
“Roubaram a porcaria da máquina!”
Esta é uma daquelas notícias, das muitas 

que o Facebook traz, que nos deixa no meio da 
ponte, sem sabermos se é para chorar ou para 
rir. É brincalhona e séria ao mesmo tempo. É uma 
jocosa mentira que encerra tremenda verdade.

Vamos à boa nova, desdobrada debaixo do 
título “Fábrica de apanhar ladrões”. E assim se 
anicha o texto: 

“No Estados Unidos fabricaram uma má-
quina de pegar ladrões. 

Testada em Nova York, em 5 minutos pegou 
1500 ladrões.

Levaram-na para a China e em 3 minutos 
apanhou 2500 ladrões.

Na África do Sul, em 2 minutos pegou 6 mil 
ladrões.

Trouxeram-na para Portugal e, num minu-
to, roubaram a porcaria da máquina”.

Imaginação, claro! Até porque não seremos 
nem melhores nem piores que tantos outros paí-
ses no que à honestidade ou, lendo pela inversa, 
no que à desonestidade diz respeito. Mas lá que 
a “máquina” desaparece, lá isso é verdade.

Como a roubaram, a “máquina” deixou de 
apanhar assaltantes de madeira, pedra, tijolos, 
areia, cimento; ou de frutos de árvores; ou de 
heranças familiares, casas, campos, leiras, 
apartamentos, automóveis, contas bancárias, 
ouro, esmolas…

Como a roubaram, a “máquina” deixou de 
apanhar artífices de falências fraudulentas, de 
divórcios a fingir, de transferências de dinheiro 
e bens para outrem, caminho fácil de fuga a 
responsabilidades…

Não se sabe ao certo de que marca era a 
“máquina”. Há quem diga que tinha a etiqueta 
“006”, inventada por um amigo de mãos lar-
gas, que tanto faz companhia em território luso 
como em território estrangeiro, sotaque com 
acentuação francesa…

Pelos vistos, a “máquina” roubada gerava 
muitos ódios. Imagine-se que até proibiram 

a sua instalação no BES, em algumas outras 
instituições bancárias e noutras instituições 
não bancárias, mas com muito boas comuni-
cações…

Também, ao que parece, a “máquina” não 
se pode dar ao luxo de morar em paraísos, so-
bretudo se tiverem o sobrenome de “fiscais”.

Estão-lhe vedadas ainda férias no estrangeiro, 
pelo que, dinheiro emigrado e sem a desengorda 
dos impostos, “patacão” alapado nas offshore’s, 
também não é caçado pela “máquina”…

Roubaram a “porcaria” da máquina. 
E a notícia é muito triste. Porque a “máqui-

na” faz uma tremenda falta nestes tempos de tão 
pouca retidão, transparência, verdade. Porque a 
“máquina” faz muita falta em tempos de tanta 
corrupção, de tanto compadrio, de tanta falca-
trua, de tanto “drible” a regras e procedimentos.

Desgraça ainda maior é que o desapareci-
mento da “máquina” implica aumento de peso 
nas costas de uns poucos, que a nada podem 
fugir, ou que se preocupam em ser honestos. 
Que grande pedregulho lhes cai sobre as cos-
tas… Quase só trabalham para o Estado. Vi-
vem para pagar impostos. Ficam espalmados 
com uma obscena carga fiscal…

Ah, sei que estou a escrever no Ecos do Sa-
meiro. Sob o olhar da Mãe. E a pensar nos que 
lhe são filhos.

É sob o exemplo e proteção dela que hoje 
imploro o regresso da “máquina”. Melhor: o re-
gresso da transparência, da justiça, da equida-
de, da verdade. 

É sob o seu exemplo e proteção que peço 
o fim da corrupção, dos compadrios, dos “ha-
bilidosos”. 

É sob o seu exemplo e proteção que peço a 
conversão dos ladrões e uma vida mais digna, 
humana e livre para todos.

Por favor: tragam a “porcaria da máquina”!

