
“Quando eu morrer,
vou contar tudo a Deus”

A frase é de uma criança, vítima da guerra 
na Síria. 

Uma criança que fala em morrer, futuro 
próximo previsível perante tanto escombro, 
tanta cinza, tanta casa destruída, tanto buraco 
na rua, tanta bala, tanta bomba, tanto míssil, 
tanto corpo esfarrapado…

Uma criança que fala em morrer perante 
tanta brutalidade, tanta agressividade, tanto 
ódio, tanta guerra, tanto sangue a escorrer…

Uma criança que fala em morrer porque os 
vivos são cada vez menos, porque os fugitivos 
são cada vez mais, porque o número de mortos 
cresce contínua e assustadoramente…

“Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus”.
Vou falar-lhe das ameaças de guerra, das 

armas químicas, do poder imenso de destrui-
ção que alguns têm, da loucura que paira em 
alguns discursos, das prepotências e arrogân-
cias, dos gastos imensos que roubam pão à 
fome de muitos.

Vou falar-lhe da maldade humana, das pa-
lavras ofensivas, dos gestos agressivos, dos 
insultos, das indiferenças e escárnios, dos co-
rações empedernidos. 

Vou falar-lhe dos que tratam bem o cão e 
mal o vizinho; dos que escovam o carro e pisam 
os de casa; dos que sorriem na rua e trucidam 
os familiares e demais convivas; dos que têm 
palavras mais afiadas que adagas.

Vou falar-lhe dos sentimentos negativos, 
de rancores e ciúmes, de invejas e maledicên-
cias, de calúnias e desejos de vingança, de res-
sabiamentos e intolerâncias.

“Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus”.  
Mas também vou falar-lhe de mim, dos meus 

nervos, dos meus berros, das tentativas de reso-
lução pela força, do não saber desculpar…

Também vou falar-lhe de mim, da minha 
rudeza, dos meus maus modos, das minhas 

birras, das minhas beiças, dos meus laivos de 
tirania, dos meus tons de superioridade, ou de 
jactância, ou de soberba, ou de orgulho…

“Quando eu morrer, vou contar tudo a 
Deus”.

E vou pedir-lhe por mim e pelo mundo. Vou 
pedir-lhe amaciador para os comportamentos, 
calor para os abraços, ternura para os beijos, 
doçura para os sorrisos, generosidade para as 
mãos, misericórdia para as faltas, tolerância 
para os erros, solidariedade para com os mais 
pequenos, humildade para as posturas e pala-
vras, diligência para o bem fazer, muito amor 
para todos os corações.

Vou pedir-lhe sensibilidade, açúcar em vez 
de vinagre, pombas brancas em vez de tanques 
de guerra, irmãos em vez de bombistas suici-
das, cooperantes no bem em vez de rivais nas 
ameaças e práticas do mal.

“Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus”.
Mas também vou querer falar com a Mãe 

d’Ele. Preciso de contemplar o seu olhar ter-
no, a solicitude para com Isabel, a ternura para 
com Jesus e José, o socorro para com os noi-
vos aflitos, a presença silenciosa e fecunda nos 
caminhos da cruz, o regaço disponível para 
acolher os crucificados da vida, o ânimo para a 
estrada dos desalentados.

Vou querer falar com a Mãe d’Ele. Porque é 
Mãe bondosa, porque é Mãe de Misericórdia, por-
que é Mãe benigna, porque é a Rainha da paz.

E é essa paz que vou pedir, a Deus e à sua 
Mãe, para o mundo, para a nossa sociedade, 
para as nossas comunidades cristãs, para os 
nossos ambientes de trabalho, para as nossas 
casas e para os nossos corações.

Príncipe da paz, rogai por nós!
Rainha da paz, rogai por nos!

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

Maria, Sinal de Esperança
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À Senhora do Sameiro

Todos devemos a vida.

Ela é verdadeira Mãe,

Nossa Mãezinha querida

Ó emigrante que partes,

Vais abraçar tua cruz.

Feliz, se levas a Mãe

E o Seu Filho, Jesus!

