
O cocktail da felicidade
A Finlândia é que “está a dar”, está in, está 

na moda. Diz-se ter o melhor governo e ser o 
país mais estável e mais seguro. Pelo menos é 
esse o “peixe que nos vendem” na revista Visão. 
Que, entretanto, mais esclarece: a felicidade dos 
finlandeses tem a ver com o sisu, palavra intra-
duzível, mas que combina coragem, resiliência, 
tenacidade e perseverança.

Estranho, não?! – Então a felicidade não é 
chocolate, dinheiro, colchões moles, aprendi-
zagens easy, pronto a vestir, desejos imediata-
mente satisfeitos, gelatina e pudim molotof, carro 
desportivo, apartamento na praia, vida sem pro-
blemas, acordar com o dia ganho, festarolas e 
desbunda, passeatas e camarão?!

Mas esperem, que a surpresa ainda não aca-
bou. É que – continuamos com a revista Visão 
-  há formas de cultivar o famoso sisu. E quais 
são?! - “correr longas distâncias (porque nos 
desafia a ir mais longe), pensar em momentos 
felizes (para nos relembrar a capacidade de ultra-
passar situações piores) e em ocasiões históricas 
em que foi possível ir mais além (ajuda a ver ou-
tras possibilidades à nossa frente)”.

Pronto. Está dada a receita: otimismo, garra, 
colher do passado o que nos impulsiona e anima, 
projetarmo-nos para diante, que a estrada conti-
nua e há que percorrê-la.

A este ponto, não deixo de evocar e colocar 
como modelo Nossa Senhora. Não lhe terá sido 
difícil ouvir as “tretas” das vizinhas quando en-
gravidou, nas circunstâncias que conhecemos?  
Não terá sido exigente o caminho para a casa de 
Isabel e o trabalho de meses para a ajudar? Não 
terá sido penoso sentir a porta na cara e ter de 
dar à luz numa manjedoira? E que dizer da ma-
tança de Herodes? E ter que deixar tudo, mergu-
lhar no escuro e partir para o Egito? E – Jesus já 

com doze anos – ouvir os transeuntes: que pais 
são estes que só ao fim de um dia de caminhada 
é que se apercebem que o filho não vai com eles 
(obrigados depois a uma inversão de caminho 
para um novo encontro que nem sequer traz um 
pedido de desculpas, antes uma frase enigmáti-
ca)? E nas bodas de Canã, que resposta é aquela: 
“Ainda não chegou a minha hora?!” E virem dizer 
a Nossa Senhora que o Filho anda louco? E vê-lo 
a ir para o Calvário e, depois, cravado numa cruz? 
E recebê-lo morto no colo?!

E o espantoso de tudo isto é que, quando os 
discípulos, cheios de medo, estão trancados no 
Cenáculo, quem está lá a animá-los, a injetar-
-lhes fé, a dar-lhes confiança?!

Mãe, como tu, queremos ser felizes. Mãe co-
rajosa, dá-nos coragem. Mãe persistente, dá-nos 
perseverança. Mãe confiante, dá-nos fé. Mãe fir-
me, dá-nos resiliência. Mãe amorosa, aumenta 
a nossa caridade. Mãe peregrina, dá-nos ânimo 
para o caminho. Mãe da esperança, varre de nós 
os desânimos. Mãe intercessora, cuida de nós. 
Mãe de Jesus, mostra que és nossa Mãe.

Não sei se Nossa Senhora alguma vez ou-
viu falar de sisu. Temo que não. Mas certamente 
que ela soube correr longas distâncias, pensar 
em momentos felizes (quantas vezes não terá re-
cordado, por exemplo: “Ave, ó cheia de graça”) e 
sabe que, por entre os contratempos da história, 
com Deus, podemos sempre ir mais além.

Mas o que para Nossa Senhora é mesmo 
“música de ouvido”, é o cocktail da felicidade: 
coragem, resiliência, tenacidade e perseverança.

Até parece que a estou a ouvir perguntar: são 
servidos?! Vá lá, sirvam-se!

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

Ó Senhora do Sameiro
Dessa montanha bendita
Olhai para o mundo inteiro,
Vede tanta gente aflita!

 Vosso Coração materno
 É tão grande como o mar;
 Abarca todas as almas,
 Pois a todos quer salvar.

Sois como o sol radiante
Um farol de pura luz…
Connosco sois caminhante, 
Ó terna Mãe de Jesus!