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

Cardeal Monteiro 
de Castro no Sameiro

Peregrinação 
Arquidiocesana ao Sameiro

O Sameiro na História
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Março

Dia 24  – Grupo de Dirigentes Escutis- 
tas – animaram a celebração das 16.30 
horas;

Dia 26 – Missa do grupo de condiscí-
pulos de Sua Eminência Cardeal Monteiro 
de Castro, natural de Prazins (Santa Eufé-
mia), Arciprestado de Guimarães.

Abril

Dia 14 – Missa da Catequese Paro-
quial de São Bartolomeu do Mar, Arcipres-
tado de Esposende, presidida pelo Pároco, 
Pe. Sampaio Viana;

Dia 16 – Peregrinação do Grupo de  
Jovens “Maria Regina Mundi” – Itália

Dia 21 – Grupo da Paróquia de Maria  
Auxiliadora – Vigo – dos Padres Sale-
sianos

Dia 25 – Paróquia de Silva Escura – Maia, 
Diocese do Porto. Missa presidida pelo Pe.  
Vítor Ramos;

Dia 30 – Grupo TV Aparecida – Brasil.

Grupos Inscritos na Reitoria 
do Santuário do Sameiro

MÊS DE 
MARIA no Sameiro

À Semana:
16.15h – Terço e Missa

Sábados e Domingos:
16.00h – Terço
16.30h – Missa

MÊS DE MARIA 
no Sameiro

 
À Semana:

16:15 – Terço 
e Missa

 
Sábados e Domingos:

16:00 – Terço
16:30 – Missa
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A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro levou a cabo, no ano 
transato, a visita da imagem de Nossa Senhora do Sameiro pelas paró-
quias da cidade de Braga, em pleno Ano Pastoral Mariano e no Cente-
nário das Aparições de Fátima. Creio que foram momentos marcantes 
na vida cristã e de rejuvenescimento da devoção à Mãe de Deus.

Não querendo que esta iniciativa ficasse apenas pelas comunidades 
citadinas, lançámos esta proposta às restantes comunidades paroquiais 
do Arciprestado de Braga. Assim, este ano, serão contempladas as paró-
quias da Veiga de Penso (Trandeiras, Morreira, Santo Estêvão de Penso, 
Lamas, São Paio de Arcos, Esporões, Escudeiros, São Vicente de Penso, 
Figueiredo e Lomar) da Zona Pastoral Veiga/ Oeste. Todos os párocos de-
ram o melhor acolhimento a esta proposta e manifestaram-se empenha-
dos em colaborar para que seja uma visita frutuosa para todos.

Com esta visita de Nossa Senhora do Sameiro pretende-se alcançar, 
pelo menos, dois importantes objetivos: por um lado, reavivar, cada vez 
mais, a devoção e o amor à Virgem Imaculada, por quem os cristãos 
deste Arciprestado, e não só, nutrem uma especial devoção, levando a 
uma verdadeira e contínua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo; e, 
por outro lado, sensibilizar e comprometer mais os cristãos das comuni-
dades paroquiais na Grande Peregrinação ao Sameiro – corolário do mês 
de maio, essencialmente mariano – a realizar no próximo dia 3 de Junho.

Um dos momentos altos desta visita de Nossa Senhora será a Pro-
cissão de Velas, no dia 1 de Junho, Sexta-feira, desde a igreja nova de 
Lomar até à Sé Catedral de Braga. Será ocasião para manifestarmos a 
nossa gratidão à Mãe e testemunharmos a nossa fé em Jesus Ressus-
citado, luz do mundo e das nossas vidas.

Que Maria, Mãe Imaculada, desperte em nós a esperança e faça 
das nossas comunidades lugar de verdadeiro encontro com Jesus e 
com os irmãos!

