
Cá vai uma anedota…

 Os latinos usavam a expressão: “riden-
do castigat mores”, para nos dizerem – aí vai 
uma tradução possível, que “a rir se criticam os 
costumes”. 
Pois bem: para usos corrigir, cá vai uma anedo-
ta, colhida no Jornal Diário do Minho, de uma 
atualidade extrema, ou não estejamos nós no 
tempo dos direitos dos animais, mão no pelo 
do “Lulu”, enquanto o nascituro corre riscos de 
ir para o caixote do lixo e o velhote de estacio-
nar no armazém das cadeiras de rodas, ou de 
ser morto antes do tempo por Deus fixado para 
ser tempo. 
 No caminho para a institucionalizada 
antecâmara da morte, condimentos de ralhete, 
azedume, maus modos, indiferença, vinagre, 
muito, muito arame farpado. 
 Ora a anedota assim reza:
“Grita a mulher:
-Querido vem cá! Não ouves? Vem cá querido!
A nova empregada doméstica:
- Senhor Silva, olhe que a senhora está a cha-
má-lo!
E o homem pergunta:
- A minha mulher disse “querido”?
- Disse, sim, senhor Silva!
- Ah, então é com o cão…”.
 Não sou machista e aceito a mesma 
anedota na versão do masculino: o marido a 
chamar pela querida, entenda-se, pela cadela, 
a rainha dos mimos; que a esposa, essa virou 
a máquina de lavar roupa e louça, televisor a 
preto e branco, de preferência sem som, mal 
necessário para uns colarinhos frescos, chão 
limpo, comida na mesa e sopeira dos filhos.
 Que lindos os animais. Que “mastron-
ço” o marido, que “sarna” a esposa, que “pes-
tilentos” os filhos, que “ridículos” os vizinhos, 
que “chatos” os colegas de trabalho, que “ditador” 

o patrão, que “insonsos” todos, menos eu, do-
tado de elevados sentimentos para cães e cade-
las, mão suaves para carinhosas deambulações 
pela pelugem de “patafouf’s” e “miaus”.
 Não sou atrofiado de mente e também 
aceito a mesma anedota na versão patrimonial: 
querido carro, a brilhar, tratado com esmero, 
sempre lustrado, protegido, acarinhado, aga-
salhado. Nele se esgotam atenções, energias, 
economias, bons modos. Quanto ao “resto”, 
ainda por cima implica uma sogra. Ou um so-
gro.
 Também se podem polir os móveis, es-
ticar bem os lençóis, regar as plantas, progra-
mar bem compras e cozinhados, mas depois, 
cada frase é um arremesso, cada gesto um coi-
ce, os lábios uma ferradura virada para o chão, 
o amuo a acinzentar até o mais colorido e sola-
rengo dos dias. Por parte dele; ou da parte dela.
Nada tenho contra os animais. Como nada te-
nho contra as posses. Mas… “cada macaco no 
seu galho”. 
 E se um dia tiver mesmo que escolher, 
ainda aceitarei que não me chamem de “que-
rido”. Mas recuso-me, terminantemente, a ser 
cão. 
Quantos cães e cadelas, quantos bens não são 
melhor tratados que tantos e tantos seres hu-
manos. Que horror! Que estupidez! Que inver-
são de valores!
Quando ouvirem de meus lábios a palavra “que-
rido!”, ou “querida! – prometo! – será para ti, 
meu amado irmão, será para ti, minha amada 
irmã, mesmo que depois venha a afagar algum 
cãozito ou cadela, gatito ou gata que venha a 
passar no meu caminho!... 

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

Que momento gostoso!

Ordenações sacerdotais no 
Sameiro
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POESIA  

    DO 

SAMEIRO

Nos desertos de vida dolorosa
Quantas vezes me engano no caminho!...
Quantas vezes eu julgo ser formosa
O que a mim me parece bela rosa
E afinal não é mais que pobre espinho!

Quantas vezes, em recurso derradeiro,
Busco a Mãe como triste criancinha!...
Felizmente, a Senhora do Sameiro,
Nessa via é meu guia verdadeiro:
Tem p’ra mim os carinhos de Mãezinha.

