  
Morreu e não pode ver esta beleza toda».

Nesse instante, ouviu risos de criança. No 
banco à frente, uma garotinha apontava pela ja-
nela, entusiasmada:

- Olha, que lindo! Quantas flores pela estra-
da...Como se chamam aquelas flores?

Então, entendeu o que aquela senhora havia feito.
Mesmo não estando ali para ver, fez a sua 

parte, deixou a sua marca, a beleza para a con-
templação e a felicidade das pessoas.

No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, 
sentou-se junto à janela e tirou um pacotinho de 
sementes do bolso...

E assim, deu continuidade à vida, semeando 
o amor, a amizade, o entusiasmo e a alegria”.

Escolhi esta estória a pensar no lema do
presente ano pastoral. Fala-se de esperança, de 
“despertar esperança”, de “esperar contra toda a 
esperança”. 

Valerá a pena que cada um faça a sua parte. 
Que cada um lance sementes, mesmo sabendo 
que o terreno muitas vezes não é fértil. Mas sem-
pre algo florescerá e um pouco de chuva descerá 
dos céus. Nem tudo ficará estiolado ou espalma-
do debaixo dos pneus. Nem tudo finará...

Tentar fazer mais e melhor, saber ler os sinais 
positivos, potenciar o que é bom, tentar cativar, 
colaborar mais, participar mais, estar mais atento 
a quem mais precisa, multiplicar palavras de in-
centivo e ânimo, redobrar esforços na caridade, 
esforçar-se na misericórdia, perceber e colmatar a 
solidão, a penúria, envolver os jovens, catequizar e 
amar as crianças, construir mais e melhor família, 
alargar terrenos de generosidade… Enfim, janela 
fora, caminho todo, todos os dias, do saco da vida 
disparem para o mundo sementes de esperança.

Precisamos todos de estradas mais floridas. 
E isso só será possível se nos tornarmos, todos, 
lançadores de boas sementes!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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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
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4700-087 Braga
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E-mail: orcamentos@diariodominho.pt
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REGISTO ICS
102551

Siga-nos
no

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.

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO

 40,00  –  Maria Odete Lima Ribeiro.

30,00  –  Amândio José Alves Rios.

20,00  –  Amélia Oliveira Faria Linhares,  

   Manuel Carlos Leite Dinis, 

   Joaquim Manuel Andrade Sineiro.

17,50  –  José Costa.

10,00  –  João Freitas Silva.
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A celebração da Missa Nova do neo-
-sacerdote Vítor Sá, no próximo dia 20, é o 
motivo que levou, a comunidade paroquial de 
S. Pedro de Adães, arciprestado de Barcelos, 
a viver uma semana de preparação através 
de uma “missão popular”. As atividades ini-
ciaram-se no passado dia 2, com a receção 
da imagem peregrina de Nossa Senhora do 
Sameiro e com um ciclo de encontros orienta-
do por seminaristas e destinado a três grupos 
paroquiais: liturgia (cantores, leitores, acólitos, 
ministros extraordinários da Comunhão, zela-
doras); catequese (catequistas e auxiliares 
da catequese); e movimentos paroquiais (es-
cuteiros, confraria do Senhor e Senhora dos 
Remédios, Associação do Coração de Jesus, 
Bar de S. Pedro, Fábrica da Igreja e comuni-
dade paroquial). «A entrega e a consagração 
de vida do novo padre é sempre uma bênção 
de Deus para a sua Igreja e uma graça para a 
comunidade que o envia, neste caso a nossa, 
onde ele foi batizado e recebeu os demais sa-
cramentos», refere o pároco numa carta à co-
munidade. Ao contrário de um passado cada 
vez mais longínquo, a ordenação sacerdotal já 
não é um acontecimento tão frequente e fa-
miliar na vida de uma paróquia. Assim, explica 
o pároco, padre Walter Torres, «achamos que 
a ordenação sacerdotal do padre Vítor Ema-
nuel Sá deveria deixar um impulso renovador, 
onde cada um será levado a comprometer-se 
a edificar uma Igreja anunciadora e missioná-
ria». Foi neste sentido que foi lançado o rep-
to a que a paróquia de São Pedro de Adães 
vivesse «uma semana de “missão popular”», 
lê-se na missiva, que explica tratar-se de uma 

«semana marcada pela evangelização e pela 
formação». 

A “missão popular” teve início no dia 6, 
pelas 21h00, com o acolhimento da imagem 
de Nossa Senhora do Sameiro, que chegou em 
cortejo motorizado vinda do Seu Santuário. A 
imagem peregrina do Sameiro percorrerá um 
itinerário que a levará a diversos lugares da 
paróquia, sendo que em cada um será trata-
do um tema espiritual específico. No dia 12, 
a partir das 20h00, saiu à rua uma procissão 
de velas com o andor da Senhora do Sameiro 
e, no final, foi celebrada uma Missa Solene, 
presidida por D. Francisco Senra Coelho, bis-
po auxiliar de braga e natural de Adães.

Imagem Peregrina 
da Senhora do Sameiro 

em Adães - Barcelos
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Diz a Bíblia que há um tempo para tudo. E a 
vida também nos ensina que cada coisa tem o seu 
tempo e lugar. Nada acontece por acaso e tudo 
se sucede num intervalo tripartido: passado, pre-
sente e futuro.