P. Delfim Coelho
Reitor do Santuário do Sameiro

VISITA DA VIRGEM PEREGRINA DO SAMEIRO

Donativos do mês de março/abril

Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 522 010,26 € 27 989,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Albino Ferreira Martins 150,00 € 27€839,74 €  

José Dias (varias intenções) 200,00 € 27€639,74 €

Abel Rodrigues da Silva e esposa (Duas Igreja - V. Verde) 20,00 € 27€619,74 €

Marcio Filipe Machado Martins 10,00 € 27€609,74 €

Maria da Conceição Dias (Vilela - Povoa de Lanhoso) 50,00 € 27€559,74 €

P. Bogdan  (Maria Regina) 50,00 € 27€509,74 €

Total 522 490,26 € 27 509,74 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de março a 20 de abril de 2018
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CARDEAL MONTEIRO DE CASTRO NO SAMEIRO
Na celebração do seu octogésimo aniversá-

rio, em 23 de Março deste ano de 2018, foi apre-
sentado, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, o 
livro biográfico do Cardeal D. Manuel Monteiro 
de Castro. O mesmo aconteceu no dia 27 deste 
mesmo mês no Paço dos Duques, em Guima-
rães. A biografia do Cardeal Monteiro de Castro 
é da autoria da jornalista da R.T.P, Rosário Lira.

Por vontade expressa do Cardeal, logo se-
guida pela família e grande número dos seus 
condiscípulos, foi celebrada uma Eucaristia de 
ação de graças e louvor, a Nossa Senhora, na 
Basílica do Sameiro.

Na solene concelebração, a que o Cardeal 
D. Manuel presidiu, o Cón. Valdemar, condiscí-
pulo e um dos concelebrantes, tomou a palavra 
no momento da homilia. Inserindo-a no contexto 
das leituras proclamadas disse, fazendo reparo 
à leitura do Primeiro Cântico do Servo de Javé: 
“Atrevo-me a aproximar a fragilidade humana 
da benevolência divina, nesta celebração car-
regada de significado. Eis o meu servo, que Eu 
amparo …”

E atento ao Evangelho proclamado que 
referia o jantar oferecido em casa de Lázaro, 
que o Senhor tinha feito ressurgir dos mortos, 
e das suas irmãs, Marta e Maria, nas circuns-
tâncias da celebração, observou: “… chega até 
nós o ambiente cálido do jantar de Betânia e a 
fragrância daquele nardo puro, de alto preço, o 
perfume do amor.”

Lembrou a ordenação como Bispo, do 
Cardeal Monteiro de Castro, tendo presente o 
Cardeal Casaroli, então Secretário de Estado 
da Santa Sé, na Basílica do Sameiro; o seu 
amor, desde a infância a Nossa Senhora neste 
Santuário: “Homem do mundo que procurou 
evangelizar, tem os pés no chão, na família, 
no ambiente dos lugares e das pessoas com 
quem conviveu e se fez sacerdote católico, e 
a Basílica do Sameiro como referência”.

No fim declamou o último soneto publi-
cado no “Esboço de um Tríptico” dedicado, 
como refere, “ao Cardeal D. Manuel Monteiro 
de Castro, nosso companheiro no curso de 
1949 – 1961, nos Seminários de Braga”.

Esta reunião celebrativa, no Sameiro, 
com a sua família, alguns amigos e muitos 
dos seus condiscípulos, terminou com uma 
refeição simples, saborosa e para sempre ser 

recordada.

FIEL ÀS RAÍZES

Ensinou-lhe a Avó a erguer as mãos

E a rezar à Senhora do Sameiro

Para que andasse por caminhos bons

Dela fazendo sempre o seu luzeiro.

E ele aprendeu aquelas instruções

Olhando o monte ao longe, sobranceiro,

Quando a luz soluçava estremeções

Morrendo num soluço derradeiro.

Viu depois outras luzes, outras gentes,

Outros povos e mundos diferentes,

Tornou-se cidadão universal;

Mas é a família, é Nossa Senhora

E o chão da sua terra acolhedora

Que mais aquece a alma ao Cardeal.