Certa noite…(Inda tenho saudade…)
Contemplava no Céu luzinhas belas.
Como é grande de Deus a Majestade!
Pude ver nesse mar de imensidade
A mais bela de todas as estrelas…

Mais pertinho quisera contemplar
Essa estrela mais bela que a Aurora.
Não quis ver o que tinha para andar…
Caminhei…Andei sempre sem parar…
Para onde? …Nem sei dizer agora…

Vinha perto a serena madrugada
E sorria bem perto o astro-rei.
Vi mais longe essa estrela desejada
Mas ela, cada vez mais encantada,
Escondeu-se…Era um sonho…E despertei.

Mas, quem era, afinal, a boa estrela,
Que no sonho meus olhos seduzira?
Pude ver, mesmo ao longe, que era bela.
Oh! Pudera eu tornar agora a vê-la!...
Era a Mãe carinhosa… Era Maria…

Mãe bondosa, por nós tão venerada.
Espalhai vosso amor lá do Sameiro!
Por vossa Conceição Imaculada
Dai aos homens a paz tão desejada!
Acudi, sem demora, ao mundo inteiro!

Fostes lírio, bendito, imaculado,
E em Vós não há culpa original.
Tende pena!... Livrai-nos do pecado.
Do Sameiro, por vós há muito amado,
Guardai bem esse vosso roseiral!

Sousa e Silva

“Ecos do Sameiro”, Novembro / Dezembro de 1949

À TERNA MÃE DO SAMEIRO

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

Esse objeto de ferro cravado na en-
trada da igreja tinha como objetivo retirar 
o excesso de lama dos calçados dos fiéis. 
Os mais abastados não precisavam usá-lo, 
pois como tinham posses, vinham para as 
missas a cavalo. Já os mais pobres, como 
vinham a pé, precisavam fazer uso de tal 
instrumento. Daí o significado da expressão 
“pé rapado”.

CURIOSIDADES
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Março 
Dia 3 
Carlos Manuel Oliveira do Couto e Sara Isabel Moreira Vilela;
Dia 24  
Ricardo António Pereira dos Santos e Ana Sofia Veloso Simões;
Abril
Dia 7
Luís Manuel Oliveira Barbosa e Sara Cristina Braga de Lima Oliveira;
Xavier Cunha Alves e Cláudia José Teixeira Baptista;
Dia 22 
João Carlos Nóbrega Gouveia e Silvana Lima da Cruz;
Dia 28 
José Carlos Araújo Laranjeira e Maria de Fátima Carvalho Araújo;
José Miguel Barbosa da Silva e Diana Isabel Silva Oliveira;
Ivo Gabriel Perez Lopes e Ana Cláudia da Silva Oliveira;
Dia 29 
Gerardo Filipe Lopes Gonçalves e Maria de Fátima Fernandes de Freitas;
Maio
Dia 5
Mauro Germano Machado Fernandes e Ana Cláudia Lousa da Costa;
Carlos Filipe Freire Mateus e Katharina Isilda Marques da Silva;
Dia 12 
Tiago dos Santos Miranda e Eduarda Filipa Pinto Martins;
Pedro Miguel Lopes Gonçalves e Maria José da Silva Rodrigues;
Dia 19 
Michael Rosa da Costa e Maria Alice Ferreira Pinheiro;
Pedro Gilberto Brito Alves Duarte e Eduarda Manuela Duarte Almeida;
Dia 25 
Giuseppe Savia e Daniela Abrantes Santos;
Dia 26 
Paulo Jorge Faria de Oliveira e Carolina Korner;
Nuno Tiago Pimenta Ferreira e Mónica Soares Marques;