Li algures que o passado pertence ao perdão 
de Deus, o presente à Misericórdia de Deus e o 
futuro à Providência de Deus. Por isso se reza na 
Liturgia das Horas que Deus é o Senhor do Tempo! 

Na natureza vemos o suceder das estações: 
a cada Inverno se sucede uma Primavera; a cada 
flor, um fruto; tempo de lavrar, tempo de vindimar; 
cada coisa tem o seu tempo: de ser bela e de ser 
feia; de ser mal e de ser bem; de ser guerra e de 
ser paz; de ser luto e de ser alegria. Tudo se movi-
menta no tempo. 

Dá até uma certa angústia olhar para os pon-
teiros do relógio e vê-los a pontear os minutos e 
os segundos, as horas que se mudam em dias e os 
dias em anos… Sempre assim, até à Eternidade. 
Desde que nascemos que o relógio começou a 
bater horas ou tempo para cada um. Há, pois, 
um tempo para cada um e cada um tem tam-
bém o seu tempo para fazer com ele o que qui-
ser. Mas quer queira quer não, o relógio con-
tinua a dar segundos que são presente e que 
sendo o presente, são imediatamente futuro. 

Começamos o dia pela manhã e à tarde ele 
acaba sem voltar, pois o que volta já é novo e o que 
foi, é passado. Isto é tão real e verdadeiro que se 
nos pomos a pensar muito paramos no tempo. E 
às vezes temos mesmo de parar para refundar 
a nossa existência. Há muita gente que prefere 
ficar à margem do tempo, ou seja, parar o seu re-
lógio. Pode fazê-lo mas é convidado a cumprir a 
sua vida, projectando o futuro no presente e car-
regando alegremente com o seu passado que faz 
parte da pessoa que vai sendo…

Olhamos a criança e dizemos: que crescida! 
O tempo voa! Que quer dizer, voou para mim pois 
para a criança ainda é pouco tempo de vida; diz-
-se que é novo ou idoso conforme o tempo que 
já passou nesta terra; e também dizemos que há 
idade mental e idade cronológica, que há adultos 
que são crianças e crianças que são adultos muito 
cedo; também há velhos de espírito e novos de 
idade e novos de espírito sendo velhos de idade. 
A idade espiritual é a mais importante neste 
contexto de se ser algo mais (um ser dotado 
de alma, corpo e espírito - S. Paulo), além de 
sermos um ser físico, corporal, vital.

Há muitas expressões que marcam esta fuga  
do tempo: “O tempo foge”, “luta contra o tempo”, 
“tempo de sobra”, “se ainda vai a tempo”, “o tem-
po do armário”, etc. Mas são mesmo fugas apa-
rentes pois em verdade, o tempo deste mundo é 
sempre o tempo durável, contado, rotulado, identi-
ficado, definido, marcado pelo relógio.

Os antigos até sabiam ler o tempo pelas 
estrelas e pela posição dos astros; não havia 
tempo e corridas contra o tempo. Toda a vida 
erudita antiga e medieval foi marcada por uma 
harmonia cósmica que produziu grandes obras 
e sistemas. Foi o Tempo das Catedrais a apon-
tar para o Céu, o tempo das sistematizações 
do conhecimento que se reduzia totalmente à 
Teologia, à Metafísica,  à Teodiceia. Não havia 
ciência ou saberes compartimentados. O saber 
era traduzido numa Arqueologia do Tempo!

Muito se poderia dizer sobre o Tempo!
O que mais importa nesta linha de ser cris-

tão é ser chamado ao Tempo de Deus que é um 
tempo mundano e ao mesmo tempo sagrado. Não 
podemos fugir do mundo profano porque vivemos 
em relação com ele, mas as escolhas da vida po-
dem ser orientadas ou para o carpe diem (viver o 
presente como se não houvesse futuro – muito ao 
gosto dos latinos e dos existencialistas em geral) 
ou para causas da existência com marcas espiri-
tuais e de Eternidade. A vida do cristão é disso 
exemplo: é baptizado, faz catequese, são-lhe ad-
ministrados os Sacramentos consoante a idade, o 
tempo, o modo e a circunstância de vida. O cristão 
feito, vive os dias numa linha recta estendida 
até ao infinito por onde ondulam, para baixo 
e para cima, os nossos defeitos e as nossas 
virtudes.

 Há quem radicalize mais a experiência 
da fuga ao mundo querendo também fugir das 
malhas do tempo. Os contemplativos são disso 
exemplo: acham que estão sempre atrasados para 
ver o seu Senhor. Desejam morrer antes do tempo 
para ver Deus face a face! Quem lê os místicos ou 
os Padres do Deserto sabe que eles vivem plena-
mente voltados para o seu Senhor; notamos que 
os seus ensinamentos são dirigidos para a con-
templação de Deus, tentando construir e aurir vida 
eterna já neste mundo (aqueles que são capazes, 
que resistem, que O adoram em espírito e verda-
de). São João da Cruz tem um poema lindíssimo 
sobre a passagem do Senhor por montes e vales 
e o perfume que Ele exala na passagem… Não 

o consigo situar mas sei que o li transcrito numa 
página da ocd.