Sinto-me muito feliz

E cristão mais verdadeiro

Quando passo as minhas férias

Na Senhora do Sameiro.

Ares da Montanha Santa

Que nos dão saúde e calma…

No Santuário há remédio

Que dá cura a toda a alma.

Manuel Gonçalves de Oliveira 
(De Santo Estevão de Briteiros, Guimarães,  

Emigrante em Krefeld, na Alemanha),
“Ecos do Sameiro”, Fevereiro de 1987

À SENHORA DO SAMEIRO

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt
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O Senhor Arcebispo da nossa Arquidio-
cese de Braga denunciou na sua mensagem 
para a Quaresma de 2018 a existência de 
“situações ofensivas à dignidade humana” e 
“exclusões sociais” que exigem respostas da 
sociedade e das comunidades católicas.

“A Quaresma é um momento especial 
que convida o cristão a ‘abrir os olhos’, a ver a 
sociedade e a incomodar-se com a realidade 
humana. Peço, por isso, que sejamos capazes 
de olhar, de modo particular, para o mundo da 
dor e do sofrimento”, escreve D. Jorge Ortiga.

Numa reflexão intitulada ‘Tens sapatos? 
Lembra-te daqueles que não têm pés’, o ar-
cebispo primaz desafia os católicos a sair do 
“comodismo” para um encontro com “a vida 
envolta em situações dolorosas”. “Esta cami-
nhada deve tornar-se uma aventura onde, na 
realidade concreta, se assume o compromis-
so de cuidar dos desfavorecidos”, acrescenta.

A mensagem deixa uma palavra a várias 
pessoas em “situação de fragilidade”, desde 
a solidão dos idosos à perda de “sentido para 
a vida” dos jovens, passando pelos “dramas 

e incertezas” das famílias. “Enquanto nós es-
tamos confortáveis com os nossos sapatos, 
existe uma multidão cujos pés estão impe-
didos de caminhar no mundo com alegria”, 
assinala D. Jorge Ortiga.

O Senhor Arcebispo indica que o tradi-
cional “contributo penitencial”, ofertas re-
colhidas nas diversas comunidades, serão 
orientadas este ano para dois fins. O primeiro 
é concretizado através do ‘Fundo Partilhar 
com Esperança’, para a solidariedade com 
“pessoas que não dispõem dos mínimos para 
uma vida feliz”. O segundo ajudar a paróquia 
de santa Cecília de Ocua, Diocese de Pemba 
(Moçambique), para a criação de “estruturas 
básicas para a promoção e evangelização”.

“Rezo para que os cristãos e as comuni-
dades criem gestos de esperança que devol-
vam a dignidade à sociedade. Caminhemos! 
Abramos os olhos! Respondamos com um es-
tilo de vida cristão na certeza de que a Páscoa 
destrói a morte e, passo a passo, transforma 
o coração das pessoas”, conclui D. Jorge Or-
tiga.

Nota da Redação: esta Mensagem era 
para ter saído na passada edição de Fevereiro 
do Ecos do Sameiro, mas que, por imprevisto, 
acabou por ser trocada com uma outra notí-
cia. Como é sempre interessante ouvir quem 
está ao leme da nossa arquidiocese, achamos 
por bem, publicá-la nesta edição.

MENSAGEM QUARESMAL DE D. JORGE ORTIGA

Donativos do mês de janeiro/fevereiro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 521 735,26 € 28 264,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anónimo 100,00 € 28€164,74 €  
Anónimo 20,00 € 28€144,74 €  
João António Alves 10,00 € 28€134,74 €  
António Raul Vieira da Silva e esposa 10,00 € 28€124,74 €  
Adrianao de Sá 20,00 € 28€104,74 €  
Domingues Neves Dias 30,00 € 28€074,74 €
Maria Delfina Campos 50,00 € 28Ê024,74 €
Jaime Mendes Marques 10,00 € 28€014,74 €  
Joaquim Ricardo Lourenço 20,00 € 27€994,74 €  
Francisco Inocêncio de Oliveira 5,00 € 27€989,74 €  

Total 522 010,26 € 27 989,74 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de Fevereiro a 20 de Março de 2018
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MARIA, SINAL DE ESPERANÇA
1. Enquanto espelho e exemplo, Maria oferece 
à Igreja o Seu próprio rosto. Qual é a fisionomia 
deste rosto? 