 Refúgio dos pecadores
 E nosso arrimo bem forte,
 Socorrei-nos e salvai-nos
 Até à hora da morte.

Senhora da compaixão
Ó terna Mãe de Jesus,
Compadecei-vos de nós,
Aliviai nossa cruz!

 Diante do vosso altar
 Vos fala meu coração;
 Enquanto que rezo e choro,
 Eu sito consolação.

Salvé, Raínha bendita,
Senhora de todos nós!
Rogai por nós a Jesus,
Que recorremos a Vós.

Maria da Graça L. Cruz
“Ecos do Sameiro”, Março de 1996

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt
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Confissões 
(Capela da Reconciliação – cripta):

08.00 horas – 12.00 horas

14.30 horas – 16.30 horas

Donativos do mês de abril/maio
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 522 490,26 € 27 509,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Teatro “Guerras do Alecrim e Manjerona” 940,00 € 26€569,74 €  

Francisco Araujo Fernandes 10,00 € 26€559,74 €

Donativo 20,00 € 26€539,74 €

Anónimo 100,00 € 26€439,74 €

Albino Ferreiora Martins 50,00 € 26€389,74 €

M.C.Pinto 100,00 € 26€289,74 €

Jaime Vieira Goncalves 20,00 € 26€269,74 €

João Jorge e Maria de Lurdes(Bodas de Prata) 20,00 € 26€249,74 €

Anónimo 50,00 € 26€199,74 €

Anónimo 20,00 € 26€179,74 €

António Pinto 30,00 € 26€149,74 €

Total 523 850,26 € 26€149,74 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de março a 20 de abril de 2018

3 DE JUNHO DE 2018

Horário das Celebrações 
no Santuário

07.30 horas – Missa na Basílica 

08.30 horas – Missa na Cripta

09.30 horas – Missa na Cripta

11.00 horas – Missa Solene presidida por D. 

Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, na 

esplanada do Santuário.

Bênção dos doentes e Procissão do adeus.

16.00 horas – Recitação do Terço na cripta

16. 30 horas – Missa na Cripta

Capela da Adoração ao Santíssimo 
Sacramento:
10.00 – 15.00 horas

Nota: Não há as Missas das 10.30 
horas e das 11.30 horas.

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO
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O SAMEIRO NA HISTÓRIA
Paulo Abreu

Salão Nobre 

Anunciamos a abordagem do Sameiro numa 
segunda perspectiva, a saber, como “Salão No-
bre”, palco dos mais marcantes acontecimentos 
eclesiásticos, quer de cunho arquidiocesano, quer 
ao nível da Igreja portuguesa e até universal. Ten-
temos, então, este novo percurso.

A memória leva-nos de imediato ao ano de 
1894, altura em que se celebra o cinquentenário 
do Apostolado da Oração. Inserida nessas come-
morações, a peregrinação ao Sameiro acontece 
no dia 20 de Maio. Nela se incorporam 

“abundante Clero, Seminarios de Braga e 
Guimarães, Filhas de Maria de Lisbôa, Officinas 
de S. José do Porto e Braga, Conferências de S. 
Vicente de Paulo, muitos Collegios, numerosos 
grupos de camponezas Filhas de Maria e mem-
bros do Apostolado, n’uma palavra, calculou-se o 
número de peregrinos, que n’este dia foram ao 
Sámeiro, em mais de 100:000!”1.  

Durante a missa campal, na pregação, o Bis-
po de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, 
assim mostrava o seu entusiasmo: 

“Salvé, povo de Braga e do Minho! Só nesta 
Cidade que é o baluarte da fé portuguesa, só nes-
ta província, que é a vida e a força do País e da 
alma nacional, podia realizar-se esta grandíssima, 
esta imponentíssima manifestação religiosa, este 
espectáculo surpreendente, maravilhoso, e ainda 
não visto em Portugal”2. 

O primeiro Congresso Eucarístico Nacional 
ocorreria no ano da graça de 1924. Não lhe po-
deria faltar, como corolário, a peregrinação ao Sa-
meiro, calendarizada para o dia 6 de Julho, altura 

1 J. Augusto FERREIRA – op. cit., p. 302. 
2  Cit. por Fernando LEITE –op. cit., p. 11.  

em que se benze também a primeira pedra do 
monumento ao Coração Eucarístico de Jesus. E o 
que aconteceu então?! –

“Desde os primeiros alvores da manhã dês-
se domingo inolvidável, começaram a afluir ao 
Bom Jesus do Monte as inumeráveis multidões, 
que de todo o país chegaram a esta cidade, para 
receber a homenagem viva e ardente à Sagrada 
Eucaristia. 