Cónego Valdemar Gonçalves

Janeiro
• Mário Manuel Correia Pereira e Maria 

Belmira Borges Macedo, Lago (Ama-
res)

Fevereiro
• Armindo Alvelos da Fonseca e Rosa da 

Purificação Faria Fernandes, Oleiros 
(Vila Verde)

• Francisco Paulo Rodrigues Barreto e 
Maria José da Costa Oliveira Barreto, S. 
Vicente (Braga)

Março
• António José Fernandes Castro e Fran-

cisca Fátima Antunes Cunha, São Cle-
mente de Sande (Guimarães)

Janeiro
• Joaquim de Magalhães Loureiro e Elvira 

Teixeira Ribeiro, Fafe
• Júlio Baptista de Matos e Maria Adelaide 

Baptista Ribeiro, São Clemente de Sande 
(Guimarães)

• Jerónimo de Castro Oliveira e Maria 
Rosa Lopes Ferreira de Oliveira, Fraião 
(Braga)

• Domingos Fernando Fernandes e Ma-
ria Aurora Pereira da Silva, São Vicente 
(Braga)

• José Rodrigues da Cunha e Maria Fer-
reira Gomes da Cunha, Nogueira (Bra-
ga)

Março
• António Raúl Vieira da Silva e Maria 

Amélia Matos Faria, S. João do Souto 
(Braga) 

• João Pinheiro Peixoto e Narcisa Amé-
lia da Costa Oliveira Peixoto, Aveleda 
(Braga)

• António Barros Macedo e Solcélia São 
José Rodrigues, Porto

• Mário Ferreira Machado e Aurora da 
Anunciação Soares da Cruz Machado, 
Ferreiros (Amares)

JUBILEUS DE CASAMENTO
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Assim como fazemos com as grandes datas que, ao longo do ano, 
vamos comemorando (aniversários, casamentos, baptizados, etc…), 
devemos, desde já, marcar o dia 3 de junho, nas nossas agendas, como 
o dia em que vamos fazer uma grande festa a Nossa Mãe do Céu.

Efectivamente, nesse dia, primeiro domingo do mês de junho, é já 
tradição secular, irmos em peregrinação, desde a cidade que Ela cuida, 
até à sua “mansão” no alto do Monte Sameiro. E que belo dia que se 
passa ao seu lado.

A caminhada é longa. Ainda assim, apesar de “empurrados” pela 
imensa vontade de chegarmos a Sua casa, o caminho leva-nos, mais 
ou menos, dois pares de horas a percorrer. Temos de ir ao ritmo dos 
valentes pegadores do andor, que suportam, em ombros, as mais de 
duas centenas de quilos de peso. Valentes.

Claro que iremos “gastar” esse tempo, acompanhando o cortejo, 
cantando e rezando, sempre concentrados no que vamos a fazer, no 
respeito solene pelo momento, absorvendo o ambiente de oração, de 
devoção, participando voluntariamente neste acto de amor e afecto a 
Nossa Senhora. 

Afinal, não vamos para uma caminhada, para suarmos e perder 
umas gramas de gordura. Nem sequer vamos a caminho do estádio, 
assistir a um qualquer jogo da bola. 

E mais, nem sequer devemos ir se, o nosso ideal de participação, 
não for aquele. Rezando e cantando, pensando e pedindo pelos nossos 
irmãos que sofrem com a falta de saúde, com a falta de trabalho. Pelos 
nossos irmãos que, por esse mundo fora, continuam a ser perseguidos 
e mortos, apenas porque acreditam e têm fé.

Por isso, peguemos lá nas nossas agendas e marquemos: 03 de 
Junho de 2018, às 07,30 horas, com partida da Sé Catedral de 
Braga, rumo ao Santuário do Sameiro, onde chegaremos por vol-
ta das 11,00 horas, seguindo-se celebração de Eucaristia Solene, 
presidida pelo senhor Arcebispo de Braga.  

Façamos, deste dia, um grande dia de Louvor a Nossa Senhora. Ela 
vai gostar, certamente. 

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO

Cumpre-me ainda informar, que a imagem Peregrina de Nossa Se-
nhora, que se encontrará em visita à zona pastoral de Veiga do Penso, 
desde o dia 1 de maio, regressará à Sé Catedral de Braga, vinda em 
Procissão de Velas da igreja Nova de Lomar, pelas 21,00 horas. Po-
demos e devemos juntar-nos para receber Nossa Mãe, que ficará na 
catedral até domingo de manhã, hora em rumará ao Sameiro.