Em Maria encontramos o Evangelho vivo, 
o Evangelho inscrito na vida. Em Maria vemos 
uma Igreja totalmente descentrada (de si mes-
ma) e plenamente recentrada (no divino e no 
humano); uma Igreja voltada, antes de mais e 
acima de tudo, para Deus; uma Igreja esvaziada 
de si e cheia de Jesus Cristo; uma Igreja tonifi-
cada pelo Espírito; uma Igreja feliz na fé; uma 
que se apaga voluntariamente para que Jesus 
possa brilhar. 

Trata-se, por isso, de uma Igreja mais con-
fidente que conferente; de uma Igreja despojada 
e humilde; de uma Igreja que sabe fazer silêncio 
para poder fermentar a Palavra; de uma Igreja 
que, acima do fazer, privilegia o estar; de uma 
Igreja que se  habitua não só a rezar (falando 
com Deus), mas também a orar (escutando a 
voz de Deus).

Não admira que esta desponte como uma 
Igreja profeticamente inconformista (e saudavel-
mente inconformada); como uma Igreja distan-
te do poder e próxima dos simples; como uma 
Igreja pobre e (preferencialmente) junto dos po-
bres; como uma Igreja que existe para servir e 
nunca para se servir; como uma Igreja disponí-
vel e jamais imparcial; como uma Igreja liberta-
dora e misericordiosa; como uma Igreja materna 
e, nessa medida, tolerante.

Eis, em síntese, uma Igreja educadora (so-
bretudo) pelo testemunho; uma Igreja, ao mes-
mo tempo, discípula e seguidora; uma Igreja 
próxima (até) de quem está distante; enfim, uma 
Igreja existencialmente eucarística, que faz da 
entrega de Jesus Cristo, que sacramentalmente 
actualiza, um programa de vida e uma contínua 
proposta de sentido. É uma Igreja que, como 
Maria, aprende a conjugar mais o verbo dar do 
que o verbo receber!

2. A Igreja  é chamada  incessantemente a re-
compor o seu rosto em Maria. No Seu rasto, não 
desvalorizará planos de acção nem conferências 
ou simpósios. Mas a prioridade será sempre a 
vivência de cada instante e o testemunho em 
cada momento.

Na mais ínfima parcela do krónos fará bri-
lhar o luminoso esplendor do  kairós. Não de-
sistirá perante as dificuldades, mas procurará 
transformá-las em permanentes oportunidades. 
Será uma Igreja humilde, que nunca reclamará 
privilégios. A sua voz só se fará ouvir para anun-

ciar o Evangelho da esperança e para denunciar 
as injustiças que visam obscurecê-la.

Passará muitas horas de joelhos, à escu-
ta. Não terá a preocupação de que se fale dela. 
O importante, para a Igreja, é que se faça o 
que Jesus diz (cf. Jo 2, 5); é que Jesus cresça, 
ainda que ela diminua (cf. Jo 3, 30).

Nesse contexto, terá muitos tempos de 
retiro e de deserto, imitando Maria no Sábado 
Santo, entre a recordação da morte e a expec-
tativa da ressurreição. Também a vida da Igreja 
decorre entre a atenção dispensada à realidade 
e o empenho na sua transformação.

3. O Sábado Santo é uma espécie de entretanto 
entre a comemoração da morte e a celebração 
da vida.  A Páscoa está, literalmente, em mar-
cha. A passagem da morte para a vida faz-se no 
silêncio da espera. Estamos no fundo? Mas é do 
fundo que tudo parte. 

A grande lição do Sábado Santo é que não 
há motivos para o derrotismo (próprio de Sexta-
-Feira Santa), mas também não há  ainda ra-
zões para a euforia (aceitável em Domingo de 
Páscoa). O Sábado Santo é a grande metáfora 
da existência humana e do percurso eclesial. É 
preciso nunca deixar de acreditar, nunca desistir 
de trabalhar. Não há obstáculos intransponíveis.

