
Homenagem a D. António
Francisco dos Santos

A diocese de Lamego tem vindo a trabalhar 
no sentido de fazer memória de D. António Fran-
cisco dos Santos, Bispo Auxiliar de Braga, depois 
Bispo de Aveiro, de 2014 a 2017 Bispo do Porto, 
onde viria a falecer, vítima de ataque cardíaco.

Conquistou o coração de quem o conheceu. 
Era um prodígio a decorar nomes. Sim, ele 

sabia o quanto é precioso o nome de cada um, a 
identidade de cada um, o sermos reconhecidos 
pelo nosso próprio nome. É tão bom sentirmo-
-nos chamados, interpelados, contactados pelo 
nome a que nos habituamos desde que saímos 
do ventre materno…

Chamaram-lhe Bispo do diálogo; desig-
naram-no como homem bondoso, sorridente 
e simples; disseram ser um homem de olhar 
limpo e coração limpo; também o definiram 
como presença amiga; ainda o consideraram 
um bom pastor; ou um fiel cumpridor das bem-
-aventuranças.

  No monumento de homenagem que lhe 
estão a construir, prevê-se possa aparecer – 
recordando a sua passagem por Braga – uma 
imagem de Nossa Senhora do Sameiro. Ou do 
altar da Basílica de Nossa Senhora do Sameiro. 
Mais: pediram-me indicasse (para ser esculpi-
do ou gravado) algo que ele no Sameiro tivesse 
pregado a propósito de Nossa Senhora.

A princípio fiquei desgostoso. Afinal, foi tão 
breve a estadia de D. António Francisco dos 
Santos em Braga que nunca chegou a presidir 
a alguma peregrinação no Sameiro. Ou a pre-
gar a partir desse púlpito.

Mas essa tristeza transformou-se depressa 
em alegria, quando descobri quanto o bondoso 
Prelado pregou na Basílica dos Congregados, 
na Festa de Nossa Senhora das Dores, no dia 7 
de abril de 2006.

Assim rezou D. António. Assim nos pede 
rezemos. Assim vos peço rezemos, comprome-
tendo-nos com as palavras a seguir transcritas. 

Será essa a melhor homenagem àquele grande 
Bispo. Melhor, será essa a melhor homenagem 
que poderemos fazer a Nossa Senhora. 

Eis a oração: 
“Quando vires [...] Senhora e Mãe, pobres 

da nossa Cidade, gente sem pão e sem abrigo, 
sem mesa e sem lar na nossa terra... faz nos-
so o Teu olhar. Para que as nossas portas se 
abram, as nossas mãos se estendam e o nosso 
pão se reparta [...].

Quando encontrares, Senhora e Mãe, mul-
tidões sem rumo e sem rosto, jovens sem hori-
zonte e sem projeto, braços sem trabalho e sem 
emprego... faz nossos os Teus passos. Para que 
as nossas ruas ganhem sentido, o nosso futuro 
recupere encanto e o chão que pisamos ofere-
ça firmeza e segurança.

Quando sentires, Senhora e Mãe, lágrimas 
tristes e magoadas de crianças sem terra, sem 
família e sem escola ou de idosos, irmãos gé-
meos da solidão, do desânimo e do abandono... 
faz nosso o Teu coração.  Para que na nossa Ci-
dade a vida seja defendida e respeitada, como 
direito sagrado e inviolável, cresça em liber-
dade e em paz, e os mais velhos recebam em 
presença, afeto e respeito o que nos dão em 
sabedoria, em exemplo e bênção.

Quando souberes, Senhora e Mãe, que 
há calvários levantados em lugares de gente 
abandonada e inocente, cruzes de dor erguidas 
em holocaustos de sofrimento e corações ras-
gados em momentos de mágoa e de morte... 
faz nossas as Tuas Dores. 

[...] Quando ouvires, Senhora e Mãe, cân-
ticos de louvor e orações de súplica e de gra-
tidão, com hossanas e aleluias de Páscoa, em 
comunidades vivas de entusiasmo de fé e de 
comunhão... ensina-nos a ser membros vivos da 
Igreja viva, una e santa, católica e apostólica”.

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

Bendito seja o carinho
Que nos salvou tantas vezes!
Ave, Senhora do Minho,
Rainha dos Portugueses!

 Virgem Santa do Sameiro,
 Conceição Imaculada!
 Vós sois a nossa Rainha
 Desde há muito coroada...

Peregrina na Cidade
De quem sois a Padroeira,
Trazei-nos felicidade
E alegria verdadeira.

 Do Sameiro ou Abadia,
 Da Oliveira ou Conceição
 Sois sempre Santa Maria,
 Padroeira da Nação.

Sempre a mesma em todo o mundo,
Sempre a Mãe do Salvador
- Mas é muito mais profundo
Ao Sameiro o nosso amor!

 Toda a terra portuguesa
 É formosa Catedral;
 O Sameiro, com certeza,
 O seu altar principal!

Padroeira carinhosa,
Em Teu jeito maternal,
Abençoa generosa
O Teu Povo, Portugal!