Dia 30
Tiago Manuel Oliveira Mesquita e Paula Manuela Gonçalves Ribeiro da Costa Madeira;
Dia 31 
Luís Carlos Pinheiro de Castro e Sara Filipa Duarte da Costa;
Junho
Dia 1 
José Davide Fernandes Machado e Filipa Manuela Gonçalves da Silva;
Miguel Nuno Branco Pereira da Costa e Joana Isabel Dias Machado Leite;
Dia 2 
Hugo Marco Pereira Bastos e Raquel Patrícia Santos Teixeira;
António Daniel Sousa Oliveira e Ana Isabel Neves Moreira;
Dia 8 
Lonni da Silva Martins e Andréa Machado Rodrigues;
Dia 9 
Fábio Gonçalo de Almeida Rocha Dias Pires e Carla Patrícia Martins de Oliveira;
Francisco Miguel Oliveira Limpo Trigueiros e Ruth Marie Books Clausen Bram;
Pedro Nuno da Silva Sales e Patrícia Fernandes Casaca;
Dia 17 
Nuno Miguel Sampaio Pereira e Susana Cristina Ribeiro Novais;
Dia 22
Vítor Manuel Rodrigues Alves Loureiro e Diana Lisandra Cerqueira Fernandes;
Dia 23
Rui Pedro Martins Gonçalves e Cláudia Maria Rodrigues Pinheiro;
João Carlos Caridade Magalhães Duarte e Cláudia Andreia Costa Barros;
Dia 29 
Tiago Filipe de Jesus Venceslau e Ana Teresa Coelho da Rocha;
Dia 30
Tiago Rafael Ferreira da Rocha e Vânia Filipa Ferreira Abreu;
Ygor Seredink Lemos e Cristiana Bastos Lopes Barbosa.

CASAMENTOS NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

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

Valor Anterior: 524 865,26 € 25 134,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Maria Amélia Fernandes 20,00 € 25.114,74 €  

José Bastos 10,00 € 25.104,74 €  

Anónimo 10,00 € 25.094,74 €  

Procissão de Velas / 12-06-2018 50,00 € 25.044,74 €  

Anónimo 10,00 € 25.034,74 €  

Maria Alice Barbosa de Fátima 20,00 € 25.014,74 €  

Donativo 10,00 € 25.004,74 €  

Eva Glória Gonçalves Silva 12,00 € 24.992,74 €

Maria Martins - Alemanha 10,00 € 24.982,74 €  

Albino Ferreira Martins 50,00 € 24.932,74 €  

Procissão de Velas / 12-07-2018 62,00 € 24.870,74 €  

Padre Avelino Marques Peres Filipe 100,00 € 24.770,74 €  

Total 525 229,26 € 24 770,74 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de junho a 20 de julho de 2018
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QUE FESTA! E 
A DOBRAR.

QUE MOMENTO GOSTOSO!

Desde sempre, já lá vão mais de qua-
renta anos, que me habituei a, considerar 
uma festa, sempre que vou visitar Nossa 
Senhora, lá no alto do Monte Sameiro. E 
amiúde o faço, porque gosto, sinto-me bem, 
dá-me paz, tranquilidade, para além de ser 
um lugar, per si muito bonito e com uma vis-
ta deslumbrante. 

Foi lá que celebrei o meu enlace matri-
monial, no já longínquo ano de 1979, foi lá 
que baptizei as minhas duas herdeiras (tam-
bém de fé, espero) e assisti a muitas outras 
cerimónias (casamentos e baptizados, so-
bretudo) quer de familiares, quer de amigos. 

É por lá, que há já bem perto de vin-
te anos, tenho dedicado uma parte do meu 
tempo, na ajuda à conservação e embele-
zamento do Santuário do Sameiro, na divul-
gação do mesmo, na participação nas prin-
cipais cerimónias religiosas (e não só), que 
por lá se realizam. Enfim, depois da família 
e do trabalho, é o principal “sorvedouro” do 
meu tempo. E não o dou por mal empregue, 
antes pelo contrário.

Fiz muitos amigos, passei, e passo, 
bons momentos por lá, ouvi muitos e bons 
conselhos, ouvi maravilhosas homilias, pro-
feridas por comunicadores ímpares, assisti 
a festas maravilhosas, no aspecto e na es-
sência, enfim, do melhor que a vida me tem 
proporcionado, ali tenho “bebido”. Por isso, 
talvez, todo este meu apego ao local, mas 
principalmente a Nossa Senhora. Foi peran-
te Ela que jurei amor eterno à minha mulher 
e, jura, é para cumprir.