Segundo Carlo Maria Martini, «entre o “já” e 
o “ainda não”, devemos evitar absolutizar o hoje 
com atitudes de triunfalismo, ou, pelo contrário, 
de derrotismo. Não podemos deter-nos na es-
curidão de Sexta-Feira Santa, numa espécie de 
“cristianismo sem redenção”; mas também não 
devemos apressar a plena revelação da vitória 
da Páscoa em nós, que se realizará na segunda 
vinda do Filho do Homem. Somos convidados a 
viver como peregrinos na noite iluminada pela 
esperança da fé e acalentada pela autenticidade 
do amor».

Neste tempo, que decorre entre a escuridão 
mais densa e a aurora do dia de Páscoa, «Ma-
ria revive as grandes coordenadas da sua vida, 
coordenadas que resplandecem desde a Anun-
ciação e que caracterizam a Sua peregrinação 
na fé».

4. Os discípulos, figurando a Igreja nascente, 
«trazem em si a memória de tudo o que vive-
ram com o Mestre. Trata-se, porém, de uma 
recordação carregada de nostalgia e fonte de 
tristeza, porque tudo por que tinham ansiado e 
que tinham esperado com Ele e por Ele parece 
irremediavelmente perdido. O Sábado Santo é 
vivido pelos discípulos no medo e no temor do 

pior, porque o futuro parece reservar para eles 
derrotas e humilhações crescentes. No sábado 
do tempo em que nos encontramos é necessário 
redescobrir a importância da espera; a ausência 
de esperança talvez seja a doença mortal das 
consciências, nesta época marcada pelo fim dos 
sonhos ideológicos e das aspirações a eles as-
sociadas».

A espera da esperança não pode ser con-
fundida com passividade. Pelo contrário, ela pro-
porciona a oportunidade decisiva para realizar o 
prioritário: a escuta.

A escuta, que nunca peca por excesso, faz-
-se, sem dúvida, a partir da Palavra revelada na 
Escritura e interpretada pelo Magistério. Mas 
faz-se também —  e bastante — a partir do 
acolhimento do Espírito que balbucia no tempo 
(o zeitgeist) e, particularmente, na voz da cons-
ciência.

Tenhamos presente que, como avisa o pró-
prio Jesus, Deus vê no segredo (cf. Mt 6, 1-6). 
E não é seguramente em vão que o Vaticano II 
chama à consciência o «santuário secreto» onde 
o Homem se encontra com Deus. «A palavra de 
Deus, como sublinha Simone Weil, é também a 
palavra secreta». 

Daí que  o pensamento crente deva estar 
«vazio, à espera, sem nada procurar, mas pronto 
a receber, na sua verdade nua, o objecto que o 
vai penetrar». No fundo, «os bens mais preciosos 
não devem ser procurados, mas esperados».

Uma pessoa não há-de ser estigmatizada 
por decisões que toma em consciência e, muitas 
vezes, no meio de condicionantes que chegam 
a ser dramáticas. Simone Weil confidencia que 
o uso das palavras «anathema sit» foi o motivo 
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que a «impediu de franquear as portas da Igre-
ja». É igualmente essa a razão para que muitos 
a abandonem ou se desencantem com ela. O 
legado de Jesus Cristo implica uma «solução 
harmoniosa entre indivíduos e comunidade». E 
esta harmonia passa, inevitavelmente, por um 
«justo equilíbrio de contrários».

5. A consciência é vista, desde o princípio, como 
uma espécie de vestígio seminal do divino em 
cada homem. Aliás, já há muitos séculos atrás, 
Pierre Bayle descrevia a consciência como «a 
voz e a lei de Deus». Pelo que «violar a cons-
ciência é, essencialmente, violar a lei de Deus». 

João Paulo II viria a sufragar esta posição, 
em 1991, na mensagem para o Dia Mundial 
da Paz: «Nenhuma autoridade humana tem 
o direito de intervir na consciência seja de 
quem for». Neste sentido, «negar a uma pes-
soa plena liberdade de consciência ou tentar 
impor-lhe uma maneira particular de com-
preender a verdade vai contra o seu direito 
mais íntimo».