 Sob o Teu manto azulado
 De Rainha e de Princesa
 Portugal, abençoado,
 Há-de ter maior grandeza.

Bendito seja o carinho
Que nos salvou tantas vezes;
Ave, Senhora do Minho,
Rainha dos Portugueses!

Carlos de Vilar
“Flores Campestres”

AVE, SENHORA DO MINHO

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

Carlos de Vilar é o pseudónimo literário do 
P. Joaquim António Alves.

Nascido em 2 de Fevereiro de 1914 e orde-
nado sacerdote em 15 de Agosto de 1938, 
foi pároco de S. Vicente (Braga) e de Caba-
nelas (Vila Verde) e dedicou-se ao ensino.

Faleceu em Braga em 26 de Setembro de 
1998.

É autor do livro Flores Campestres (1954). 
Em 1999 foi publicado postumamente o 
volume de poesias inéditas Ao Ritmo da 
Vida.
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Prefiro que partilhes comigo uns poucos minutos, agora que estou 
vivo, e não uma noite inteira, quando eu morrer…

Prefiro que apertes suavemente a minha mão, agora que estou vivo, 
e não apoies o teu corpo sobre mim, quando eu morrer…

Prefiro que faças uma só chamada, agora que estou vivo, e não 
faças uma inesperada viagem, quando eu morrer…

Prefiro que me ofereças uma só flor, agora que estou vivo, e não me 
envies um formoso ramo, quando eu morrer…

Prefiro que elevemos ao céu uma oração, agora que estou vivo, e 
não uma missa cantada e celebrada, quando eu morrer…

Prefiro que me digas umas palavras de alento, agora que estou vivo, 
e não um dilacerante poema, quando eu morrer…

Prefiro escutar um só acorde de guitarra, agora que estou vivo, e 
não uma comovedora serenata, quando eu morrer…

Prefiro que me dediques uma leve prece, agora que estou vivo, e 
não um político epitáfio sobre a minha tumba, quando eu morrer…

Prefiro disfrutar de todos os mínimos detalhes, agora que estou vivo, 
e não de grandes manifestações, quando eu morrer…

Prefiro escutar-te um pouco nervosa dizendo o que sentes por mim, 
agora que estou vivo, e não um grande lamento porque não o disseste 
a tempo,

E AGORA ESTOU MORTO 

“HOJE E NÃO AMANHÃ”

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

Valor Anterior: 523 850,26 € 26 149,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Livros Sr. Cónego 130,00 € 26.019,74 €  

Anónimo 100,00 € 25.919,74 €  

Fernanda Montenegro 50,00 € 25.869,74 €  

Donativo 150,00 € 25.719,74 €  

José Gonçalves e Cândida Fiuza (Bodas de Ouro) 50,00 € 25.669,74 €  

Maria Isabel Fernandes 70,00 € 25.599,74 €  

Paulo Jorge Faria Oliveira 25,00 € 25.574,74 €  

José David Fernandes Machado 20,00 € 25.554,74 €

José Bastos 20,00 € 25.534,74 €  

Anónimo 20,00 € 25.514,74 €  

Manuel Magalhães Oliveira 50,00 € 25.464,74 €  

Laurentino Amorim 50,00 € 25.414,74 €  

Rosa Oliveira 60,00 € 25.354,74 €  

Ludovina Lemos 10,00 € 25.344,74 €  

Joaquim Moreira Fernandes 50,00 € 25.294,74 €  

Velas procissões 40,00 € 25.254,74 €  

José Lima Pereira 50,00 € 25.204,74 €  

Albino Ferreira Martins 50,00 € 25.154,74 €  

Alvaro Ferreira S. Alves 20,00 € 25.134,74 €

Total 524 865,26 € 25 134,74 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de maio a 20 de junho de 2018
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O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO DOMINGO
Viemos ao Sameiro com os nossos pro-

blemas e alegrias. Trazemos as nossas vidas e 
nelas a intenção de viver como discípulos mis-
sionários que crescem na intimidade com Cristo 
e na alegria de O anunciar ao mundo. Queremos 
encontrar-nos com Maria e apaixonar-nos pelo 
seu modo de viver. Foi a primeira cristã que, en-
quanto tal, conviveu com Jesus e experimentou 
o sentido de uma vida comunitária com os após-
tolos e os discípulos. Olhemos para ela como 
ouvinte e seguidora da Palavra de Deus, assim 
como um membro do primeiro grupo de discí-
pulos que não temeram o poderio dos romanos 
e as imposições religiosas dos judeus e fariseus. 

Nesta peregrinação Arquidiocesana, quero 
pensar na multidão de quantos se dizem cató-
licos nesta região de Portugal para lhes pedir 
algo importante, assim como à Arquidiocese e 
à sociedade civil. Quero, com muita insistência 
e carinho, recordar o que o Papa Francisco nos 
diz na sua última Exortação Apostólica sobre o 
chamamento de Deus à santidade no mundo 
actual. O Papa reforça a ideia de que devemos 
pensar para além dos que já foram beatifica-
dos ou canonizados. A santidade é para todos! 
É um convite universal e ninguém deve ter 
medo da santidade pois ela nada tira à vida, 
antes lhe dá sentido e alegria. 