 Organizou-se, pois, no famoso santuário 
o cortejo triunfal, […] e lentamente seguiu para 
o Monte Sameiro essa incomparável assembleia 
de crentes, no meio do mais edificante e religioso 
entusiasmo.

[…] Não eram só os quatro centos mil pe-
regrinos do Sameiro que pulsavam consonante-
mente na mesma manifestação de amor a Jesus 
Cristo: era todo o Portugal, representado pelos 
seus Bispos, que confessava ali o seu amor, a sua 
ternura, a sua dedicação, e proclamava, nos seus 
gritos entusiásticos, nas suas aclamações subli-
mes, nos seus ardentes votos, nas palavras, nos 
vivas, no agitar de lenços, […] nos transportes de 
júbilo, a Realeza infinita de Nosso Senhor Jesus 
Cristo!”3.      

Dois anos volvidos, as atenções centram-
-se de novo na Imaculada Conceição, desta fei-
ta celebrando-se o Primeiro Congresso Nacional 
Mariano, que contou com a presidência do Car-
deal Legado D. António Mendes Belo. A Virgem do 
Sameiro desceu à cidade, para regressar ao seu 
trono no dia 30 de Maio. E nada como a escrita 
entusiasta de um cronista da época para vibrar-
mos com o que se passou: 

3 PRIMEIRO CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL. Ed. 
da Empreza “Acção Católica”. Braga 1924, p.388. 

“Ninguém ficou insensível, tudo se mani-
festou. Os manipuladores e pospontadeiras de 
calçado, as vendedeiras de aves e de peixe, as 
crianças de servir, chauffeurs e bombeiros, co-
merciantes, industriais e negociantes; e tantís-
simas outras entidades, famílias e pessoas, aos 
pés de Nossa Senhora do Sameiro vieram depôr 
lindos ramos de flôres.

[…] E n’um cortejo triunfal, com 14 bispos, 
200 bandeiras, 250 mil peregrinos, chegou Ela 
de novo ao cimo d’essa Montanha Sagrada; e 
por entre lagrimas e sorrizos, canticos e orações 
entrou, delirantemente aclamada, no seu sump-
tuoso Sanctuário”4.  

O Apostolado da Oração volta ao Sameiro 
aquando do seu Primeiro Congresso Nacional, 
que contou com a presidência do Cardeal Legado 
D. Manuel Gonçalves Cerejeira. A peregrinação 
dá-se no dia 13 de Julho, decorria o ano 1930. 
Terá sido uma impressionante manifestação de 
fé, a acreditar-se no que se lê, quer no livro das 
Actas do Congresso5, quer no Ecos do Sameiro. 
Fiquemo-nos com a descrição deste último. A um 
dado passo refere:

“Excetuando a célebre Peregrinação das fes-
tas jubilares da Coroação de Nossa Senhora em 
1904, no Sameiro nunca se juntou tanta gente 
como no passado dia 13 de Julho. 

[…] Eram 7 horas de domingo, quando o 
Senhor Arcebispo Primaz, o ditoso promotor do 
Congresso, chega á Igreja do Pópulo para dar iní-
cio á Peregrinação. O vasto Campo da Vinha era 
então um mar de gente a agitar-se para tomar 
parte no piedoso e imponente cortejo a caminho 
do Sameiro.

[…] Mais uma hora, mais duas e três ho-
ras, e aparece ao cimo do Bom Jesus do Monte 
a avançada desse exército formidável de almas, 
valentes soldados de Cristo Rei, que se vem diri-
gindo dentro duma nuvem de pó, […] para este 
cantinho do céu, onde a Mãe de Deus tem o seu 
trono. Imagine quem puder a sublimidade dêste 
espectáculo religioso!”6.  