José Campos / Confraria do Sameiro
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1. Lausperene Mariano
Os primeiros “peregrinos” que o Sameiro co-

nhece são os PP. Martinho António Pereira da Silva 
e Manuel Antunes dos Reis, este, Capelão-Mor do 
Real Santuário do Bom Jesus. Daqui partiram os 
dois sacerdotes, em jeito de passeio, monte acima, 
num certo dia do mês de Setembro de 1861. 

O que de mais aconteceu, pode ler-se, em be-
líssima descrição, na História do Sameiro:

“O Padre Martinho, que não perdia ocasião 
de exaltar as glórias de Maria, descreve com 
entusiasmo os festejos realizados em Roma por 
ocasião da Definição Dogmática da Conceição 
Imaculada de Maria. E vai narrando ao colega 
amigo a história desse dogma. […] Refere-se 
aos festejos que por sua iniciativa se tinham 
realizado em Braga, à raiz da Definição Dog-
mática da Imaculada Conceição na Igreja dos 
Remédios e mais tarde na Igreja de S. Paulo, de 
que ele fora pregador.

A Roma portuguesa mostrava-se digna 
emula da Roma eterna. Nesta, porém, as so- 
lenidades não se extinguiram com as aclama-
ções de um dia. Devia ficar alguma coisa de 
sensível a perpetuar pelos séculos fora o triunfo 
de Maria Imaculada e a memória da Definição 
Dogmática.

[…] Naquela famosa tarde, ficaram marca-
dos os destinos do Sameiro, que viria a ser, com o 
rodar dos tempos, um dos grandes Santuários de 
todo o Mundo. Portugal inteiro haveria de acudir 
ali em contínuas e piedosas romagens, particula-
res ou colectivas, justificando assim o seu título 
de terra consagrada à Imaculada Conceição de 
Maria”1.

Dois anos volvidos, os romeiros são já muitos 
mais. Procede-se à bênção da primeira pedra (a 

1  Fernando LEITE - História do Sameiro. Ed. da 
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Braga 2004. 
3ª ed. pp. 54-55.

O SAMEIRO NA HISTÓRIA
Paulo Abreu

14 de Junho de 1863). Para além de membros da 
Comissão Promotora, acorre o povo das aldeias 
e da cidade. O Deão da Catedral, D. Luís do Pilar 
Pereira de Castro, em representação do Arcebispo 
Primaz, preside à celebração. O clero entoa sal-
mos. Ao descer do monte, a festa prossegue no 
Bom Jesus, com missa cantada e entoação da La-
dainha de Nossa Senhora. 

A escultura da Imaculada, arrancada a um 
bloco de mármore pelo escultor Emídio Carlos 
Amatucci, seria benzida no Sameiro no dia 29 de 
Agosto de 1869, festa do Imaculado Coração de 
Maria. Preside o Arcebispo D. José Joaquim de 
Azevedo e Moura. Estão presentes alguns capi-
tulares, os membros da Comissão Promotora do 
monumento, muitos sacerdotes, muito povo. Está 
também presente o Santo Padre, através de um 
telegrama, concedendo “com efusão do seu co-
ração” a bênção à cidade de Braga e a toda a 
Nação Portuguesa. “Esta feliz novidade, naquele 
tempo pouco comum - comenta o P. Fernando 
Leite na História do Sameiro – encheu de ale-
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(continua no próximo número)

gria todos os presentes”2. E em Ecos do Sameiro 
lê-se: 

“Nessa radiante manhã de 29 de Agosto de 
1869 já N. Senhora do Sameiro, lá do alto da sua 
monumental morada, recebia, pela primeira vez, 
as piedosas homenagens d’uma grande multidão 
de cristãos, que em tôrno do seu magestoso pe-
destal lhe dirigia, em hossanas de Fé ardente, fer-
vorosos cânticos de louvor.

A partir d’esta gloriosa data, no rápido decor-
rer d’este meio seculo, as gerações que passam 
vão assistindo, consoladoramente estupefactas, 
á completa transformação do panorámico Monte 
Sameiro, então solitário e êrmo, no actual Jardim 
espiritual de Maria […]”3.