Os consagrados em missão no mundo e os 
não consagrados mas que fazem a sua opção por 
Deus nas suas vidas, têm mais dificuldade em 
sentir o perfume do sagrado que nos envolve e nos 
ama com uma paixão amorosa, serena, fiel e ma-
terna, sendo Pai, Filho e Espírito Santo – a Trindade 
Santa que rege a História da Humanidade.

Um dia perguntaram a Santo Agostinho: 
que coisa é o tempo?

O Santo andou ali à volta do tema  e disse: se 
me perguntam o que é, não sei responder; mas se 
não me perguntarem, eu sei. 

Vejam que dificuldade há em entender que 
tudo neste mundo se movimenta em função do 
tempo e já agora, também em função do espaço. 
Sem espaço e tempo não poderíamos falar da 
mudança e do aparecer das coisas que conhe-
cemos como tais. 

Porém, o tempo é pertença dos homens ape-
nas para que através dele se edifiquem, façam 
evoluir a Civilização e deixem o mundo melhor à 
sua passagem cumprindo critérios de Bem, Ver-
dade, Justiça, Beleza, marca d’água do Livro do 
Génesis no relato da Criação: ”E Deus viu que tudo 
era bom”. 

Deus gostou da Criação. Deus ama a Bele-
za das coisas que criou no tempo e que pensou 
desde toda a Eternidade. Deus há-de reconduzir 
tudo a Si no Fim dos Tempos, assim como quando 
Jesus disse e fez: ”Quando Eu for levantado da 
terra, atrairei tudo a Mim” – desceu à mansão dos 
mortos mas ressuscitou e subiu ao Céu, deixando-
-nos o Espírito Santo do Pai pelo qual superabunda 
a Luz no meio das trevas deste mundo. E todos os 
crentes vivem atraídos por Ele e para Ele.

Aspiremos pois a essa Luz Bendita em todos 
os dias da nossa vida e saibamos ser bons ad-
ministradores do tempo. Porque tempo é dinheiro 
- diz o povo!

“E quando a morte descer
E quando a noite chegar
Cantemos a vossa glória
Esquecendo-nos do mundo” 
- Liturgia das Horas

Ermelinda Silva
Prof. de Filosofia

“Vós que sois Senhor do tempo
Deus fiel e sem mudança
Vai-se o dia vem a noite
Guardai-nos todos unidos”

– Da Liturgia das Horas

Acerca do tempo
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Donativos do mês de setembro
Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 483€374,05 € 66€625,95 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Maria Amelia Fernandes 20,00 € 66€605,95  

José Manuel e Adélia Silva (Bodas de prata) 20,00 € 66€585,95  

Anónimo 75,00 € 66€510,95  

Adelino Marinho e Clara Marinho (25anos) 20,00 € 66€490,95  

Adelino Paula e Maria de Lurdes(Bodas de ouro) 5,00 € 66€485,95  

Rosa Dias 50,00 € 66€435,95  

Joaquim Faria e Graciosa Faria (Bodas de prata) 10,00 € 66€425,95  

Anónimo 10,00 € 66€415,95  

Anónimo 1,00 € 66€414,95  

João Vilaça e Maria Joaquina Vilaça (Bodas de ouro) 100,00 € 66€314,95  

António e Ana Maria Silva (Bodas de prata) 20,00 € 66€294,95  

Sr. Albino 50,00 € 66€244,95  

Manuel Novais 50,00 € 66€194,95  

Procissão de velas 12 de Agosto 51,00 € 66€143,95  

Anónimo 10,00 € 66€133,95  

Maria Alice Passos Tinoco 10,00 € 66€123,95  

Livros (Sameiro beleza na devoção) 120,00 € 66€003,95  

Ofertas “Memorias do Sameiro” 124,91 € 65€879,04  

João Mota Carvalho 250,00 € 65€629,04  

Total 484€370,96 € 65€629,04  

Nota: Donativos recebidos de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2017

No dia 3 de Julho, uma Peregrinação 
Arquidiocesana de Santiago de Compostela, 
com destino ao Santuário de Fátima, passou 
pelo Santuário do Sameiro.

Presidiu a esta Peregrinação o Arcebispo 
de Santiago, Mons. Julián Barrio, acompanha-
do do seu bispo auxiliar Mons. Jesús Fernán-
dez González, vinte quatro sacerdotes e mais 
de 250 fiéis. 

Às 12.30 horas, na Basílica, tiveram a 
solene concelebração eucarística, à qual se 
associou o Reitor do Santuário, Pe. Delfim 
Pinto Coelho. No final, Mons. Julián Barrio 
quis manifestar a gratidão da Arquidiocese a 
si confiada oferecendo um cálice ao Santuá-
rio do Sameiro. O Reitor agradeceu, em nome 
pessoal e da Confraria do Sameiro, este gesto 
de gratidão, carinho e devoção para com Nos-
sa Senhora do Sameiro.