Os Congressos prosseguiriam. Também as 
peregrinações ao cima da Montanha, ao encontro 
da Imaculada. Assim sucedeu em 1932, no Pri-
meiro Congresso Catequístico Nacional, que de 
novo contou com a presidência do Cardeal Lega-
do D. Manuel Gonçalves Cerejeira; e em 1954, no 
Segundo Congresso Mariano Nacional, com igual 

4  Ecos do Sameiro, Nº 2, Junho 1926, pp. 2 e 3.
5 CONGRESSO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO. Edição da 

Empreza <Acção Católica>. Braga 1930, pp 292-293.
6 Ecos do Sameiro, Nº52, Agosto 1930, pp. 1 e 2. 
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(continua no próximo número)

presidência, mas celebrando-se agora o cente-
nário da proclamação do dogma da Imaculada 
Conceição.  

Deste último Congresso saíram publicadas 
as Actas em corpulento volume. Fala-se em mais 
de 500.000 peregrinos, naquele domingo dia 13 
de Junho. A descrição da romaria – de que repro-
duzimos aqui um pequeno excerto – impressiona:

“[…] começavam a encher as ruas da cida-
de, em direcção ao Sameiro, milhares de peregri-
nos, vindos em combóios especiais, automóveis, 
caminhetas, etc.

De dez em dez minutos, desde as 2 da ma-
nhã, em diante, vão pejados de gente, que sobe 
em direcção ao Templo, os eléctricos.

E das 7 da manhã às 11 horas passaram em 
massa compacta milhares de peregrinos.

Muita gente veio a pé.

Em Guimarães, porque já não havia transpor-
tes, tomaram, a pé, o caminho do Sameiro milha-
res de peregrinos, acompanhados pelos seus rev.
os párocos.

À estação do caminho de ferro chegaram 15 
comboios especiais com 20.000 peregrinos, além 
dos comboios ordinários, que todos fizeram des-
dobramento.

 Embora ainda sem confirmação oficial, 
anuncia-se haverem chegado 3.000 caminhetas 
e 5 000 automóveis.

[…] De toda a parte do país se vêem peregri-
nos, desde Faro a Melgaço, de Bragança a Beja.

Centenas de sacerdotes e de religiosas im-
primem a este ambiente de piedade assinalado 
relevo, que as fardas dos escuteiros, dos solda-
dos e da Mocidade Portuguesa – 1.000 filiados se 
encontravam no Sameiro – Masculina e Feminina 
mais avultam. 

As representações da A[cção] C[atólica] são 
numerosíssimas e os estandartes dão a este es-
pectáculo religioso grandeza especial e notável 
relevo”7. 

Sobre o sucedido, destaque merece igual-
mente o testemunho do Núncio Apostólico, Mons. 
Fernando Cento, exarado por escrito. Comentou:

“Jamais se apagará da minha lembrança a 
peregrinação que tão esplendidamente coroou as 
jornadas triunfais do Congresso Mariano Nacional 
de Braga.

Que imensa multidão acorreu ao monumen-
tal Santuário do Sameiro! Que fervor e entusias-
mo! Que memorável manifestação de fé e de pie-
dade! Uma vez mais, Portugal demonstrou, com 
a eloquência incontestável dos factos, que Maria, 
depois de Cristo, é o seu grande amor.

7 SEGUNDO CONGRESSO MARIANO NACIONAL. Escola 
Tipográfica da Oficina de S. José. Braga 1954, pp. 1011-1012. 
Ver igualmente Ecos do Sameiro, Nº 336-337, Junho-Julho 
1954. 

O momento solene em que a sua imagem 
chegou ao recinto, foi daqueles que fazem es-
tremecer a alma toda e não se podem esquecer 
[…]”8. 

 Ao elenco dos Congressos (e peregrinações) 
teremos ainda que acrescentar o Terceiro Con-
gresso Nacional do Apostolado da Oração, ocor-
rido em 1957 e agraciado com uma mensagem 
do Papa Pio XII; o Congresso Mariano comemora-
tivo do centenário do Sameiro (no ano de 1964), 
saudado pelo Papa Paulo VI (que distinguirá o 
Santuário com o título de Basílica), pelo Núncio 
Apostólico (Mons. Furstemberg), pelo Arcebispo 
de Santiago de Compostela (D. José Queiroga y 
Palácios), até pelo Presidente da República, o Al-
mirante Américo Tomás…9 

O último dos Congressos, o Terceiro Eucarís-
tico Nacional, ocorreu já nos nossos dias, entre 
3 a 6 de Junho de 1999, o Papa João Paulo II a 
fazer-se representar pelo Cardeal Roger Etchega-
ray. E mais uma vez o Sameiro viveu momentos 
de glória10. 