Mas afinal, porquê tanta “recordação” 
(felizmente, a maior parte, boa)!

É que dia 19 de Agosto, penúltimo Do-
mingo do mês, vamos rumar, novamente, 
em procissão, desde o Bom Jesus até ao 
Sameiro para, em comunhão, celebrarmos 
junto a Nossa Mãe do Céu.

Mas porquê A Dobrar? Porque nesse 
mesmo dia, celebrarei as minhas 63 prima-
veras. Feliz coincidência. E como “Vamos 
Bailar à Senhora”, será como a “cereja em 
cima do bolo”.

Estão todos convidados para a minha 
festa…para a Nossa Festa. Lá vos espero.

José Campos
Confraria do Sameiro

Não somos muitos, algumas centenas 
apenas, mas estamos lá, de alma e cora-
ção. Numa escassa hora, vamos da Pra-
ça do Papa João Paulo II até à Basílica do 
Sameiro. Dá tempo para rezar um sentido 
rosário, para ouvirmos palavras sábias de 
quem, sabe o que diz e sabe o que quer.

Que ternurentos os momentos de pa-
ragem entre os mistérios do terço, que bo-
nito o eco das musicas cantadas em louvor 
de Nossa Senhora, que lindas as estrelas 
a cintilar que, a esta hora da noite e neste 
local, podemos apreciar com mais nitidez, 
que significado profundo aquele olhar so-
bre a cidade e os homens que nela habi-
tam, que bonita é a entrada, pela “porta 
grande”, de Nossa Senhora. Que arrepian-
te é aquela Salvé Raínha rezada, ali mes-
mo, no patamar do escadório. 

Que linda é a luz que emana, na es-
curidão do parque, das centenas de velas 
acesas e que cada um segura com devo-
ção.

Enchemos, apesar de tudo, a Basílica. 
Não está aqui em causa a quantidade, mas 
sim a qualidade. Começamos a conhece-
mo-nos uns aos outros. Temos, há muito, 
ocupada a nossa agenda, naqueles dias 
doze de cada mês. Afinal, quem é que não 
gosta de ir a uma bonita festa! Rever os 
amigos, conhecer outros, trazer connosco 

outros, engrossar a “coluna” de crentes e 
disponíveis para louvar a Nossa Senhora.

Mas o que mais me “impressiona” é a 
“ânsia” que uma grande maioria tem, em 
ser pegador do andor de Nossa Senhora, 
estrada acima. Fiel espelho da razão de ali 
estar: perto da Mãe, junto dos irmãos.

José Campos
Confraria do Sameiro

Pode ver o vídeo da Procissão de Julho em: 
https://youtu.be/xmx3PCGV--k
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NOTÍCIAS

Ordenações Sacerdotais no 
Sameiro

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, entoando 
preces e cânticos fervorosos, acompanhou a imagem 
de Nossa Senhora, que era saudada ao longo do ca-
minho. 

Na Sé Catedral, o Cónego José Paulo Abreu, 
numa breve alocução, lembrou que devemos avivar a 
devoção a Nossa Senhora, especialmente na devoção 

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES 
NA BASÍLICA

Dia 14 (Terça-feira)
 16.00 horas – Terço
 16.30 horas – Missa da Vigília.

Dia 15 (Quarta-feira)
 07.30 horas – Missa 
 08.30 horas – Missa 
 09.30 horas – Missa 
 10.30 horas - Missa
 11.00 horas – Missa 
                16.00 horas – Terço 
 16. 30 horas – Missa 

07.30 horas - Missa na Basílica       
08.30 horas - Missa na Cripta
09.30 horas - Missa na Cripta
11.00 horas - Missa  Solene na Cripta com 
transmissão pela TV e Rádio Canção Nova
16.00 horas – Recitação do Terço na Cripta
16.30 horas – Missa na Cripta 
10.30 horas - Missa
11.00 horas – Missa 
16.00 horas – Terço 
16. 30 horas – Missa 

SOLENIDADE 
DA ASSUNÇÃO 

DE NOSSA SENHORA
15 DE AGOSTO DE 2018 

PEREGRINAÇÃO ESTATUTÁRIA AO SAMEIRO
19 DE AGOSTO DE 2018 

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 vivamente 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. 