Neste lugar, gostaria de assumir e dizer a 
toda a Arquidiocese que “a santidade é o rosto 
mais belo da Igreja”. Sim, é verdade! O grande 
desafio que a sociedade actual coloca à Igreja 
diocesana é o do compromisso efectivo no ca-
minho da santidade, sabendo que ela se reali-
za na vivência dos pequenos gestos que trans-
formam a vida. O Santo Padre sublinha ainda 
que a Maria “é a mais abençoada dos Santos 
entre os Santos, aquela que nos mostra o ca-
minho da santidade e nos acompanha”. No 
alto do Sameiro, Nossa Senhora diz-nos que 
não nos podemos contentar com a vida me-
díocre e banal. Devemos, pelo contrário, pau-
tar a nossa vida por uma vontade crescente 
no acolhimento e vivência da Palavra de Deus. 
Maria não só aconselha mas acompanha-nos 
e vai-nos dando força e alento. Por isso, no seu 
santuário, quero parafrasear o que nos é re-
cordado pelo Papa. “Todos somos chamados 
a ser Santos, vivendo com amor e oferecendo 
o próprio testemunho nas ocupações de cada 
dia, onde cada um se encontra”. Muitos po-
derão interpretar este convite como “angéli-
co”. Para nós, sacerdotes e leigos, é a única 
hipótese de mostrar ao mundo o que temos de 
válido, de diferente e original. 

Será que existe esta consciência na nos-
sa Igreja arquidiocesana? Não sou pessimis-
ta. Penso, porém, que há muito trabalho a 
realizar no sentido de uma vida cristã em ple-
nitude. Indico apenas um perigo que importa 
eliminar com urgência: alguns sacerdotes e 
leigos deixaram-se instalar em determinadas 
rotinas e o seu testemunho cristão tornou-se 
amorfo. Um grande número de pessoas con-
tinua a firmar-se católica, mas nem por isso 
participa na vida da comunidade cristã. É já 
um número significativo e com tendência a 
aumentar. Outros contentam-se com celebra-
ções ocasionais em momentos de luto ou de 
alegria. Outros frequentam as nossas celebra-
ções mas sem grandes motivações interiores. 
Basta-lhes o hábito para tranquilizarem a 
consciência. Por fim, um reduzido número 
procura a coerência da fé e preocupa-se em 
se alimentar, todos os dias, com a meditação 
da Palavra e com a oração.  

Foi neste contexto, e conscientes da rea-
lidade de um mundo hostil e indiferente que 
nos circunda, que lançámos a ideia de formar 
grupos onde seja possível crescer na fé, ad-
quirir consistência e motivar-se para teste-
munhar o cristianismo nos diversos planos 
sociais. Demos-lhes o nome de “Grupos se-
meadores da esperança”. Poderiam e podem 
ter outro nome. Fundamental é a responsabili-
dade de encontrar tempo para, periodicamen-
te, saborear a alegria do encontro com Cristo 
ressuscitado. O programa é simples. Basta 
um pequeno texto da Sagrada Escritura, refle-
xão, partilha e silêncio para que o Espírito nos 
transmita a alegria de estarmos e de vivermos 
com Cristo. 

Diante da Senhora do Sameiro, de Santa 
Maria de Braga – padroeira da Arquidiocese 
–, de São Martinho de Dume – evangelizador 
dos Suevos e segundo padroeiro –, ouso, de 
novo, convocar sacerdotes e leigos para esta 
experiência de fé na constituição dos grupos 
semeadores de esperança. Não nos podemos 
contentar com o estilo de vida das nossas co-
munidades. Elas devem ser comunidade de 
comunidades, família de famílias que cres-
cem e se multiplicam, lugar de interiorização 
da fé para que o mundo veja em quem acre-
ditamos e reconheça o valor do cristianismo 
para a sociedade. 

Temos consciência de viver um tempo de 
rápidas mudanças e, muitas vezes, olhamos 
para a modernidade desencantados, críticos, 
condenando-a por impedir um cristianismo 
com comunidades influentes, estruturadas 
hierarquicamente, onde a palavra do sa-
cerdote é acolhida e respeitada. Não somos 
insignificantes mas o nosso papel e lugar 
é, hoje, diferente. Urge reencontrar a nossa 
missão, oferecendo sobretudo aquilo que te-
mos de mais precioso: Cristo. Esta é a nossa 
tarefa e não podemos distrair-nos com outras 
coisas. 

Para que isso aconteça, as leituras ofe-
recem-nos uma pista de actuação. Muitas 
vezes desculpamo-nos com a falta de tempo 
para os grupos e outras realidades eclesiais. 
As leituras de hoje falam-nos da importância 
do sábado e do modo como os judeus o vi-
viam e vivem. O sábado para nós, em virtude 
da ressurreição, é o Domingo. É chegado o 
tempo de recuperar o verdadeiro significado 
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do Domingo. Como sabemos, diversas reali-
dades profanas fizeram com que, progressi-
vamente, fosse perdendo a mística do dia do 
Senhor.  