Esta alusão ao Sameiro como “Salão Nobre” 
ou espaço celebrativo de acontecimentos mar-
cantes, impõe-nos ainda a recordação de dois 
outros momentos: um, o das comemorações do 
aparecimento de Nossa Senhora em Lourdes; ou-
tro, o da visita do Santo Padre João Paulo II.

O primeiro centenário das aparições de Lour-
des celebrou-se entre os dias 31 de Maio e 1 de 
Junho do ano 1958. Contou com as presenças do 
Cardeal Patriarca de Lisboa (D. Manuel Gonçal-
ves Cerejeira), do Núncio Apostólico (D. Fernando 
Cento), do bispo de Tarbes e Lourdes (D. Pierre 
Marie Théas), de numerosos bispos e, como sem-
pre, de numeroso público, concretamente no dia 
1 de Junho, altura em que se realizou a peregri-
nação. O jornal Ecos do Sameiro, em grande 
manchete, fala de “máximo esplendor, grandiosi-
dade e imponência”11. 

Quanto à vinda do Papa João Paulo II ao Sa-
meiro, ocorreu no dia 15 de Maio de 1982. Um 
dia inesquecível. Em vez de telegramas ou men-
sagens, é o próprio Papa a vir ao nosso encontro 
e a rezar connosco. 

D. Eurico Dias Nogueira, então Arcebispo de 
Braga, escreveria: “Jamais poderão apagar-se as 
imagens e extinguir-se os ecos dos gestos e pa-
lavras do Santo Padre junto de nós. A data de 15 
de Maio de 1982 ficará para sempre assinalada, 
nos fastos do Sameiro, como o seu dia mais alto”. 
E acrescentava: “A Confraria do Sameiro, com o 
apoio jamais regateado da devota e agradecida 

8 Ecos do Sameiro, Nº 336-337, Junho-Julho 1954, p. 8.
9 Cfr Ecos do Sameiro, Nº 437, Março 1964, p. 1; Nº 439, 

Maio 1964, p. 1; Nº 440, Junho-Julho 1964, pp 1 e 2, 8 e 9; Nº 
445, Dezembro 1964, p. 1.

10 Cfr 3º CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL. ACTAS. 
Ed. Universidade Católica Portuguesa / Faculdade de Teologia – 
Conferência Episcopal Portuguesa. Braga 1999. 

11  Nº 379, Junho-Julho de 1958, p.1.

gente do Norte, erguerá em breve um monumen-
to singelo mas condigno ao Papa que veio até nós 
e a todos conquistou: Sua Santidade João Paulo 
II”12. 

Longo vai o desfile dos episódios que têm 
feito do Sameiro um cenário de eleição. Mas o 
quadro não ficaria completo sem um outro tipo 
de referências, ainda que exaradas de um modo 
sumário. 

Na verdade, no Sameiro se têm realizado al-
gumas sagrações episcopais. Assim, D. Serafim 
de Sousa Ferreira e Silva foi sagrado no dia 16 
de Junho de 1979; D. Joaquim Gonçalves, no dia 
8 de Outubro de 1981; D. Manuel Monteiro de 
Castro, no dia 23 de Março de 1985; no mesmo 
ano, mas no dia 28 de Abril, D. Carlos Francisco 
Martins Pinheiro; e no dia 3 de Janeiro de 1988, 
D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga.

E também no Sameiro se têm realizado 
muitas ordenações diaconais e presbiterais, mor-
mente depois da construção da cripta. 

Sintoma claro da simpatia popular para com 
o Sameiro é o facto de ser um dos locais prefe-
ridos para os momentos mais marcantes da vida 
das pessoas e das famílias, concretamente, para 
a celebração de baptizados e casamentos. E tam-
bém de Jubileus de casamento. A comprovar isso 
mesmo, registem-se os seguintes dados: entre os 
anos 1945 e 2003, celebraram-se 3.053 baptiza-
dos, sendo que o ano de maior afluência foi o de 
1979, com 138 baptizados; em igual período de 
tempo, ou seja, entre 1945 e 2003, celebraram-
-se – imagine-se – 16.065 casamentos, sendo o 
ano de maior afluência o de 1975 (com 469 casa-
mentos) e o de menor afluência o de 2003 (com 
apenas 98 casamentos). Quanto a jubileus de ca-
samento, os dados de que dispomos reportam-se 
somente ao período 2000 a 2003: celebraram-se 
58813. Considere-se ainda que, nas contagens 
apresentadas, não se pesaram os sacramentos 
celebrados na Capela do Centro Apostólico.  