Arquidiocese de Santiago de Compostela 
peregrina ao Sameiro
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BATISMOS – 2017  

Maio:
. Beatriz Carvalho da Costa, filha de Jorge 

Manuel Fernandes Costa e de Sónia Cecília Al-
meida Carvalho

. Rafael Gonçalves Silva, filho de Carlos 
Manuel Machado da Silva e de Teresa Antunes 
Gonçalves

. Ana Clara Ramalho da Silva, filha de Ma-
nuel Joaquim Gonçalves da Silva e de Sandra 
Clara Carvalho Ramalho

. Mafalda Ferreira Fernandes, filha de 
Nelson Ricardo Martins Fernandes e de Sandra 
Vilaça Ferreira

. Maria Gonçalves Silva Bastos, filha de 
João Carlos da Silva Bastos e de Susana Maria 
Gonçalves Silva Bastos

. Gabriel Soares Vieira, filho de Hélder Soa-
res Vieira e de Cécile Soares Vieira

. Adriana de Almeida Machado Costa, filha 
de Marco Paulo Carvalho Costa e de Cristiana 
Filipa de Almeida Machado

Junho:
. Tomás Gingeira Leitão Fernandes Araú-

jo, filha de Vítor Bruno Fernandes Araújo e de 
Eliana Martins Gingeira Frade Leitão

. Simão Dias da Silva, filho de Ivo Filipe Fernan-
des da Silva e de3 Patrícia Dias Rodrigues

. Eva Ribeiro Caires, filha de Alvin Araújo 
Caires e de Mariline Ribeiro Gonçalves Caires 

. Tomás Rodrigues Sousa, filho de Paulo 
Jorge Madureira de Sousa e de Isabel Maria da 
Costa Rodrigues

. Carolina Ribeiro Pereira, filha de Ricar-
do Eugénio Castro Ferreira da Silva Pereira e de 
Deolinda Maria Oliveira Ribeiro

. Sara de Abreu Gomes, filha de Bruno An-
tónio Coelho Gomes e de Sílvia Renata Lopes de 
Abreu

Julho:
. Alice Dias Vieira, filha de Ricardo Jorge Valença 

Vieira e de Andreia Daniela Macedo Dias

. Leonor Araújo Soares da Costa, filha de 
António Soares da Costa e de Natália Sofia Mar-
tins de Araújo

. Leonor Machado de Azevedo, filha de Pe-
dro Ricardo de Sousa Rodrigues de Azevedo e de 
Maria Ernestina Bastos Biscaia de Oliveira Ma-
chado de Azevedo

. Matilde Geraldes dos Reis Pedro Silva, 
filha de Rui Miguel Vieira da Silva e de Célia Car-
doso dos Reis

. Carlota Tavares Pontes Vasconcelos Ro-
drigues, filha de António Jorge Vasconcelos Bar-
ros Rodrigues e de Filipa Tavares Pontes

. João Caetano Lima Gomes Oliveira Lopes, 
filho de João Paulo Oliveira Lopes e de Raquel 
Maria Cerqueira Gomes 

. Manuel Ramiro Oliveira Correia, filho de 
Ramiro Gomes Correia e de Catarina Maria Oli-
veira Lopes

. Carolina Afonso Ferreira Veloso, filha de 
Bruno Daniel dos Santos Veloso e de Gabriela 
Soraia do Rosário Ferreira Veloso

. Santiago José de Castro Azevedo, filho de 
Daniel Alexandre Barbosa Azevedo e de Sónia Fi-
lipa Lopes de Castro

. Rodrigo de Carvalho Gomes, filho de Mar-
co Paulo Gonçalves e de Otília Daniela Viera de 
Carvalho Gomes

. Lucas Diego Daragon Fernandes, filho de 
Filipe Manuel Barbosa Fernandes e de Elsa Yvon-
ne Daragon

. Pedro Gabriel Marcos Pereira, filho de Ro-
meu Daniel Gomes Pereira e de Sandra Elisabete 
Andrade Marcos

. Jéssica Barros Teixeira, filha de José Luís 
Fernandes Teixeira e de Maria Isabel Coelho de 
Barros Teixeira

. Tiago Felicíssimo Carvalho Machado, filho 
de Nuno Miguel de Andrade Machado e de Elisa-
bete Cristina Gomes de Carvalho