Os caminhos para o Sameiro, de facto, não 
mais se fechariam. Nem os reveses (como a des-
truição do monumento na noite de 9 de Janeiro de 
1883) provocaram esmorecimento nos devotos. Três 
anos e meio após o derrube, um novo monumento lá 
aparece, com a estátua da Imaculada que ainda hoje 
contemplamos, benzida agora pelo Arcebispo D. An-
tónio de Freitas Honorato, na presença do povo, que 
agradece à Mãe ter sido o nosso país preservado da 
epidemia da cólera-morbo que no ano anterior asso-
lara a Europa e dizimara milhões de vítimas. 

Mas já antes da inauguração deste último 
monumento os devotos tinham escalado a monta-
nha, no dia 29 de Agosto de 1880. Nesse dia, uma 
belíssima escultura da Virgem Imaculada, benzida 
pelo Papa Pio IX e trabalhada em Roma por Eugé-
nio Maocegnali, fora trasladada da Igreja do Pópulo, 
onde permanecera dois anos, para a nova Capela 
recém-construída no Sameiro, perpetuadora da 
memória do Concílio Vaticano I. Os cronistas não se 
poupam ao descreverem o evento: falam de emo-
ção à saída da cidade, de brilho, de entusiasmo, de 
uma procissão imponente repleta de figurados, de 
aluviões de fiéis, de foguetes e muita música.

Tornando-se pequena a capela a que aludi-
mos, tantos os peregrinos que à Virgem do Samei-
ro acorriam, em breve se colocará a pedra do tem-
plo que chegou até nós (31 de Agosto de 1890). 

Anos mais tarde, em 1904 – estamos em pleno 
centenário – Nossa Senhora receberia da generosi-
dade das mulheres de Portugal, com destaque para 
a Rainha D. Amélia, a coroa que ainda hoje ostenta. 
O povo, mais uma vez, acorre (fala-se em 300.000 
devotos). Sua Santidade o Papa Pio X marca pre-
sença, através do Núncio José Macchi. Também o 
Patriarca de Lisboa, Cardeal D. José Sebastião Neto. 

2  Ib., p. 63.
3   Nº 1, 26 de Maio 1926, p. 3.

E todo o episcopado. “Vê-se, pois, que D. Manuel 
Baptista da Cunha [Arcebispo de Braga] estava sa-
tisfeito – lê-se nos Fastos Episcopaes…–, e podia 
estar; pois esta comemoração foi a sua corôa de 
gloria”4. Para a história ficará o dia 12 de Junho 
como festa litúrgica de Nossa Senhora do Sameiro.  

As datas, as comemorações vão abrindo sul-
cos, vão criando rotinas devocionais. Por ano, os 
fiéis habituar-se-ão a três peregrinações, fixas no 
mês, variáveis no dia: em Junho, em Agosto, em 
Dezembro5.

Mas os devotos não escalam o Sameiro ape-
nas quando a pedra ou a arte se agigantam, ou nas 
romarias calendarizadas. Também o sobem para 
transportarem à Mãe as suas colectividades, ins-
tituições, associações, movimentos de apostolado, 
paróquias, arciprestados…

Bastará uma passagem à vol d’oiseau pelo 
Ecos do Sameiro para comprovarmos isto mesmo. 
Assim, e à laia de exemplo:

- em 1908, dá-se a peregrinação das Congre-
gações Marianas Portuguesas, masculinas e femi-
ninas, identificadas pelos seus estandartes;

- em 1913, peregrinação de Centros da Ju-
ventude Católica;

- em 1926, peregrinação da mocidade aca-
démica; também da Oficina-Escola de S. João de 
Deus, e das crianças da catequese de Fafe;

- em 1927, da Fábrica de Saboaria e Perfumaria 
Confiança, dos alunos do Grande Colégio Nun’Alvares 
de La Guardia, do Asilo D. Pedro V, do Colégio das 
Missões do Espírito Santo, das Filhas de Maria de 
Braga, da empresa Ferreira Capa, de 27 freguesias 
do arciprestado de Braga, da Escola Académica;

- em 1833, do Curso Teológico do Porto;

- em 1836, dos Passionistas de Braga e Viana 
do Castelo, dos Seminários de Braga, das Confe-
rências de S. Vicente de Paula, da Juventude Ca-
tólica Feminina, do Colégio de Nossa Senhora da 
Conceição de Guimarães, etc6.