No dia 15 de Julho, à tarde, a Cripta do Sameiro 
acolheu a ordenação sacerdotal de cinco novos sa-
cerdotes. O Arcebispo de Braga afirmou, na homilia, 
que a Arquidiocese precisa de “se reinventar e de 
traçar um plano de nova evangelização” e convocou 
os sacerdotes para “primeiriar” esse processo.

“Constituir um presbitério não é uma questão 
de números. É sobretudo, e antes de mais, uma 
questão vocacional”, disse D. Jorge Ortiga, indi-
cando depois as caraterísticas dos sacerdotes para 
“testemunhar com a sua vida o espírito do Evan-
gelho”. Para o arcebispo de Braga, os sacerdotes 
devem ser “anunciadores da paz e da esperança”, 
libertando as pessoas de “conflitos interiores e de 
falsas imagens de Deus”. “É talvez esta a nossa 
primeira missão: libertar as pessoas e restituir-lhes 
a paz. Não sejamos, por isso, causadores de angús-
tias e tensões nas comunidades cristãs”.

D. Jorge Ortiga pediu também aos sacerdotes 
para serem acolhedores e deixarem-se acolher, 
falando com “palavras simples, sem artefactos ou 
altivez” e disse que a hospitalidade é um “fator 
determinante para a credibilidade da Igreja”. “Se-
jamos padres e homens simples”, acrescentou D. 
Jorge Ortiga, referindo que “simples não é ser ba-
nal, com critérios mundanos e sem dignidade”, mas 
“viver segundo um espírito evangélico, despojado 
de artefactos, com uma linguagem acessível, uma 
vida equilibrada, com capacidade de escuta e de 
diálogo”.

“Desejamos ser líderes? Então tomemos o lu-
gar dos mais simples, trabalhemos com eles. Não 
tenhamos medo do que as outras pessoas vão 
pensar. Preocupemo-nos somente com o que Deus 
pensa e vê em vós”, defendeu o arcebispo de Braga, 
que anunciou que tenciona visitar todos os sacerdo-
tes no decorrer do próximo ano pastoral para “um 
encontro informal, familiar, sem esquemas ou tra-
balhos a elaborar” e enviou para a Missão de Ocua, 
em Moçambique uma nova equipa missionária da 
Arquidiocese de Braga.

Nesta celebração, o arcebispo de Braga agra-
deceu ainda o trabalho de D. Francisco Senra Coe-
lho, desde 2014 bispo auxiliar de Braga e que, no 
dia 2 de setembro, iniciará o seu ministério como 
arcebispo de Évora.

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES NO SANTUÁRIO
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Santuário do Sameiro, «monumento 
da gente portuguesa» à Imaculada 
Conceição

A arquidiocese de Braga assinala a 12 de 
junho a festa litúrgica de Nossa Senhora do Sa-
meiro, a que está ligada um dos mais significa-
tivos santuários em Portugal.

Braga foi a primeira cidade portuguesa a 
dedicar um monumento evocativo do dogma da 
Imaculada Conceição, proclamado a 8 de de-
zembro de 1854.

O Santuário de Nossa Senhora da Concei-
ção do Monte Sameiro fica implantado a 570 
metros de altitude, sobre os vales dos rios Ave e 
Cávado, permitindo uma privilegiada paisagem 
sobre a cidade minhota.

Rodeado por parque arborizado, jardins, 
cruzeiro, fontes, capela e edifícios de apoio, o 
Santuário é composto por escadório, que cul-
mina com a Igreja-Basílica e monumentos evo-
cativos.

O promotor da construção da imagem e 
fundador da primeira capela construída no Sa-
meiro foi o P. Martinho Pereira da Silva.