Uma das prioridades pastorais a as-
sumir é a exigência de criar uma cultura e 
uma opinião pública capazes de restituir ao 
Domingo a sua natureza de dia consagrado 
ao descanso mas também ao Senhor, com 
tudo o que isto implica. O cristianismo e a 
laicidade não são inconciliáveis. São muitos 
os problemas a equacionar, mas os cristãos 
devem dar um contributo para a reorgani-
zação da sociedade, dando-lhe um rosto 
mais humano e onde o trabalho se coaduna 
com todas as exigências naturais. Para isso, 
o Domingo deveria ser dedicado a Deus, à 
família e à sociedade. Será possível um 
equilíbrio que permita a participação na eu-
caristia dominical e noutras iniciativas tais 
como os grupos semeadores de esperança? 
Os horários muitas vezes não são compatí-
veis, é certo, e isso cria dificuldades. Mas, 
o respeito pelo Domingo exige à Igreja uma 
intervenção pública mais assertiva que de-
fenda valores intemporais para o bem das 
pessoas e das famílias. Criando esta cultura 
da atenção a todos, as principais dimensões 
da vida serão salvaguardadas. Podemos as-
sinalar várias estradas para atingir este ob-
jectivo: potenciar as actividades organizadas 
pelas associações recreativas, culturais e 
humanas, facilitar e intensificar o convívio 
familiar com tempos de repouso e descanso, 
promover o empenho na vida civil e política, 
assim como a participação na vida religiosa, 
litúrgica, formativa e caritativa. Deus precisa 
de tempo para dar plenitude à vida; a família 
cresce quando experimenta a tranquilidade 
do descanso em comum e o diálogo para se 
estruturar convenientemente; a sociedade é 
um bem comum e trabalhar para ela dá fe-
licidade. São exemplos muito concretos que 
a Igreja, e nela as comunidades, deve consi-
derar e dar o seu contributo para valorizar o 
Domingo de modo a fazer com que ele ofere-
ça qualidade de vida a todos, como cristãos 
e cidadãos. Urge enriquece-lo e criar esta 
cultura junto das pessoas que, como sabe-
mos, serão as principais beneficiadas. 

Que a Senhora do Sameiro nos ajude a 
interpretar a vida como uma permanente pro-
cura pela perfeição através da valorização do 
Domingo. O Domingo é o dia do Senhor! Como 
tal, é também o dia da sociedade e da famí-
lia. Despertemos a esperança no coração das 
pessoas, nas famílias e na sociedade civil.

+ Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Pois bem, foi-nos proposta a nobre missão 
de fazer chegar a imagem de Nossa

Senhora do Sameiro às várias comunida-
des paroquias que constituem a Zona Pastoral 
de Veiga de Penso, do arciprestado e arqui-
diocese de Braga, como bombeiros e sentido 
de voluntariado, responsabilidade e prontidão 
cumprimos mais está missão.

Podia ser mais uma missão como tantas 
outras que nos são atribuídas, todas elas são 
importante e marcantes, mas está de forma 
especial, Homens de Fé que somos, sentimos 
muito orgulho, alegria, amor em cada trans-
porte que fazíamos. Fica gravado no nosso co-
ração alegria, a emoção das pessoas, quando 
viam passar Nossa Senhora, de certa forma 
nós fomos levar a imagem, talvez a pessoas 
que a vida não possibilitou visitar e rezar em 

UMA MISSÃO PARA HOMENS 
COM CORAGEM E FÉ!

“sua casa, Santuário de Sameiro”. Confesso 
que não houve nenhuma viagem que não tenha 
havido emoção e sentido da Fé.

Somos muito felizes a fazer o que fa-
zemos, trabalhámos para o bem-estar das 
pessoas,esta experiência foi de coração muito 
gratificante.

O nosso muito obrigado ao Pe. Delfim Coe-
lho, Reitor do Santuário do Sameiro, e a cada 
pessoa que nos recebeu com tanto carinho e 
respeito. O que depender de nós Bombeiros 
das Taipas, Nossa Senhora do Sameiro, nos-
sa Mãe, irá chegar sempre perto da população 
com a mesma prontidão, Amor e Fé que carac-
teriza a nossa corporação.

O BEM HAJA A TODOS!

Nosso Lema – “VIDA POR VIDA”

Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas
Maio de 2018

Para assinalar o encerramento da visita da ima-
gem peregrina de Nossa Senhora do Sameiro à Zona 
Pastoral da Veiga de Penso (Arciprestado de Braga), 
realizou-se no dia 1 de Junho, sexta-feira, uma pro-
cissão de velas, desde a igreja nova de Lomar até 
à Sé Catedral de Braga. Uma multidão de fiéis, en-
toando preces e cânticos fervorosos, acompanhou 
a imagem de Nossa Senhora, que era saudada ao 
longo do caminho. 