De assinalar, por fim, que desde o ano 1995 
até aos nossos dias, milhares de estudantes das 
nossas universidades têm subido ao Monte para 
receberem a chamada “bênção dos finalistas”. 
Uma festa inesquecível!... O preto a não signi-
ficar luto, para nos falar de festa, de alegria por 
um curso terminado, de gratidão por objectivos 
alcançados, de protecção e bênçãos para um fu-
turo tantas vezes envolto na incerteza… 

Enfim, o Sameiro tem sido, continua a ser 
o Salão Nobre, o espaço celebrativo de grandes 
acontecimentos, pessoais e familiares, diocesa-
nos e nacionais, europeus ou universais.

12 Cfr Acção Católica, vol. LXVII, Maio-Junho, nºs 5 e 6, 
p. 190.

13 Os dados aqui reportados foram-nos gentilmente ce-
didos pelo actual Reitor da Basílica do Sameiro, Mons. Joaquim 
Morais da Costa. Em anexo inserimos a listagem completa dos 
casamentos, jubileus de casamentos e baptizados, no período 
referido: 1945-2003. 
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Como foi dado conhecimento, em 
tempo oportuno, a Imagem da Virgem 
Peregrina do Sameiro, está durante todo 
o mês de Maio, em visita à comunidade 
pastoral da Veiga do Penso, escolhida 
este ano, como roteiro de visita.

Daremos eco, no próximo número do 
nosso jornal, do que representou, para 
as comunidades abrangidas, esta visita 
da Nossa Mãe do Céu que, tal como foi 
definido, traz com Ela a conversão e a 
esperança, como lemas desta visita. 

E será nesse apelo que devemos 
orientar as nossas acções, agora e nos 
tempos mais próximos, neste mundo, 
cada vez mais injusto, mais desigual, 
mais violento, que apela à nossa dispo-
nibilidade, para darmos tudo o que pos-
samos, para que haja encontro entre os 
homens, para que se lance a semente 
da esperança num mundo melhor.

E, para terminar esta Sua visita, 
Nossa Senhora, será levada em ombros 

e com grande alegria e festa, em pro-
cissão apeada, desde o Seu último lugar 
de paragem – Lomar – até à Sé Catedral 
de Braga.

E é este o nosso apelo – vamos to-
dos trazer e receber Nossa Senhora, 
com grande festa, até à Sua casa, para 
que à Sua passagem deixe, entre nós, 
a semente da conversão e a esperança 
num mundo melhor. Se Lhe pedirmos, 
concerteza que Ela nos ouvirá. 

Assim, dia 1 de Junho, pelas 21,00 
horas, vamos todos até à Igreja Nova 
de Lomar para acompanharmos Nossa 
Mãe até à cidade. Ela vai gostar de nos 
ver. Afinal somos Seus filhos. E não há 
Mãe nenhuma que não goste dos seus 
filhos.

José Campos
Confraria do Sameiro

VISITA DA VIRGEM PEREGRINA À COMUNIDADE 
PASTORAL DA VEIGA DO PENSO

FESTA LITÚRGICA DE 
NOSSA SENHORA DO 

SAMEIRO

12 de JUNHO 2018
Programa 

10.00 horas – Missa na Basílica

16.30 horas – Terço e Missa Sole-
ne, presidida pelo Reitor do San-
tuário, Pe. Delfim Coelho, na Ba-
sílica

21.30 horas – Procissão de Velas 
(desde a rotunda do Papa João 
Paulo II até à Basílica)

Neste dia, passam 114 anos em que 
a imagem de Nossa Senhora do Samei-
ro foi coroada pelo Papa Pio IX.
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No dia 18 foi eleita a mesa que deve ser-
vir o anno económico de 1883 a 1884. 
Foram reeleitos todos os membros, que 
haviam servido nos annos anteriores. 
Entre muitos outros negócios que terá de 
resolver avultam o do projecto do templo 
e o da reedificação do Monumento da Im-
maculada. Permittta Deus que haja toda a 
circumspecção na resolução d’estes dous 
importantes problemas de administração 
d’aquella florescente confraria.