A 14 de junho de 1863 ocorreu o lançamen-
to e bênção da primeira pedra de um pedestal 
em granito que serviria de suporte a uma está-
tua da Virgem Maria. Uma escultura esculpida 
em mármore, do italiano Emídio Carlos Amatuc-
ci, homenageava Nossa Senhora da Conceição, 
constituindo o primeiro marco do que é hoje o 
Santuário. 

Essa primeira escultura apareceu derru-
bada em janeiro de 1883, tendo a cabeça sido 
encontrada intacta entre os escombros e depois 
guardada.

A imagem da Virgem do Sameiro, com 2,20 
metros de altura, chegou a Braga em 1878. A 
obra do italiano Eugenio Maocegnali ficou dois 
anos na igreja do Pópulo. Terminada a constru-
ção da primeira capela do santuário, a imagem, 
incorporada em grandiosa peregrinação, foi 
para lá levada, sendo entronizada em agosto de 
1880. Da imagem, que se encontra no trono do 
santuário, foram feitas duas cópias.

 

Basílica
A 31 de agosto de 1890 o arcebispo D. An-

tónio Honorato lançou a primeira pedra de uma 
igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição 
do Sameiro.

Devotos de todo o país, entre os quais a 
rainha D. Amélia, contribuíram para a coroa em 
ouro, desenhada por Roque Gameiro (1892-
1944), destinada à imagem da Virgem. A coroa-

O SAMEIRO NA HISTÓRIA

ção solene decorreu durante as comemorações 
do cinquentenário da definição dogmática da 
Imaculada Conceição, em 12 de junho de 1904. 

O altar-mor do santuário foi sagrado em 
1941 e em 1954 foram inaugurados os monu-
mentos ao Coração de Jesus, a Nossa Senhora 
e ao papa Pio IX. Em 1957 inaugurou-se o mo-
numento ao P. Martinho e em 1964 o Santuário 
foi elevado à categoria de basílica, pelo papa 
Paulo VI.

A igreja, de estilo neoclássico, em cruz lati-
na, apresenta planta longitudinal composta por 
nave única, ladeada por torres quadrangulares 
dotadas de carrilhão de sinos e dois corpos 
rectangulares. O eixo do corpo é pentagonal de 
cantos arredondados, mais largo, onde se ins-
crevem a capela-mor, capelas laterais, vestíbu-
lo, sacristia e sala dos benfeitores.

O interior, no qual se encontra um vasto 
recheio artístico de imaginária e peças de arte 
sacra, é em cantaria de granito com pavimento 
em madeira e passadeira central em lajes de 
granito polido, com cobertura em abóboda de 
berço. 

O altar-mor, de grande imponência, é em 
granito de várias cores, sustentado por duas co-
lunas monolíticas em mármore róseo, com uma 
arquitrave encimada de anjos, que contém uma 
escultura de mármore branco, representando a 
Santíssima Trindade no ato de coroar a Santís-
sima Virgem, e nicho entronizando a imagem da 
Senhora do Sameiro, envolta numa nuvem de 
anjos esculpidos em baixo-relevo. 

O escadório, que desemboca no amplo re-
cinto fronteiro à Basílica, está ladeado pelas 
estátuas do Sagrado Coração de Jesus e de 

Nossa Senhora da Conceição do Sameiro, ima-
gens voltadas para Braga, como que a abençoar 
a cidade. 

O principal acesso à Basílica é definido por 
quatro estátuas: os doutores Marianos, S. Cirilo 
de Alexandria, S. Bernardo de Claraval, Santo 
António e Santo Afonso Maria de Ligório.

Para acolher o número crescente de fiéis, 
especialmente por ocasião das grandes concen-
trações, foi construída uma cripta, inaugurada 
em 1979.

Existe uma profunda relação entre Lourdes 
e o Sameiro, dado que em ambos os santuários 
se venera a Imaculada Conceição. Por isso, no 
piso inferior do terreiro, do lado norte da ba-
sílica, a Confraria mandou construir uma gruta 
dedicada a Nossa Senhora de Lourdes.