O primado da pessoa é o que deve prevale-
cer. A autoridade está ao serviço da pessoa. Não 
pode abafar a pessoa. A autoridade existe para 
que a consciência de cada um seja respeitada. 
Para que, no fundo, seja garantido que a autori-
dade maior é a consciência.

A Igreja é comunitária, mas com base na 
pessoa. Não despersonaliza quando integra. 
Cada um deve, pois, ser acolhido e tratado como 
único. Maria mostra como o Salvador de toda a 
humanidade veio ao mundo por meio de uma 
única pessoa.

A Igreja deve dirigir-se a todos e tem de 
estar disponível para cada um. Em qualquer 
circunstância, ela há-de ser portadora de es-
perança. Não se trata de uma esperança como 
ilusão, mas da esperança como garantia. O seu 
fundamento está em Jesus Cristo e a sua ima-
gem encontra-se em Maria.

O Concílio Vaticano II assinala que Maria 
«brilha como sinal de esperança segura e de 
consolação aos olhos do Povo de Deus pere-
grino». Ela posiciona-Se como uma luz no hori-
zonte a orientar o sentido da nossa vida. Como 
refere Alejandro Martínez, Maria «transforma-se 
em incentivo para a dupla tarefa do cristão: san-
tificação própria e ser testemunha de Cristo no 
meio dos homens».

6. Por aqui se vê como a fé não é alienante. O 
cristão tem os olhos na eternidade, mas não 
foge do tempo. Pelo contrário, é por causa da 
sua esperança na consumação eterna da sua 
existência que ele se empenha na transforma-
ção do mundo actual. É a certeza do futuro que 
estimula a intervenção no presente.

De um modo marianamente autenticado, a 
Igreja vai fazendo a trajectória do mistério pascal 
nas suas duas ocorrências fundamentais: cru-
cifixão e ressurreição. Da cruz fazemos expe-
riência palpável. Da ressurreição vamos fazen-
do experiência na esperança. Como dizia Sto. 
Agostinho, «nesta vida, realizamos o que está 
significado na crucifixão, enquanto afirmamos, 
pela fé e pela esperança, o que está significado 
no sepultamento e na ressurreição».

Se não houver mais nada para oferecer às 
pessoas, não deixemos de oferecer a esperança. 
A esperança não é tudo, mas é essencial para 
tudo. É usual dizer-se que enquanto há vida, há 
esperança. Também se poderá afirmar que en-
quanto houver esperança, haverá sempre vida!

Cónego João António Pinheiro Teixeira
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No passado sábado, 17 de março, um 
grupo de funcionários da empresa SOURCE 
TEXTIL, sediada no Parque Industrial de Celei-
rós, juntamente com o proprietário da empresa, 
o empresário Paulo Barbosa, deslocaram-se ao 
Santuário do Sameiro, com o propósito de, em 
terreno de propriedade da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro, procederam à plantação 
de 108 árvores, dando assim por realizado, o 
desafio lançado, tendo como intenção, repor 
na natureza “aquilo que consumiram, no último 
ano, com as emissões de dióxido de carbono na 
empresa”, assim nos referiu a Dra. Luísa Alves, 
Diretora de Recursos Humanos da empresa. 
Com a presença do arquiteto Gerardo Esteves 
em nome da Confraria do Sameiro, do Engº. Abí-
lio Lima, colaborador e responsável da confraria 
na área das matas e jardins, tivemos oportuni-
dade de ouvir aquele responsável, que alertou 

para a necessidade da plantação de árvores em 
espaços devidamente preparados e de forma 
que se possa, com facilidade, fazer a limpeza e 
manutenção da mata. Por isso, ainda segundo o 
arquiteto Gerardo Esteves, o terreno foi devida-
mente preparado para que, no futuro, se possa 
entrar com uma máquina e fazer, sem dificulda-
de, o trabalho de manutenção e limpeza. 