Na Sé Catedral, o Cónego José Paulo Abreu, 
numa breve alocução, lembrou que devemos avi-
var a devoção a Nossa Senhora, especialmente 
na devoção do Rosário, pois cada Avé-Maria que 
pronunciamos é uma rosa que estamos a colocar 
aos pés da Mãe do Céu e este é o caminho mais 
seguro para chegarmos a Jesus. Após a reflexão 
do Presidente da Confraria do Sameiro, o Reitor 
do Santuário, Pe. Delfim Coelho, agradeceu viva-
mente aos párocos das comunidades por terem 
acolhido tão bem e com tanto carinho a Mãe do 
Céu e convidou os fiéis a renovarem a sua consa-
gração a Nossa Senhora com uma oração escrita 
pelo Papa Francisco. 

NOTÍCIAS

Virgem Peregrina do Sameiro

Para que a organização desta visita de Nossa 
Senhora pudesse concretizar-se foi necessário o es-
forço e a generosidade de muitos a quem queremos 
deixar aqui o nosso profundo reconhecimento:

- Reitor do Santuário, Pe. Delfim Coelho, men-
tor desta iniciativa;

- Aos Párocos e às Comunidades Paroquiais: 
Cónego Abílio Duarte e Pe. Luís Faria Pedro (Ar-
cos, Escudeiros, Esporões, Lamas, Morreira, Santo 
Estêvão de Penso, Trandeiras); Pe. Agostinho Alves 
da Silva (Figueiredo e São Vicente de Penso); Có-
nego Roberto Rosmaninho Mariz (Lomar);

- Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas;

- Funcionários da Confraria do Sameiro;

- Arautos do Evangelho.

Pode ver o vídeo da Procissão em: https://
youtu.be/MD5fG2VYZdw
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Púlpito
Resta-nos a abordagem do Sameiro na última 

das perspectivas enunciadas, ou seja, como púlpi-
to, como anúncio, jorrando este pelas palavras e 
pela escrita, pelos testemunhos e pela arte. 

Comecemos pela arte. 

Quem se abeira do santuário, depara-se 
com alguns monumentos alusivos a figuras ím-
pares da história da Igreja. E certamente não dei-
xará de interrogar-se: de quem se trata? Por que 
razão está aqui? Na resposta, ficará o peregrino 
a conhecer S. Cirilo de Alexandria, situando-o 
num período de definição da doutrina, caben-
do-lhe a intrépida defesa do título de “Mãe de 
Deus” para Nossa Senhora; ficará certamente a 
relembrar a vida e ensinamentos de Santo Antó-
nio de Lisboa, eminente pregador, insigne juris-
ta, companheiro de Francisco de Assis, apóstolo 
incansável, filho querido da Imaculada, glória de 
Portugal, admiração para os italianos que, por 
antonomásia, lhe chamavam “o santo”; ficará a 
recordar-se de S. Bernardo de Claraval, marió-
logo medieval, que exalta Nossa Senhora como 
Mãe do Salvador, como habitáculo da Trindade, 
como Virgem e Imaculada, como âncora e estre-
la para os cristãos, como nossa advogada junto 
de Deus, como a nova Eva que trouxe o antídoto 
ao veneno da velha serpente; ficará a pensar em 
S.to Afonso Maria de Ligório, grande moralista, 
fundador da Congregação do Redentor que nos 
deixou consignada a sua devoção filial à Mãe de 
Deus na famosa obra Glórias de Maria. 

Quando entramos no Santuário, de novo 
percebemos que a arte fala, transmite, é, por si 
mesma, anúncio. Quem não se deslumbra com a 
beleza do sacrário todo em prata, centrando assim 
as atenções na presença real de Jesus na Euca-
ristia?! Quem não sente alívio e consolação, paz 
e ternura, confiança e serenidade contemplando 
a belíssima escultura da Senhora do Sameiro, a 
Virgem Imaculada?!

Como púlpito se pode considerar também a 
cripta, de construção ainda recente. O visitante 
entra aí em contacto com os principais episó-
dios da vida de Jesus e de Maria, através dos 
dez painéis da autoria de Querubim Lapa, onde 
se visualizam os mistérios gozosos e gloriosos 
do Rosário. Mas também aí o visitante conhece 
o percurso do Evangelho em terras longínquas, 
relembrando os nomes das Dioceses e Prelazias 
que os portugueses criaram e até onde Portugal 
levou o nome de Maria; e o visitante ainda se 
galvaniza ao ler um extracto dos Lusíadas, do 
nosso poeta Camões: “…E também as memó-
rias gloriosas daqueles reis que andaram dila-

O SAMEIRO NA HISTÓRIA
Paulo Abreu

tando a Fé e o Império […] cantando espalharei 
por toda a parte”. E ainda se deleita e reza com 
uma quadra do P. Joaquim Alves, que ressoa de-
voção por estas palavras: 

“O Teu Filho deste ao mundo
Virgem fonte de luz
Mas depois foi Portugal
Que ao mundo deu Jesus”.