CASAMENTOS - 2017 

Maio:
- Ricardo Jorge Gomes Maia de Sousa e Isabel 
de Fátima Velho Ferreira

- Hélio José dos Santos Lopes e Glória da 
Costa Rodrigues

- Hugo Emanuel Ferreira Matos Carreira e 
Ana Isabel Pereira Ribeiro

- César Oliveira ousa Lapa Barros e Helena 
Flipa Ferreira Lopes

Junho:
- Pedro Daniel da Silva Araújo e Diana Filipa 

Loureiro Torres
- Frederico José Santiago Martins de Carva-

lho e Mariana Carneiro Cerqueira
- Tiago Cerqueira Fernandes e Márcia Ma-

nuela Ferraz Braga
- Marco André de Oliveira Santos e Bárbara 

Catarina Gomes Guerreiro
- Mário Joaquim Fernandes Malheiro e Ma-

ria José Morais da Silva
- Cristóvão dos Santos Henriques e Cláudia 

Adelina Araújo Peixoto

Julho:
- Marco Licínio Loureiro de Campos e Ra-

quel Cristina Barros Ferreira
- João Paulo Rodrigues Magalhães e Carina 

Sofia Azevedo de Sousa
- César Fidélio da Rocha Pereira e Vânia Ma-

risa Ferreira Silva Duarte
- Fábio Daniel Azevedo Silva e Vanessa Fili-

pa da Silva Ferreira
- David Jean Robert Saint-Saens e Sandrine 

Florinda de Moura Machado
- Bruno Daniel dos Santos Veloso e Gabriela 

Soraia do Rosário Ferreira
- José Luís Coelho da Silva e Dalila Concei-

ção da Silva Reis
- André Fernandes Pinto e Patrícia Liliane 

Carvalhal Cavaco
- Filipe Manuel Barbosa Fernandes e Elsa 

Yvonne Daragon
- Marcos Martinez e Stephanie Martins Vilaça

NOTÍCIAS

Dia Arquidiocesano 
do Catequista

O Dia Arquidiocesano do Catequista rea-
liza-se todos os anos no segundo sábado de 
Setembro, aqui no Sameiro, e marca o iní-
cio do Ano Pastoral para os catequistas. Este 
ano, as Equipas da Catequese dos 14 Arci-
prestados da Diocese de Braga debruçaram-
-se sobre a exortação apostólica “Evangelii 
Gaudium” (Alegria do Evangelho), explorando 
25 conceitos considerados essenciais neste 
documento do Papa Francisco. O programa 

incluiu ainda, além de orações e do envio, 
uma conferência com o tema “Catequese de 
Gestação”, pelo director da Catequese do Pa-
triarcado de Lisboa, o Pe. Tiago Neto.

No momento do envio para o novo ano de 
ensino de catequese, o Arcebispo de Braga 
pediu aos catequistas que sejam evangeli-
zadores e semeiem a Esperança, apostando 
numa espiritualidade enraizada em Cristo. 
Nesse sentido, D. Jorge Ortiga desafiou os 
catequistas a constituírem grupos entre si ou 
com outras pessoas da comunidade e assu-
mam o encargo de serem animadores desses 
grupos, orientados na linha de encontro com 
Jesus. «Nós precisamos de levar o Cristia-
nismo para as casas, e como era bom que 

nas vossas casas pudesse surgir um grupo 
que periodicamente pegasse num texto da 
Sagrada Escritura e criasse esta experiência 
de uma espiritualidade, pessoal e coletiva», 
disse. Dirigindo-se aos cerca de dois mil ca-
tequistas reunidos na Cripta da Basílica do 
Sameiro, o Arcebispo de Braga referiu que 
hoje «são muitas» as situações que «exigem» 
ao Catequista ser semeador da Esperança. 
«Podem ser os pobres, podem ser os doen-
tes, podem ser os aflitos, podem ser os pro-
blemas que existem na paróquia (e há pro-
blemas na paróquia que acontecem, alguns 
que demoram, alguns que são passageiros), 
podem ser alguns conflitos que surgem tam-
bém, algumas interrogações e algumas dúvi-
das», apontou.
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Bodas de Prata

Maio
Joaquim Ferreira e Maria de Fátima Pe-

reira da Costa, S. Vicente de Penso (Braga)
António Joaquim Rodrigues de Sousa e 

Rosa Paula de Oliveira Martins, Urgeses (Gui-
marães)

António José Fernandes da Silva e Maria 
Alzira Gomes Ferreira Fernandes, Minhotães 
(Barcelos)

José Manuel Ribeiro Maia e Teresa de Je-
sus Carvalho Martins, Lamas (Braga)

Junho
Fernando Manuel Alves Ferreira Martins 

e Maria Manuela Sampaio de Sousa Martins, 
Lomar (Braga)

Afonso Manuel Cunha de Almeida Bran-
dão e Ana Paula Lima Pinto Oliveira Almeida 
Brandão, Braga

Julho
Gaspar Jorge de Oliveira Henrique e Rosa Ma-

ria Freitas Oliveira, São Pedro de Merelim (Braga)
Luís da Silva Vieira e Maria Manuela da 

Costa Machado, Nogueira (Braga)
Rafael Rodrigues Pereira e Maria Nazaré 

Gonçalves Ribeiro, S. Vicente (Braga)
António Manuel Macedo Carvalho e Maria 

Emília Pinheiro da Silva Carvalho, Gualtar (Braga)
José Carlos Faria Ferreira e Maria Emília 

Leite Ferreira, Lamas (Braga)
José Luís Pedrosa Meireles e Maria Goreti 

Neto Costa, Carvalhosa (Paços de Ferreira)
João Paulo Medeiros de Moreira Pimentel 

e Helena Maria Moutinho Castelo de Morais 
Pimentel, Rio Tinto

Manuel Joaquim Fernandes Ribeiro e 
Deolinda Maria Dias Coelho Ferrete Ribeiro, 
Telhado (Vila Nova de Famalicão)