4   J. Augusto FERREIRA – Fastos Episcopaes da 
Igreja Primacial de Braga (Sec. III – Sec. XX). IV. Ed. da 
Mitra Bracarense. Braga 1935, p. 325.

5  Sobre algumas peregrinações especialmente 
concorridas veja-se Ecos do Sameiro, Ano XXV, Nº 300, 
Maio de 1951, pp 3 e 4. Também Ecos do Sameiro, Ano 
XXX, Nº 359, Junho de 1956, pp. 1 e 4.

6  Cfr Ecos do Sameiro, Nº 310, Março 1952, p. 4; Nº 
2, Junho 1926, p. 2; Nº 4, Agosto 1926, p. 3; Nº 6, Outubro 
1926, p. 3; Nº 12, Abril 1927, p. 3; Nº 13, Maio de 1927, pp. 
2 e 4; Nº 14, Junho 1927, p. 3; Nº 16, Agosto 1927, p. 3; 
Nº 17, Setembro 1927, p.1; Nº 20, Dezembro 1927, p. 2; Nº 
87, Julho 1933, p. 1; Nº 118, Janeiro 1936, p. 1.

Não virá ao caso elaborarmos aqui uma 
enorme lista de presenças devotas no monte 
da Virgem Imaculada. Valerá, entretanto, a pena 
destacarmos uma notícia que aparece em Ecos 
do Sameiro exactamente por estas palavras:

“O Chefe do Estado Espanhol, Generalís-
simo Franco, e o Snr. Presidente do Conselho, 
Doutor Oliveira Salazar, visitaram o Santuário de 
Nossa Senhora do Sameiro.

Vinham acompanhados de alguns Ministros 
dos dois países e outras altas individualidades. 

[…] Ajoelharam e oraram recolhidamente 
junto do altar da Padroeira de Portugal, cuja 
magnificência admiraram de seguida. Estes 
dois Chefes máximos personificam as duas 
grandes nações católicas e irmãs, que de novo 
se encontraram no respeito pelos eternos prin-
cípios do Evangelho, tornando-se um exemplo 
digno de imitação”7.

Os tempos vão mudando. Também os há-
bitos, os gostos, as representações sociais… 
Mas o Sameiro continua a cativar. E até nos sur-
preende com notícias como esta:

“Cerca de oito centenas de motards, mais 
os/as acompanhantes, concentraram-se neste 
Santuário do Sameiro, no dia 25 de Fevereiro 
[de 2001], Domingo “Gordo”, respondendo a 
uma iniciativa do Moto Clube de Braga.

Após a concentração, desfile e estacionamen-
to das motos, ao longo da Avenida Padre Martinho, 
os participantes dirigiram-se para o Santuário, 
onde, pelas 12h00, foi celebrada a «missa dos 
motards»”8.  

Só que nem tudo é notícia, fotografia ou 
ruído. E o contingente maior da peregrinação 
até é constituído por aqueles que num qualquer 
dia da semana, ou num tranquilo domingo de 
passeata,  procuram o ar puro, um pouco de paz 
e uma conversa tranquila e meiga com a Mãe. 
Porque há sempre qualquer coisa para lhe lem-
brar, qualquer dor a dividir, qualquer assunto ou 
pessoa a confiar, qualquer bênção ou protecção 
a pedir.

E é nesse mármore da fé, nesse ouro do 
afecto, nessa cúmplice intimidade do amor filial, 
nessa tertúlia humilde e confiante, que o Samei-
ro se vai consolidando como jardim espiritual, 
como consolo dos crentes, como… “Lauspere-
ne mariano”.

7  Ecos do Sameiro, Nº 294, Outubro 1950, p. 1.
8  Ib., Nº 830/831, Fevereiro/Março 2001, p. 2.
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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.