Por entre os testemunhos que no Sameiro 
se tornam “púlpito”, também a Casa das Es-
tampas nos fala da devoção mariana do Papa 
João Paulo II: conserva e expõe o paramento 
com que o Papa celebrou no Sameiro, o círio 
pelo mesmo Papa oferecido, o solidéu deixado 
como recordação sobre o altar de Nossa Se-
nhora. Mas também conserva a bandeira de 
Nossa Senhora do Sameiro benzida pelo Papa 
Pio XII na Basílica de S. Pedro a 1 de Novembro 
de 1954. E ainda uma escultura de S. Francis-
co Xavier, que os soldados do Minho servidores 
da pátria na Índia, entre os anos 1954-1957, 
quiseram ofertar à Mãe. Também uma espada 
do Marechal Gomes da Costa, oferecida duran-
te o Congresso Mariano Nacional a 28 de Maio 
de 1926. E tantas outras peças, onde poderá 
faltar ou não o valor material, mas onde inva-
riavelmente se sente e pulsa o amor à Virgem 
Imaculada.

Não vem ao caso, dadas as limitações de 
espaço e tempo, rastrear o modo como o Samei-
ro, através da escrita, tem sido púlpito, anúncio, 
mensagem. Aliás, tivemos já oportunidade de 
aludir ao periódico que a Confraria do Samei-
ro edita – o Ecos do Sameiro -, e que leva bem 
longe a devoção mariana. Referimos igualmente 
a existência de publicações sobre a história do 
Sameiro. E até nos referimos a uma recolha de 
poesia, inspirada no amor filial à Mãe. Deixamos 

neste texto, mas em nota, a indicação de algo 
mais que sabemos ter sido publicado1.

Somando quanto temos vindo a dizer, aceita-
mos como pertinentes as palavras de D. Francisco 
Maria da Silva, divulgadas através de uma “Exor-
tação Pastoral” a propósito do mês de Maio, com 
data de 23 de Abril de 1975. Escrevia o Prelado:

“Esta Diocese tão católica e tão mariana ou 
tão católica porque tão mariana, pode legitima-
mente orgulhar-se de ser aquela que no século 
passado maior contributo prestou à divulgação do 
piedoso exercício do Mês de Maria. Ao P. Martinho 
António Pereira da Silva, fundador do Santuário do 
Sameiro, sacerdote bracarense piedoso e culto 
[…] se ficou a devendo o impulso decisivo para 
esta devoção, bem como um dos seus compên-
dios mais conhecidos e divulgados para este pie-
doso exercício, o livro: <Flores a Maria ou Mez de 
Maio>”2. 

1  Cfr Mário AREIAS – A estatuária religiosa no Monte 
do Sameiro do escultor Raul Xavier. Academia Nacional 
de Ex-libris,  S.l., 1961; Manuel Aguiar BARREIROS – A 
alma da alma do Sameiro. Confraria de Nª Sª do Samei-
ro, Braga 1975; Centenário da morte do Padre Martinho 
fundador do Santuário do Sameiro. Confraria de Nª Sª 
do Sameiro, Braga 1975; Bernardo Xavier COUTINHO – 
“Como nasceu o Santuário do Sameiro”, in O Distrito de 
Braga, 4 (1-2), 1986, 247-340; Fernando LEITE – “A in-
fluência do Sameiro na piedade mariana – 1869-1962”, 
in Theologica, Braga 22-23, 1991; Lourdes no Sameiro: 
1858-1958. Braga, 1958; Memórias do Sameiro… Typ. 
da Ordem, Coimbra 1882; Carlos João RADEMAKER – 
Discurso pronunciado em occasião das preces públicas 
na peregrinação ao Monte Sameiro para obter de Deus 
a restauração da independência do Sumo Pontífice. Typ. 
Lusitana, Braga 1871; José Carlos de Sousa Alves VIEI-
RA – Para a história do Sameiro. Confraria do Santuário 
de Nossa Senhora do Sameiro, Sameiro 1930.

2  Acção Católica 1975 (8-9)p. 378.
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Resta-nos a abordagem de um último as-
pecto, que envolve a escrita e a oralidade, e que 
é este: o Sameiro tem-se afirmado como grande 
púlpito para os Arcebispos de Braga e para os 
seus Bispos Coadjutores e Auxiliares, sobretudo 
aquando das peregrinações que, como se disse 
atrás, ocorrem nos meses de Junho, Agosto e 
Dezembro.

Deparamo-nos, de novo, com a falta de es-
paço e tempo. Pelo que nos limitaremos a com-
provar a asserção com o exemplo de D. Eurico 
Dias Nogueira, actualmente Arcebispo emérito 
desta nossa Arquidiocese.