Agosto
Egídio Loureiro Graça e Aurora Freitas 

Martins, Nogueira (Braga)
Manuel Salazar Gomes e Maria do Samei-

ro Ferreira Costa, Leitões (Guimarães)
Francisco Amorim Pinto Braga e Lídia Jú-

lia Fernandes Ferraz, Vila de Prado
Fernando Maria Ribeiro Piairo e Maria da 

Conceição da Costa Oliveira, S. Lourenço de 
Sande (Guimarães)

José Alberto Ribeiro Araújo e Maria Manuela 
Cunha Cruz Araújo, S. Paio de Arcos (Braga)

Domingos Rodrigues da Costa e Rosalina 
da Costa, Areias de Vilar (Barcelos)

Jorge Manuel Rodrigues de Carvalho e 
Maria da Conceição Gonçalves Ferreira de 
Carvalho, Gualtar (Braga)

José Carlos Cunha Fernandes e Maria de 
Lurdes Fernandes Marques, Souto Santa Ma-
ria (Guimarães)

José Manuel Gomes da Costa e Adélia Je-
sus Costa Ferreira Silva, Priscos (Braga)

Adelino António de Oliveira Marinho e Cla-
ra Maria Moreira Gonçalves Marinho, Antas 
(Vila Nova de Famalicão)

João José Fernandes da Silva e Maria da 
Conceição Matos da Silva, Gualtar (Braga)

Bodas de Ouro

Maio
Carlos da Rocha Fonseca e Maria Adelai-

de Melo Fonseca, Porto

Camilo Oliveira Ferreira e Maria da Concei-
ção Gonçalves Bouças, Custóias (Matosinhos)

Avelino Fernando Monteiro da Costa e 
Adelaide da Conceição Rocha da Costa, Ma-
ximinos (Braga)

Junho
David da Silva Faria e Maria Alice Oliveira 

Marques Faria, Semelhe (Braga)
Manuel Esteves da Costa e Maria de Je-

sus Paraíso Matos, São Lázaro (Braga)

Julho
Alfredo Ferreira da Silva e Maria Faria de 

Miranda, Chorente (Barcelos)
Manuel José Canto Inperadeiro e Maria da 

Conceição Vaz, Lindoso
José Marinho Gomes Pereira e Maria Emí-

lia Pinto da Nova Gomes Pereira, Porto

Agosto
Domingos Silva Pinto e Maria Isabel Aze-

vedo Silva, Ribeirão (Vila Nova de Famalicão)
António Leitão de Oliveira e Silva e Ana 

Correia de Azevedo, Mouquim (Vila Nova de 
Famalicão)

Avelino Manuel Ribeiro Peixoto e Rosa 
Apresentação Ribeiro, Vila Nova de Famalicão

Avelino Pinheiro Rodrigues e Maria Felicida-
de de Moreira Rodrigues, Valadares (Monção)

José Joaquim Macedo da Costa e Espe-
rança Macedo de Carvalho, Tamel (Barcelos)

Adelino Varandas Paula e Maria de Lurdes 
Gonçalves Magalhães Paula, Creixomil (Guima-
rães)

Bodas de Diamante

Agosto
Américo Araújo dos Santos e Adelaide Bar-

ros Gonçalves dos Santos, Palmeira (Braga).

JUBILEUS DE CASAMENTO

NOTÍCIAS

Peregrinação  
dos Frágeis

Realizou-se no dia 17 de Setembro a Pere-
grinação dos Frágeis, na Cripta do Santuário de 
Nossa Senhora do Sameiro, sob o mote “O olhar 
de Maria, Consoladora dos aflitos”. Trata-se de 
uma peregrinação organizada a nível do arcipres-
tado de Braga, mas que vai já tendo a presença 

de frágeis oriundos de outros arciprestados como 
Barcelos e Guimarães. Na homilia, D. Jorge Ortiga 
lembrou que, dada a condição de frágeis, «todos 
nós nem sempre temos esperança» e que, para a 
ter «é preciso cuidar e trabalhar a esperança». Esse 
trabalho, esclareceu, só é possível «no encontro 
com Jesus». «Na medida em que aprofundamos 
a intimidade com Jesus, a esperança começa a 
estar presente no nosso interior», frisou o cele-
brante que optou por fazer a homilia mais próximo 
da assembleia. «Procurai o encontro com Jesus 
pois tereis o direito a ter esperança», asseverou o 
prelado, não esquecendo de juntar a esta “equa-

ção” a relação com Maria, Mãe de Jesus. Depois, 
lembrou que a Arquidiocese de Braga inicia agora 
um novo plano de pastoral que incidirá sobre a vir-
tude teologal da esperança. «As nossas paróquias 
vão refletir na esperança e ter grupos cuidadores 
da esperança», declarou o prelado. E, na reta final 
da sua intervenção, o Arcebispo de Braga indicou 
que a Igreja diocesana deve caminhar para ser 
«Igreja de esperança: onde floresça a primavera 
do cristianismo». «Que ninguém se sinta sozinho 
e abandonado», afirmou D. Jorge Ortiga, convi-
dando todos os cristãos a rezarem para que «mais 
pessoas surjam como cuidadores da esperança».
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Grupos de Peregrinos inscritos na Reitoria do Santuário do Sameiro 