Sem que houvesse razão especial para 
realizar esta iniciativa no Sameiro, apenas a dis-
ponibilidade que a confraria dispensou desde o 
primeiro contacto, Paulo Barbosa adiantou que, 
“no Sameiro e no local em que foram plantadas 
(em terreno junto à estrada de acesso ao San-
tuário do Sameiro, um pouco antes de se che-
gar à chamada Rotunda do Papa, à direita para 
quem vem do Bom Jesus) podem ser vistas e 
lembradas por quem as plantou, ao passarem 
para irem à Basílica do Sameiro, ao invés, se 

tivessem sido plantadas num qualquer pinhal”. 
Lembrou também que, na empresa, todos fo-
ram colaborantes para que a iniciativa tivesse 
sucesso e fosse concretizada. Porquê 108 ár-
vores? Porque por cada tonelada de emissão 
de dióxido de carbono, deve, segundo o guia da 
Pegada Ecológica, ser plantada 1,8 árvores por 
cada tonelada emitida. Contas simples de fazer, 
segundo referiu a Dra. Luísa Alves. 

Assim, com esta iniciativa, o Monte Samei-
ro passou, a partir deste sábado, a ter mais 108 
árvores que, todos esperamos cresçam, longe de 
incêndios e outras catástrofes e nos venham a 
dar a sombra refrescante em dias de muito calor.

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

carnRWgNw
José Campos / Confraria do Sameiro

PLANTAÇÃO  

DE ÁRVORES  

NO SANTUÁRIO  

DO SAMEIRO

Durante os Domingos do mês de Maio, 
o Santuário do Sameiro acolherá mais um 
Encontro de Coros Litúrgicos. Lançado o 
apelo, foram já muitos os Coros que fizeram 
a sua inscrição:

Dia 06/05 *S. Vicente de Oleiros 
*Coral de N.S. do Sameiro

ENCONTRO DE COROS NO SAMEIRO - MAIO 2018
Dia 13/05 *Coral de Tagilde * Grupo 

Coral de Areias-S. Vicente *Grupo Coral da 
Lama *Orfeão Vox Caeli (Cantanhede)

Dia 20/05 *Grupo Coral de Grimancelos 
*Orfeão de Braga *Coral Manuel Faria *Coral 
Novo Rumo

Dia 27/05 *Coral de Dume *Coral 
de Antime *Coral Regina Coeli *Coral de 
Viatodos
Se algum Coro desejar participar, poderá ainda 
fazer a sua inscrição até ao próximo dia 15 de 
abril através do email: encontrodecoros18@
gmail.com ou do telefone 253 303 402.
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(continua no próximo número)

Centro Apostólico do Sameiro, 
8 de Outubro de 2004

Não é apenas um dos braços do triângulo 
turístico bracarense, ainda que puros sejam os 
ares, bucólica a paisagem, admirável a panorâ-
mica… É verdade que inspira paz, inebria pela 
beleza, gera sensações de bonança interior.

O Sameiro é mais que isso. De facto, também 
nos fala de devoção, de doutrina, de fé. No feliz 
dizer de alguém é como que um novo Cenáculo – a 
Mãe com os filhos à volta, confortando-os, incu-
tindo-lhes ânimo, sentando-os à mesa com Jesus.

Mas o Sameiro é ainda muito mais do que 
isso: é vida – a de cada peregrino que escala o 
monte -, com o que isso significa de pedidos, 
desejos, dores, lutas, dramas, também acções 
de graças, louvores, preces atendidas, lenitivos 
ou curas, bênçãos…

Muitos têm tentado contá-lo: n’ O Sameiro, 
que evoluiu para Ecos do Sameiro, venerando e 
vetusto jornal, com quase oitenta anos de idade, 
mas ainda circulando pelo mundo e trazendo até 
nós o mundo; na Poesia do Sameiro, compilada e 
anotada por Silva Araújo, sob o patrocínio edito-
rial da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro; n’ 
O Sameiro, Solar da Imaculada, obra escrita por 
um benemérito servidor da Imaculada Conceição, 
o Cón. José Borges; n’ A História do Sameiro – 
um cozinhado de simplicidade, rigor, maestria e 
devoção do P. Fernando Leite; nos documentos e 

pronunciamentos da S. Sé, dos Prelados, da Con-
fraria… Enfim, um mare magnum, capaz de em-
baraçar quem tem um público pela frente. 