Recordemos, em primeiro lugar, a homilia 
que fez na peregrinação de 4 de Junho de 1978. 
Respiravam-se os ares da revolução dos cra-
vos. Sem medo, o Prelado denunciava a frus-
tração das expectativas criadas, o oportunismo 
de quantos – inflamados pelos ventos de Leste 
– de tudo se apoderavam sem qualquer respei-
to pela vontade popular, imprecava contra os 
aventureiros e ambiciosos, contra a apressada 
descolonização, contra as nacionalizações em 
catadupa e sem critério, contra o afastamento 
de pessoas e movimentos não simpáticos ao 
sistema, contra os militares que não tendo sabi-
do fazer a guerra também não souberam ganhar 
a paz, contra as prisões por motivos políticos… 
Mas nesse mesmo dia, o Prelado rezou com o 
povo pelas vocações sacerdotais, religiosas e 
missionárias e confiou à Mãe do Céu as famílias 
expostas a tantos males…3

A voz do Prelado volta a erguer-se, corajo-
sa, na peregrinação de 8 de Dezembro de 1985. 
Depois de dirigir à Virgem Imaculada os maiores 
encómios, suplica-lhe que livre a Nação daque-
les que não ajudam convenientemente o povo 
que tinham obrigação de servir; que livre o povo 
dos políticos interesseiros e ambiciosos, dos 
governantes incompetentes e improdutivos, dos 
violentos, corruptos e causadores de divisões 
entre os portugueses4. 

No ano seguinte, de novo na festa da Ima-
culada, as atenções de D. Eurico voltaram-se 
para a problemática do aborto e da eutanásia. 
Sem peias, condenado ficou o soberano desres-
peito pela vida humana, em qualquer uma das 
suas etapas5.  

Quanto a outras peregrinações: em 1987, o 
Prelado focou a importância das aulas de Moral 
e Religião Católicas; em 1989, mês de Agosto, 
denunciou os costumes não evangélicos do povo 
português, enquanto em Dezembro se insurgiu 
contra os anti-clericais e inimigos da Igreja; em 
1990, no mês de Junho, lembrou a trágica situa-
ção dos povos saídos da descolonização portu-
guesa, enquanto em Dezembro falou do Concílio 
Vaticano II; em 1991 recordou, no mês de Junho, o 

3   Ib., 1978 (8-9) 362-374.
4   Ib., 1985 (11-12) 825.
5  Cfr Ib., 1986 (11-12) 755. 

Papa Leão XIII e a chamada questão social, e ainda 
a necessidade de paz para Angola, Moçambique e 
Timor, enquanto no mês de Dezembro se insurgiu 
contra o “Evangelho segundo Jesus Cristo”, de 
José Saramago; em 1993 aludiu a várias chagas 
sociais; em 1995, apelou ao compromisso com 
Cristo e com a Igreja, pronunciando-se depois em 
defesa de um ilustre membro do clero bracarense; 
em 1996 centrou-se na importância da família; no 
ano seguinte retornou às chagas sociais: divórcio, 
aborto, atentados à família, droga, desemprego, 
racismo e xenofobia…; a defesa da vida voltou a 
ser tema em 1998…6

Resumindo: pela palavra e pela escrita; pe-
los testemunhos e pela arte, o Sameiro tem-se 
vindo a afirmar como púlpito de excelência na 
Arquidiocese bracarense!

Concluindo
Deixei propositadamente para o fim o agra-

decimento sentido aos organizadores deste 
Congresso Mariano, por ocasião do Centenário 
da Coroação de Nossa Senhora. Sinto-me hon-
rado por poder participar de um forma activa, 
aqui aos pés da Virgem, no Monte do Sameiro. 

Sirvam as linhas escritas com preito de ho-
menagem à Mãe. Sei que são incompletas. Sei 
que valem pouco. Sei que não tiveram mão de 
artista. Mas a Virgem Imaculada, que nos cora-
ções sabe ler, compreenderá que nasceram da 
devoção, com carinho, com muito amor.

Gostaria de concluir deixando um desafio. 
Que poderão ou não considerar. Não passa, afi-
nal, de uma opinião ou de um gosto pessoal. 
Mas sinto de o exprimir. Sem azedume. Sem 
crítica. Apenas em jeito de partilha. 

Entendo que se devem completar os misté-
rios do Rosário em falta, a saber, os dolorosos 
e luminosos, recentemente propostos pelo Papa 
João Paulo II, a quem o Sameiro tanto deve. Mas 
depois disso, resistam, por favor, à tentação de 
encherem o espaço sagrado envolvente ao San-
tuário. A sociedade actual precisa de espaços 
de vazio fecundo, de silêncio, de despoluição, 
não apenas sonora, também visual. Que bom 
seria se o Sameiro continuasse a inspirar calma, 
contemplação, quietude. Que bom seria se con-
tinuasse a oferecer ar puro, horizontes vastos, 
delícias verdes… 

Permitamos que a Boa Nova se continue a 
difundir; a bem do Lausperene que a Mãe mere-
ce; para que a vida dos homens, por intermédio 
de Maria, continue a chegar aos céus.

Paulo Abreu

6  Cfr Acção Católica, 1987 (11-12) 888; 1989 (1) 
33-41 e (8-9) 791-795; 1990 (6) 411 e (12) 921-923; 
1991 (6) 697-701 e (12) 1149-1151; 1993 (6) 384-387; 
1995 (6) 472-475; 1996 (6) 613-614; 1997 (6) 484-
485; 1998 (1) 9-13 e (6) 331-337.