Um templo, que não for construído segundo 
os preceitos da sciencia e da arte no eleva-
do monte do Sameiro; a reconstrucção do 
Monumento da Immaculada sem atender à 
posição e exposição do templo projectado, 
serão dous grandes erros, que nunca o fu-
turo desculpará. Não consinta Deus, que os 
monumentos da Infabilidade e da Immacu-
lada sejam também monumentos do des-
prezo das mais triviaes indicações. São os 
nossos desejos e os nossos votos.

Na revista religiosa “O Consultor do Cle-
ro”; I Anno-Braga 30 de Junho de 1883, 
nº 12, p. 143

NOTÍCIAS
Ordenação de Diáconos

No dia em que a Igreja Católica em Por-
tugal encerrava a Semana de Oração pelas 
Vocações, o Senhor Arcebispo de Braga pre-
sidiu, na Cripta do Sameiro, à ordenação de 
quatro novos diáconos (Fernando Carneiro, 
Manuel Torre, Tiago Varanda e Vítor Hugo) 
com o objectivo do sacerdócio, alertando 
para uma mentalidade de “agência de ser-
viços” na Igreja. “São muitos os desafios co-
locados à Igreja. Nunca poderemos ser uma 
agência de serviços. Somos convidados por 
Jesus a viver no seu amor, o qual se experi-
menta pessoal e quotidianamente no íntimo 
dos nossos corações e se manifesta nas 
nossas ações”, assinalou D. Jorge Ortiga, na 
homilia da Eucaristia.

A intervenção centrou-se no sentido da 
“diaconia” (serviço) na vida das comunida-
des católicas, pedindo que ninguém desvir-
tue o “sentido do chamamento de Deus”. “É 
sublime a nossa vocação, que muitas vezes 
é banalizada ou fica apenas pelo seu esta-
tuto”, assinalou o arcebispo primaz. O nosso 
pastor convidou à oração para que todos os 
batizados da arquidiocese minhota “cres-
çam na escuta, no discernimento e vivam 
a chamada do Senhor”. “Que a Senhora 
do Sameiro nos conceda a graça de muitos 
redescobrirem a diaconia como caminho”, 
pediu.

A homilia de D. Jorge Ortiga tinha como 
título “Obstinar-se, gastar-se, cansar-se”, 
verbos apresentados como as “marcas de 
um povo que compreende a missão liberta-
dora de Cristo e a quer continuar com ale-
gria renovada e generosidade”.

O arcebispo de Braga considerou que a 
ordenação de diáconos deve ser um convite 
para que, na vida dos católicos, o serviço se 
transforme numa “mentalidade”. “Servimos 
onde Deus nos envia e onde a nossa pre-
sença é necessária. Muitas vezes temos de 
ir contracorrente, sobretudo quando o am-

biente circundante aconselha a desfrutar a 
vida com distração, entretenimento, como-
dismo ou alheamento”, assinalou.

Virgem Peregrina do Sameiro

A imagem peregrina de Nossa Senhora 
do Sameiro iniciou, no dia 1 de Maio, a sua 
visita às comunidades paroquiais da Zona 
Pastoral da Veiga de Penso, Arciprestado de 
Braga. Saiu do Santuário do Sameiro, entro-
nizada no carro dos Bombeiros das Taipas, 
e acompanhada pelo Reitor do Santuário, P. 
Delfim Coelho e mesários da Confraria do 
Sameiro, em direcção à Paróquia de Tran-
deiras, onde foi acolhida pelo Pe. Luís Faria 
Pedro, pároco, e todo o povo, que se esme-
rou ao fazer um lindo tapete de flores e en-
toando vivas e cânticos à Mãe do Céu.

Iniciou-se, assim, a vivência do mês de 
Maio, dedicado a Nossa Senhora, e a prepa-
ração mais intensa para a grande peregrina-
ção ao Sameiro no próximo dia 3 de Junho.