Em 2012, a basílica foi coroada, como pre-
visto no projecto inicial, com uma esfera armilar 
encimada por uma cruz iluminada.

No primeiro domingo de junho, realiza-se a 
grande peregrinação da Arquidiocese de Braga, 
antecedendo a festa litúrgica do dia 12. As ce-
lebrações a 8 de dezembro, dia da Imaculada 
Conceição, também têm relevo no Santuário.

O Sameiro e S. João Paulo II
O papa S. João Paulo II incluiu o Santuário 

no programa da sua primeira visita a Portugal, a 
15 de maio de 1982.

«Santuário do Sameiro, monumento da 
gente portuguesa, do amor à Santíssima Vir-
gem, aqui venerada e invocada sob o título de 
Imaculada Conceição. Os numerosos nubentes 
que escolhem este Santuário para a celebração 
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do seu casamento, fazem-no certamente para 
colocar os seus lares sob a especial protecção 
de Nossa Senhora. Seja este gesto de devoção 
penhor de solidez dos lares cristãos desta re-
gião, confirmando aquilo que afirmava o senhor 
arcebispo: que nesta região, geralmente, as fa-
mílias assentam em bases cristãs e florescem 
nelas, com frequência, vocações “sacerdotais, 
religiosas e missionárias», afirmou o papa na 
homilia da missa a que presidiu.

A intervenção, dedicada às famílias, termi-
nou com uma prece: Virgem Imaculada, Nossa 
Senhora do Sameiro, / Mãe do “Menino” posto 
como “Sinal de Contradição”: / junto do vosso 
Filho, Jesus Cristo, / cujas palavras conservá-
veis e meditáveis no Vosso coração / dai a todas 
as famílias de Portugal a graça / de saberem ou-
vir e guardar fielmente a Palavra de Deus! / Mãe 
do Verbo divino, na Sagrada Família de Nazaré, / 
obtende para estas famílias a harmonia, o amor 
e a graça! / Que nelas nunca seja contradição “o 
Sinal”, / nunca seja contradito o amor de Deus 
misericordioso, / manifestado em Jesus Cristo! 
Ámen».

Dois anos depois da peregrinação era inau-
gurado um monumento ao papa polaco, que a 
8 de dezembro de 2004, no âmbito das cele-
brações dos 150 anos do dogma da Imaculada 
Conceição, concedeu a “Rosa de Ouro”, distin-
ção que os pontífices atribuem a personalida-
des, santuários, igrejas ou cidades em reco-
nhecimento por serviços relevantes prestados à 
Igreja ou para bem da sociedade.

Fonte: Maria do Rosário Barardo, in “Santuários de 

Portugal-Caminhos de fé”, ed.

NOTÍCIAS
Obrigado, D. Francisco Senra 

Coelho!

O Papa Francisco nomeou, no passado dia 
26 de Junho, D. Francisco José Senra Coelho, até 
agora bispo auxiliar de Braga, como o novo arce-
bispo de Évora, sucedendo a D. José Alves, na dio-
cese desde 2008. A entrada solene de D. Francisco 
Senra Coelho, de 57 anos, na Arquidiocese de Évo-
ra está agendada para o domingo, 2 de setembro 
de 2018, pelas 17h00, na Catedral de Évora; até 
esse momento, D. José Alves assume funções de 
administrador apostólico. 

D. Francisco José Villas-Boas Senra de Faria 
Coelho nasceu a 12 de março de 1961 em Mapu-
to, Moçambique sendo os pais naturais de Adães, 
concelho de Barcelos na Arquidiocese de Braga. 
Um dado curioso: o Senhor D. Francisco fez a sua 
Primeira Comunhão na Basílica do Sameiro. Fre-
quentou o Liceu Nacional de Barcelos e o Liceu 
Sá de Miranda em Braga enquanto estava já no 
Seminário Conciliar da cidade minhota. Em 1980 
ingressou no Seminário Maior de Évora, onde con-

cluiu o curso superior de Teologia, sendo poste-
riormente ordenado a 29 de junho de 1986 pelo 
então arcebispo de Évora, D. Maurílio de Gouveia, 
antecessor de D. José Alves.