Dia 10 – Movimento dos Familiares dos Sacerdo-
tes da Arquidiocese de Braga - Presidiu Cónego 
Fernando Sousa e Silva.

- Grupo Wolfgang - Bautle (da Ordem de San-
ta Cruz)

Dia 11 – Peregrinos da Paróquia de Fie (Diocese 
de Balzano – Itália) 

Dia 20 – Paróquia de Santa Maria de Prado (Vila 
Verde) – presidiu Pe. Dr. João Alberto Correia

- Peregrinação dos TUG (Transportes Urbanos 
de Guimarães)

Dia 26 – Peregrinação Arciprestal dos Adolescen-
tes e Jovens do Arciprestado de Esposende. Ce-
lebração da Missa e Sacramento da Confirmação 
presidida por D. Jorge Ortiga

Dia 30 – Centro Social e Paroquial de Crespos 
(Braga)

- Missa do Externato Paulo VI (Braga) - presi-
diu Cónego José Paulo Abreu

Festa Litúrgica  
de Nossa Senhora do Sameiro

A 12 de Junho de 1904 foi coroada a belís-
sima imagem de Nossa Senhora do Sameiro por 
um Legado Pontifício. Ficou instituída, neste dia, 
no calendário próprio da Arquidiocese de Braga, 
a Festa Litúrgica de Nossa Senhora do Sameiro.

Assim, neste dia, o nosso Santuário “vestiu-
-se” de festa para fazer memória desta efeméride 
volvidos 114 anos. À tarde, foram muitos os fiéis 
que rumaram ao Sameiro para a recitação do Ter-
ço e para a celebração da Missa Solene, presidida 
pelo P. Delfim Coelho, Reitor do Santuário, e com 
a participação do Grupo Coral do Sameiro. Conce-
lebrou o P. João Luís Guerra Fontes, o qual, logo 
após a sua ordenação, há 52 anos, foi nomeado 
coadjutor do Sameiro, cargo que exerceu durante 
seis anos. 

Às 21.30 horas, realizou-se a Procissão de 
Velas desde a Praceta de S. João Paulo II até à 
Basílica do Sameiro. Foi estreado um andor, ideali-
zado e executado pelo Sr. Joaquim Rodrigues e os 
funcionários da nossa Confraria, que transportou 
uma imagem nova, também, de Nossa Senhora do 
Sameiro da fábrica Joana D’ Arque. 

Pode ver o vídeo da Procissão em: https://
youtu.be/XeZXO8iNrkA

Grupos inscritos na Reitoriado 
Santuário – Maio

NOTÍCIAS
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Peregrinação Arquidiocesana 
ao Sameiro

Apesar da chuva intensa e do dia frio, uma mul-
tidão subiu o monte do Sameiro no primeiro Domingo 
de Junho. Às 07.00 horas, no Rossio da Sé Catedral 
de Braga, as paróquias do arciprestado de Braga or-
ganizavam-se, já, em cortejo com as suas bandeiras, 
entoando vivas, orações e cânticos à Mãe do Céu.

A imagem de Nossa Senhora do Sameiro foi 
recebida com grande entusiasmo e calorosa sau-
dação pela multidão que se encontrava na espla-
nada do Santuário. Seguiu-se a celebração solene 
da Santa Missa, presidida pelo Senhor Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga, e concelebrada pelo Presi-
dente da Confraria do Sameiro, Cónego José Paulo 
Abreu, pelo Reitor do Santuário, P. Delfim Coelho, e 
por vários párocos e sacerdotes do Arciprestado de 
Braga. A animação musical esteve a cargo do Coro 
do Seminário Conciliar de Braga. Na sua homilia, cuja 
homilia publicamos na íntegra neste jornal, o Senhor 
Arcebispo alertou para a importância da santificação 
do Domingo, como o Dia do Senhor. 

Antes da Procissão do Adeus, o Cónego José 
Paulo Abreu pediu aos peregrinos que oferecessem 
flores, particularmente orquídeas, para embelezar os 
jardins da Casa da Mãe, que é a Casa de todos nós, 
seus filhos, e agradeceu a quantos tornaram possível 
esta peregrinação e nela participaram activamente:

- Excelência Reverendíssima Senhor D. Jorge 
Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga;

- Mesa Administrativa e Irmãos da Confraria 
do Sameiro;

- Reitor do Santuário do Sameiro e Sacerdotes 
que atenderam em Confissão;

- Comunidades e Párocos do Arciprestado de 
Braga;

- Pegadores do andor, Escuteiros e equipa de 
enfermagem;

- Equipa Formadora e Seminaristas do Semi-
nário Conciliar de Braga;

- Funcionários da Confraria e Grupo de Volun-
tários;

- Todos os benfeitores e peregrinos.
Nossa Senhora do Sameiro a todos recom-

pense e cumule das Suas bênçãos!
Pode ver o vídeo da Peregrinação em: ht-

tps://youtu.be/IbMCjFa8WGc

NOTÍCIAS

PEREGRINAÇÃO ARQUIDICESANA  
AO SAMEIRO EM IMAGENS