–  Setembro 2017 –

 Dia 5 – Grupo de Peregrinos da Diocese de Jaen (Andaluzia) – 120 pessoas + 1 sacerdote (Pe. Juan Pedro Moya)

 Dia 10 – Grupo de Peregrinos de Espanha – 50 pessoas + 1 sacerdote (Fr. Dario Miranda)

 Dia 11 – Grupo de Peregrinos alemães (81 pessoas + 2 sacerdotes)

   – Grupo “Singer Renpen” (Alemanha), acompanhado por D. Guenter Putz (Bispo de Wuerzburg)

   – Grupo de Idosos do Lar de Regadas (Fafe)

   – Grupo de Peregrinos da Diocese de Lugo (Espanha) – 110 pessoas + 3 sacerdotes

 Dia 14 – Grupo de familiares e amigos do Padre Parcídio Rodrigues (Celorico de Basto) por ocasião das suas Bodas de Ouro Sacerdotais

 Dia 15 – Missa do Convívio Sénior da Câmara Municipal de Ovar, presidida pelo pároco de Ovar, Pe. Manuel Pires Bastos (750 pessoas)

 Dia 17 – Peregrinação do Agrupamento 526 de Jesufrei (Vila Nova de Famalicão) por ocasião do 40º aniversário da fundação

 Dia 24 – Peregrinação Do Movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Braga

   – Grupo do Apostolado Mundial de Fátima (30 pessoas)

 Dia 27 – Grupo de peregrinos alemães (32 pessoas)

 Dia 28 – Grupo de peregrinos americanos (48 pessoas)

De saltito em saltito, lá me veio parar às 
mãos. Foi portador o próprio Senhor Arcebis-
po Primaz - D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga. 
Trata-se da encadernação de uma revista in-
titulada: “O Consultor do Clero”. Traz notícias 
dos anos 1883 a 1885.

Ora no I Anno, Numero 2, de 31 de Janeiro 
de 1883, sobre a primitiva imagem de Nossa 
Senhora do Sameiro, entretanto estatelada no 
meio do chão, o tal periódico refere o seguinte 
(pp. 23-24): 

“O monumento do Sameiro

Damos copia textual da acta lavrada e 
assignada pelos peritos que foram chamados 
judicialmente para darem seu parecer sobre 
o desmoronamento do famoso monumento, 
que a piedade dos fieis tinha levantado á Im-
maculada no alto do Sameiro: 

«Foram de opinião unanime os peritos, 
convocados judicialmente para vistoria dos 
estragos ultimamente acontecidos no mo-
numento do Sameiro, na noite de 9 para 10 
do corrente, que n’estes estragos havia a 
considerar causas predisponentes, e causas 
determinantes. 

Achavam causas predisponentes de so-
bra, na má construcção da base quadrangular 
do monumento, sem argamassa ou cimento 
que ligasse as pedras umas com as outras, 
apresentando fendas e interrupções, que a 
infiltração das chuvas penetrava ha doze 

para treze annos, desde a construcção inicial 
da obra: acontecendo por este modo, que a 
congelação d’essas chuvas, em occasiões de 
grandes abaixamentos de temperatura, devia 
tender constantemente a afastar mais e mais 
as mesmas pedras da obra, e tornal-a por 
isso mesmo de consistencia fraca apta para 
a sustentação da estatua da Senhora, do glo-
bo em que ella assentava, e do pedestal que 
sustinha esse globo. 

Acrescia ainda a esta circumstancia a 
pequenez, e a má configuração dos espi-
gões, os quaes não eram de si sufficientes 
para a segurança da mesma estatua e do seu 
globo respectivo, no alludido pedestal. 

As causas determinantes, achavam-as 
os peritos na violencia das condições meteo-
rologicas da occasião do desmoronamento, 
constantes de ventanias intensas, trovoadas 
energicas e chuvas torrenciaes: sem comtu-
do poderem reconhecer acção electrica di-
recta, nos effeitos desastrosos do mesmo 
monumento cahido. 

Os estragos da base, produzidos no 
capeado e no demais da obra, explicam-os 
razoavelmente os mesmos peritos, pela ac-
ção violentissima da queda da estatua sobre 
essa base. 

De qualquer explosão criminosa, quer 
de polvora, quer de dynamite, quer de outras 
analogas substancias explosivas, de nenhum 
modo acharam nem vestigios, nem vislum-
bres, sequer, por mais que fizessem indaga-
ções e pesquizas para isso». 

A commissão de peritos era composta 
dos snrs. engenheiros Antonio Arroio e Gue-
des Infante, dos professores Pereira Caldas e 
Lopes Cardoso, e do mestre pedreiro Cunha 
e outro. 

Foi nos principios de maio de 1864 que 
a commissão promotora do Monumento con-
tractou com o estatuario da cidade do Por-
to, Emygdio Carlos Amatucci, o fazer este a 
estatua, de marmore branco lioz e d’uma só 
pedra de quatorze palmos, afóra o globo e 
peanha, pelo preço e quantia de 1:300$000 
reis. O plano do monumento é um quadrila-
tero de 27m,77 por lado, com todas as faces 
iguaes. Foi collocada a estatua no lugar a que 
era destinada em 12 de agosto de 1869; e no 
dia 29 foi benzida solemnemente pelo exc.mo 
e rev.mo Arcebispo D. José. 