Percebe-se, de quanto dito, que a exaustivi-
dade na abordagem do tema que me foi propos-
to está fora de planos. Não irei dizer tudo. Antes, 
tenho a certeza de que poderei dizer muito pou-
co. Por outro lado, tentarei evitar a mera repe-
tição do que outros já escreveram ou disseram, 
pelo menos em termos de arrumação de ideias.

Assim, focarei o Sameiro em três perspec-
tivas. Em primeiro lugar, como Lausperene Ma-
riano, ou romaria contínua e orante de pessoas, 
grupos, associações, movimentos de apostola-
do, instituições…

Em segundo lugar, como Salão Nobre, ou 
espaço celebrativo dos acontecimentos mais 
marcantes, quer em termos de igreja braca-
rense – à qual pertencemos -, quer mesmo em 
termos de igreja nacional e universal.

Por fim, como Púlpito, a doutrina jorrando 
pelas palavras, pelos testemunhos, pela escrita, 
pela arte...

Antes da abordagem de cada um dos item’s, 
tentarei uma indispensável contextualização, 
que se prende com a figura e o tempo em que 
viveu o Papa Pio IX. Sem isso, não se entenderia 
o que nos aparece edificado, nem compreende-
ríamos o alcance da mensagem que o Sameiro 
perpetua no tempo. 

Por se tratar de um documento, de veras importante, para situar o Sameiro na História da Igreja em Portugal, e não só, 
vamos a partir deste mês de março de 2018 e, durante os próximos meses, publicá-lo (uma parte em cada mês), sabendo 
que iremos ao encontro de muitos que nos têm manifestado o desejo de conhecer, um pouco mais, a história deste, que 
é, o segundo maior santuário mariano de Portugal e o mais importante de todo o norte. Este é, um contributo importante, 
daquele que é hoje, o Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, Cónego Doutor José Paulo Leite de Abreu.  

O SAMEIRO NA HISTÓRIA
Paulo Abreu

O Papa Pio IX 

Desde os inícios do seu pontificado que Pio IX 
se esforça por promover uma restauração geral da 
sociedade cristã, tão assolada pelos ares liberais, 
laicistas, racionalistas, materialistas, anti-clericais. 

Com esse intuito, o Papa proclama, em 1854, 
o dogma da Imaculada Conceição. Com o mesmo 
propósito publica a Encíclica Quanta Cura e o ane-
xo Syllabus. Com igual intuito, convoca um Concí-
lio, o primeiro que se realiza no Vaticano. 

Estes três acontecimentos (dogma, Quanta 
Cura – Syllabus e Concílio Vaticano I) deveriam, 
pois, destronar o racionalismo teórico e prático do 
século XIX, defender a ordem sobrenatural, numa 
palavra, deveriam ser para o racionalismo o que o 
Concílio de Trento fora para o Protestantismo.

Quem lê a Encíclica Quanta Cura não tem dú-
vidas sobre o que acabo de afirmar: ela é dura no 
tom e negativa na visão que apresenta da sociedade 
oitocentista (chama-lhe até “tristíssima época”). Me-
nos dúvidas tem ainda quem lê o Syllabus: começa 
exactamente por defender a ordem sobrenatural, isto 
é, a existência de Deus, a Sua acção no mundo, a 
existência dos milagres, a firmeza dos dogmas, para 
passar à condenação do indiferentismo e latitudina-
rismo, combatendo depois o matrimónio civil, a moral 
laicista, o amoralismo económico, o jurisdicionalismo, 
a liberdade de culto e de consciência… Ficou para a 
história o anátema lançado sobre quem considera 
que o Romano Pontífice pode e deve reconciliar-se 
com o mundo moderno… As dúvidas dissipam-se 
por completo quando recordamos os frutos do Con-
cílio Vaticano I, verdadeiro monumento ao ultramon-
tanismo, à autoridade pontifícia, à infalibilidade papal 
em matérias de fé e moral, dentro dos requisitos que 
se conhecem.