Em abril de 2014, foi nomeado pelo Papa 
Francisco como bispo auxiliar de Braga; era então 
era pároco de Nossa Senhora de Fátima e de São 
Manços, em Évora, e de Nossa Senhora da Conso-
lação, em Arraiolos, além de ser o vigário forâneo 
da Vigaria de Évora e o moderador da Zona Pasto-
ral Centro/sul da Arquidiocese de Évora. A ordena-
ção episcopal decorreu a 29 de junho de 2014 na 
Sé de Évora e foi presidida pelo arcebispo D. José 
Alves; teve como co-ordenantes os arcebispos D. 
Jorge Ortiga e D. Maurílio de Gouveia.

 Foi muito intensa a actividade pasto-
ral do Senhor D. Francisco em Braga. Manifes-
tou sempre um grande amor e devoção a Nossa 
Senhora do Sameiro e uma grande estima pelo 
Seu Santuário. Aqui, presidiu várias vezes à Mis-
sa de encerramento da Peregrinação de Agosto e 
à Missa Solene da Imaculada Conceição a 8 de 
Dezembro. Na cripta deste Santuário, lançou o 
livro da sua autoria “Nossa Senhora e a História 
de Portugal – Alianças com Santa Maria” e gravou 
diversos programas para a TV Canção Nova sobre 
o Movimento dos Cursilhos de Cristandade e sobre 
Nossa Senhora na vida do povo luso. A Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro agradece, de todo 
o coração, ao Senhor D. Francisco toda a colabo-
ração e dedicação bem como a amizade e estima 
que a todos dedicou. Rogamos a Nossa Senhora 
do Sameiro, Rainha dos Apóstolos, que abençoe 
esta sua nova missão, que Deus lhe pede e a Igreja 
lhe confia, na Arquidiocese de Évora. 
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NOTÍCIAS
Grupos inscritos na Reitoria do 

Santuário – Junho 2018
Encontro do Colégio de Arciprestes no Sameiro

Dia 2 – Paróquia de Nossa Senhora da Purifica-
ção (Sintra) – Presidiu o P. Luís Paulo, scj;

Dia 16 – Grupo “Companhia 2701” – Saltinho – 
Guiné. Presidiu o Cónego António Macedo;

 Paróquia de S. João Baptista (Diocese de 
Coimbra) – presidiu P. Jorge Silva Santos;

Dia 17 – Catequese da Paróquia de Junqueira 
(Arciprestado de Vila do Conde/ Póvoa de Varzim);

Dia 29 – Paróquia de Alverca – presidiu o P. Pao-
lo di Gennaro. No dia 16 de Julho, memória litúrgica de Nossa 

Senhora do Carmo, reuniram-se, no Centro Apostóli-
co do Sameiro, os novos Arcipreste e Vice-Arcipres-
tes da Arquidiocese de Braga nomeados pelo Senhor 
Arcebispo, que presidiu ao acto de tomada de posse 
na presença do bispo auxiliar D. Nuno Almeida, dos 
Vigários Gerais, dos Vigários Episcopais e do Chance-
ler da Cúria Arquiepiscopal.

 D. Jorge Ortiga lembrou: “O percurso está 
definido! Urge um compromisso sério que o trone 
atraente para quem nele trabalha e para que muitos 
se sintam interpelados e, talvez, apaixonados pela 

construção de uma Igreja que dê respostas às ne-
cessidades dos dias de hoje”.

 O almoço do último dia deste encontro foi 
também oportunidade para, de um modo simples 
mas muito sincero, agradecer homenagear o Se-
nhor D. Francisco Senra Coelho, que, após quatro 
anos como bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, 
foi eleito Arcebispo de Évora e da qual tomará posse 
em Setembro. Acompanhado da sua mãe e alguns 
familiares, agradeceu o carinho e a amizade recebida 
pelo Clero de Braga e por todo o Povo de Deus. 