Peregrinação das crianças ao 
Sameiro

Na véspera do Dia da Mãe, cerca de sete 
mil crianças, oriundas de várias paróquias 
da Arquidiocese de Braga, realizaram a sua 
Peregrinação ao Santuário do Sameiro. Esta 
iniciativa foi organizada pela Confraria e 
Grupo de Voluntários do Sameiro em cola-
boração com o Departamento da Catequese 
e da Pastoral de Jovens Arquidiocesanos. 
Nas intenções desta peregrinação, estavam 

a paz em todo o mundo, a Arquidioce-
se de Braga, o país, os desamparados, 
os doentes e idosos e todas as famílias. 
Com esta peregrinação anual, por altu-
ra do Dia da Mãe, a Confraria de Nos-
sa Senhora do Sameiro pretende que as 
crianças sintam o sentido de unidade da 
Igreja de Braga, mas também da Igreja 
Universal, e o sentido de consagração a 
Maria, neste que é o lugar arquidioce-
sano por natureza de devoção a Nossa 
Senhora.

Durante a manhã, os participantes 
puderam conhecer melhor a história 
do Santuário do Sameiro através de 
um peddy-paper. À tarde, na cripta do 
Santuário, aconteceu o momento alto 
deste dia: a celebração da Missa. Pre-
sidiu o Cónego José Paulo Abreu, Vigá-
rio Geral da Arquidiocese e Presidente 
da Confraria do Sameiro, e foi sole-
nizada pelo coro infantil do Externato 
Paulo VI. Na homilia, o Cónego José 
Paulo exortou a assembleia a «manter 
o elo de amor», o «amor quer vem de 
Deus, de Jesus» e que os cristãos de-
vem «espalhar pelos outros», forman-
do uma cadeia que promova ainda a 
esperança, a misericórdia. Desafiou, 
ainda, a todos rezarem a Nossa Se-
nhora pela paz no mundo. 

Antes de terminar a Missa, crianças 
de cada arciprestado levaram uma flor 
até ao altar para oferecer a Nossa Se-
nhora, fazendo a sua consagração. 

Dia da Mãe no Sameiro
 

No primeiro Domingo de Maio, uma 
verdadeira multidão rumou ao Samei-
ro para felicitar a Mãe do Céu. Desde a 
primeira Missa às 07.30 horas até à da 
tarde (16.30 horas), a Basílica encheu-se 
de fiéis, que quiseram vir louvar e bendi-
zer a Rainha do Céu, confiando-lhe todas 
as mães e pedindo a sua intercessão. 

Nas missas a que presidiu, o Reitor 
do Santuário, P. Delfim Coelho, ressaltou 
as virtudes e qualidades inerentes a to-
das as mães, as quais se apresentam em 
Nossa Senhora como exemplo máximo: 
Ela é a Mãe das nossas mães!

Na Missa das 16.30 horas, o Cónego 
José Paulo convidou as mães presentes 
a subirem ao altar e, num gesto de gra-
tidão e carinho, presenteou-as com uma 
bonita lembrança! Obrigado a quem as 
preparou!
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A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, agradece 
publicamente, aos Bombeiros Voluntários das Taipas, pela 
disponibilização de viatura condigna para trasladação da 
Imagem da Virgem Peregrina, desde o Santuário do Sa-
meiro até à cidade, bem como entre as várias comunida-
des pastorais, por onde Ela peregrinou, durante este mês 
de Maio.

Obrigado pela boa vontade manifestada neste e nou-
tros eventos, onde a vossa presença, foi uma honra para 
nós e um marco de comunhão permanente, entre homens 
de boa vontade. 

AGRADECIMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAS TAIPAS

Encontro de Coros  
no Sameiro

Nas tardes dos domingos de 
Maio, a Basílica do Sameiro apinhou-
-se de gente para ouvir e apreciar a 
música sacra dos grupos corais par-
ticipantes na VII Edição do Encontro 
de Coros Litúrgicos. Pretendeu-se, 
com esta iniciativa, que os grupos 
viessem cantar e louvar Nossa Se-
nhora e também valorizar todo o tra-
balho que os coralistas, instrumen-
tistas e directores de coro realizam 
nas suas comunidades paroquiais. 

A Confraria do Sameiro quer 
deixar a sua gratidão ao Dr. António 
Costa Gomes pela preciosa colabo-
ração na organização e aos grupos 
participantes: Corais de S. Vicente de 
Oleiros, Nossa Senhora do Sameiro, 
Lama, Areias (S. Vicente), Orfeão de 
Braga, Grimancelos, “Manuel Faria”, 
“Novo Rumo”, Areosa (Porto), Dume, 
Viatodos, Antime e “Regina coeli” 
(Vinhós-Fafe). Um obrigado ao arte-
são Rui Fernandes pelas lindas lem-
branças que executou para ofertar 
aos Coros participantes. 