Exageros à parte – cada época tem os seus – o 
certo é que o Papa Pio IX se mostra sólido na defesa 
da doutrina, enriquece-a com o dogma da Imaculada 
Conceição, recusa-se a aceitar uma sociedade posi-
tivista e míope (truncada na sua dimensão transcen-
dente), defende a doutrina cristã e o influxo da crença 
e da ética na sociedade, fortalece a Igreja diante dos 
seus detractores, inspira segurança num tempo mar-
cado pela perplexidade, pelo relativismo, pela des-
crença, pelo galicanismo, pelo anti-clericalismo, pelo 
endeusamento da razão em detrimento da fé. 

São estes os ventos que chegam a Braga. E que 
em Braga ganham morada. Muito por obra de um 
sacerdote, de coração profundamente mariano, o P. 
Martinho António Pereira da Silva. Por ele, perpetuar-
-se-á no Sameiro a devoção à Imaculada Conceição; 
recordar-se-á o dogma da infalibilidade pontifícia; 
e, sobretudo, as pegadas dos crentes continuarão a 
assegurar que Deus, na infinita bondade que o Seu 
coração simboliza, até a Mãe partilha connosco e que 
nós, os crentes, gostamos muito dela.
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Guerras do Alecrim e Manjerona é uma ópera joco-séria da autoria de Antó-
nio José da Silva (O Judeu), apresentada no Teatro do Bairro Alto em 1737. As suas 
obras, em geral, rompem com os modelos clássicos, procurando inspirar-se no 
espírito e linguagem do povo, em que o canto e a música surgem como elementos 
essenciais do espetáculo.

Numa época em que o teatro popular assume uma importância relevante no 
contexto da crítica social, o texto de António José da Silva pretende denunciar acima 
de tudo o namoro convencional tão comum praticado no seio das classes superiores 
(a nobreza e fidalguia decadente), assim como a medicina balofa, carregada de pre-
ciosismos latinos e linguagem oca, para além dos vícios e costumes das donzelas 
e cavalheiros que viam no casamento por interesse uma forma de assegurar a sua 
sobrevivência. Através de um discurso marcadamente irónico com forte pendor críti-
co, a peça exibi magistralmente algumas virtudes e defeitos das suas personagens, 
expondo a ridículo o seu comportamento imoral, com destaque para situações em 
que o ser e o parecer servem de pretexto para desencadear o cómico e o riso no 
espectador, É neste ambiente de farsa, repleto de jogos de engano, disfarce e mal-
-entendidos, que esta comédia adaptada a partir do texto original do autor sobe ao 
palco sob a responsabilidade da Nova Comédia Bracarense, procurando uma vez 
mais, no seu repertório já tão vasto, ir ao encontro do teatro sob a influência da 
Commedia dell’arte, não só para homenagear um dos vultos maiores da dramaturgia 
portuguesa, mas também recuperar a melhor tradição do Teatro barroco.

FICHA ARTÍSTICA: 
Encenação I José Manuel Barros
Dramaturgia I NCB (adaptação) 
Figurinos I Goreti Abreu
Iluminação e som I Francisca Barbosa
Direção artística I Carlos Barbosa 
Elenco I Diamantino Esperança (D. Tibúrcio); Vasco Oliveira (D. Lancerote); 

Agostinho Silva (D. Gilvaz) António Pimentel (D. Fuas); Helena Guimarães (D. Clóris) 
Rita Pereira e Sofia Tenreiro (D. Nise); Joshua Swift (Semicúpio); Helena Machado 
(Sevadilha)  

Produção: NCB 2017

ESPETÁCULO A FAVOR DAS OBRAS 
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO-BRAGA

NOVA COMÉDIA BRACARENSE
APRESENTA

GUERRAS DO ALECRIM E MANJERONA
ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA

APOIOS: 

Nota da Redação: 
Por motivos que se prendem com a 
realização da Rampa da Falperra, a 
Procissão de Velas prevista para a 
noite de 12 de Maio não se vai realizar. 
Ficam, entretanto, agendadas as 
outras datas inicialmente previstas.