O parecer dos peritos não póde conven-
cer o povo da causa verdadeira do desastre, 
pois em verdade os fundamentos do parecer 
são pouco seguros para desvanecer duvidas. 
O que é certo é que o monumento vai ser re-
parado; que uma nova imagem será esculp-
turada, e que um novo pedestal de marmore 
se levantará para a receber. A obra do mo-
numento, depois que começou a da capella, 
ficou paralysada, e talvez agora se complete”.

À procura da história…
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Eis que o grande dia chegou! 

Neste mês de setembro reiniciaram-se novas 
obras no Santuário da Imaculada Conceição do Sa-
meiro, onde a Mesa Administrativa da Confraria do 
Sameiro tem sentido muito a falta da sua concreti-
zação, assumindo a intervenção como um propósito 
e compromisso. Trata-se da regeneração da Aveni-
da Nossa Senhora do Sameiro, revitalizando aquele 
que é, atualmente, o acesso principal à Estância e 
recinto sagrado, a nascente da referida avenida, 
onde nada foi descurado em prol dos peregrinos, 
turistas, assim como a mobilidade condicionada. 

A operação implicou um enorme esforço eco-
nómico da Confraria, só possível com a comparti-
cipação financeira da Câmara Municipal de Braga, 
ao rever-se na proposta da Mesa Administrativa, 
em dar vida à Estância e apostando no Turismo, 
com a implantação de um Posto de Turismo e In-
formações, contando, igualmente com a comparti-
cipação de uma Candidatura a Fundos Comunitá-
rios, submetida ao Turismo de Portugal.

A intervenção que visa a valorização da Es-
tância com acessos mais qualificados, bem como 
a promoção do Turismo nas Cinco Coroas da Cida-
de de Braga, acontece no “Largo dos quatro Dou-
tores Marianos”, num ano em que o país, através 
do Turismo de Portugal promove a “Valorização e 
Qualificação do Destino”, no âmbito do “Turismo 
Acessível”, para a “requalificação das acessibi-
lidades”, com especial proteção e promoção de 
medidas de Segurança, na Acessibilidade e Mo-
bilidade para todos, nomeadamente nos percursos 
de circulação viária e pedonal. 

A Confraria sempre preocupada em promover 
os seus espaços e equipamentos, apostou em ele-
var a “Estância Religiosa, Turística, Cultural e Na-
tural do Monte Sameiro” à “rota da acessibilidade 
e mobilidade qualificadas”. Com este investimento 
promove-se a valorização do local, a comodidade 
dos peregrinos e visitantes, bem como a segurança 

Sameiro de Todos, Sameiro para Todos

Fotografia da vista Longitudinal da Avenida, vista da Cruz Alta

Planta da área da Intervenção no “Largo dos Doutores Marianos” – Avenida de Nossa Senhora do Sameiro.

Gerardo Monteiro Esteves 

Arquiteto e Mesário da Confraria do Sameiro

de todos os cidadãos, numa estratégia desenvolvi-
da em estudos e soluções, que visam a otimização 
de todas as áreas e espaços exteriores, garantindo 
a requalificação dos acessos a todos os espaços 
interiores, com particular investimento na defesa e 
enobrecimento do recinto envolvente às estátuas 
dos Doutores Marianos, de onde poderá advir a de-
signação de “Largo dos Doutores Marianos”. 

A Confraria depois de outras tentativas sem 
sucesso, venceu esta Candidatura ao Fundo do 
Turismo de Portugal, com o slogan “Sameiro de 
Todos, Sameiro para Todos” – uma submissão 
muito trabalhada - onde a aprovação denotou o 
valor da estância, a pertinência da intervenção e 
reconheceu a objetividade do proposto - com ca-
ráter de necessidade e urgência - na concretiza-
ção das benfeitorias que garantem mais-valias a 
todos quantos acedem ao Sameiro.

Mas, a conquista bem-sucedida da Candida-
tura revela, também, a unidade de toda uma equi-

pa que trabalhou, empenhadamente, acreditando 
ser possível conquistar o sucesso da mesma, 
fazendo muitas contas, solicitando apoios de di-
versas instituições e, aplicando todo o saber e es-
tratégias para conseguir o desejado investimento.

Assim, a planta apresentada reflete a trans-
formação de quanto se procurou imprimir em ter-
mos de organização, de funcionalidade, de defesa 
da hierarquia e maior  unidade, para salvaguardar 
a harmonia do conjunto. O Sameiro será mais com 
os acessos valorizados. Todos seremos um pouco 
mais salvaguardados. O Sameiro será, também, um 
pouco mais de todos nós.

Agradecendo a compreensão de quanto incó-
modo as obras implicam e proporcionam, na cer-
teza de uma maior e melhor deambulação futura, 
de maior segurança e fluidez de tudo e todos, nes-
te admirável “Sameiro de Todos que se pretende 
seja para Todos”.

Gerardo Monteiro Esteves
Arquiteto e Mesário da Confraria do Sameiro

    


