
Certamente, por ridículo, nunca 
acontecerá!
 Imaginem – isto só mesmo imaginado 
– que o noivo chega perto do altar meia hora 
depois da que fixou com o sacerdote para o iní-
cio da celebração matrimonial.
Começa o tempo de espera pela noiva. Vai fi-
cando impaciente… 
O sacerdote aproxima-se e tenta acalmá-lo e, 
sobretudo, tenta ele próprio manter-se calmo.
Imaginem que as músicas que acompanham a 
entrada do noivo e da noiva lembram aquela 
noite na discoteca, ou debaixo de uma árvore, 
ou então momentos de romance junto à praia…
Imaginem que, passado quase uma hora, en-
tram na Igreja as damas de honor – que isto 
agora usa-se, não raro sob comando de alguma 
empresa especializada em preparar e gerir ca-
samentos.
E eis que a noiva chega, calma, pausada, sorri-
dente. Em chegando perto do altar cumprimenta 
o noivo e dirige-se para o seu lugar.
É hora de as damas de honor oferecerem os 
seus préstimos, vestido p’ra cá, vestido p’ra lá, 
estica daqui, estica do outro lado…
E a missa começa. 
Não se ouvem as respostas às interpelações do 
celebrante. Vê-se, sim, fotógrafo p’ra cá, ca-
mera man p´ra acolá, atravessando à frente do 
celebrante, cirandando pelo interior da capela 
mor, distraindo toda a gente, criando barreiras 
visuais entre quem preside e a assembleia.
Imaginem, queridos leitores, que passados vin-
te ou mais minutos, finalmente, estamos todos 
“dentro” da Igreja e com algum espírito cele-
brativo. 
Mas eis que a mãe da noiva repara que o ramo 
que ela segura não é o indicado – esse é para 
oferecer, depois da comunhão, a Nossa Senho-
ra. Levanta-se, distrai toda a gente, vai junto da 
noiva e – como o casamento sairia prejudicado 
sem esta emenda - troca-lhe o ramo.
Até acredito que os músicos – cantam e tocam 
bem – sabem que jazz é jazz; que na casa de fa-

dos só se ouvem fados… É até saberão (?!) que 
para a liturgia existe música adequada, capaz 
de induzir à comunhão com Deus, à oração, à 
participação de todos. 
Mas eis – grande alegria – que depois da troca 
das alianças sai um sonoro Oh happy day. Tudo 
dança, minha gente. As crianças pulam, saltam 
por cima dos bancos, a animação é enorme e 
geral.
Acabada a música, as crianças querem mais. 
Mandam-nas calar. Mas elas querem mais. E 
não se calam. E choram porque as mandam es-
tar quietas e caladas. 
Já percebeu, querido leitor, que estamos ape-
nas num exercício de imaginação. Pelo que não 
está proibido de imaginar que as meninas que 
vão ler têm decotes e rachas nos vestidos mais 
abertos que os livros de leituras…
Bem, a cerimónia haverá de chegar ao fim.
O padre não se pode enfurecer – isso torná-
-lo-ia um “cromo”, com direito a “foice e al-
guidar”; isso mostraria o quanto é antiquado, 
diferente do Papa Francisco, em suma, démodé. 
Por isso o sacerdote limita-se a tentar sorrir. 
Deseja apenas que aquela cerimónia a que al-
guém se lembrou de chamar casamento, que 
outros chamariam com outros nomes (melhor 
aqui nada escrever…) termine.
Seguem-se as assinaturas. Mais retoques no 
vestido. Mais fotógrafos…  
Ao padre – que a casa regressa animado e es-
perançoso num futuro melhor – nem um “obri-
gado”.
Paciência. 
Nada de preocupante.
Afinal, só estivemos mesmo a imaginar. O que 
descrevemos, certamente, por ridículo, nunca 
acontecerá. 

Nota: Nada tenho contra fotógrafos, floristas ou músicos. Não 
aceito é que cumpram mal a missão que lhes cabe!

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

Procissão de Velas

Santa Cecília Padroeira dos 
Músicos

Peregrinação Estatutária 
ao Sameiro
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CASAMENTOS
NO

SANTUÁRIO

Julho
Dia 7 
 David Gómes Aiello e Tânia Da-

niela Gonçalves de Lemos;
Dia 12 
 Nicolas Platteaux e Gaelle Bar-

bosa;
Dia 13
 João Filipe Valente Soares e So-

fia Henriques da Costa Maia;
Dia 14 
 Rafael Gomes de Araújo e Méla-

nie Fernandes Gonçalves;
 Bruno Manuel Pereira Duarte e 

Ana Catarina Carvalho da Costa;
 Tiago Fernando Ribeiro Saraiva e 

Erica Bernardino Carbone;
Dia 15 
 Patrick Pereira Magalhães e De-

nise Pereira Gomes;
Dia 20 
 Armindo Ricardo Oliveira Martins 

e Maria José Machado Abreu;

Dia 21
 Nuno José Oliveira Fernandes e 

Fernanda Elsa Bastos Dias;
 Hugo Filipe Gonçalves Carvalho e 

Ana Maria Martins Ferreira;
Dia 22 
 Daniel Fernandes de Carvalho e 

Ângela Daniela da Silva Pinto;
Dia 27 
 Chris Cerrato e Liliana de Lurdes 

de Lima Carneiro;
 David Carere e Joana Catarina 

Guimarães Gonçalves;
Dia 28 
 Cláudio Oliveira Torres e Tânia 

Isabel Antunes Gonçalves
 Diogo Miguel Fernandes de Cas-

tro e Catarina Helena Campos  Martins 
Fernandes;

 João Rafael Oliveira Freitas e Ju-
liana Antunes Oliveira;

Dia 30 
 Steeve Sousa dos Santos e Ludi-

vine de Almeida Garfinho;
Dia 31 
 Dimitri Cyril Brás Vilar e Anne 

Marie Alves Pinto

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

PRATO DE ARROZ - QUE LIÇÃO!

“Um sujeito estava a colocar flores no 
túmulo de um parente quando vê um chi-
nês a colocar um prato de arroz na lápide 
ao lado. Ele vira-se para o chinês e pergun-
ta:

- Desculpe-me, mas o senhor acha 
mesmo que o seu defunto virá comer o ar-
roz?

E o chinês responde:
- Sim, geralmente na mesma hora em 

que o seu vem cheirar as flores!

“Respeitar as opções do outro “em 
qualquer aspecto” é uma das maiores 
virtudes que um ser humano pode ter. As 
pessoas são diferentes, agem diferente e 
pensam diferente.

Nunca julgue. Apenas compreenda”.

“Um rico ofereceu a um pobre, o seu 
caixote com lixo.

 O pobre despejou -o, lavou-o, encheu-
-o de flores e levou-o ao rico.

-Então eu dou-lhe um caixote com lixo 
e você dá-me flores?

-Cada um oferece o que de melhor tem 
o seu coração.”

REFLEXÃO

PEDIDO

“Agradecemos a todos os as-
sinantes do “Ecos do Samei-
ro” que têm o pagamento de 
assinatura atrasado, o favor 
de regularem a situação”.

Obrigado.
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O CAMINHO DO SER HUMANO LIÇÕES DA 
VIDA

Que viemos fazer a este mundo? Qual é 
a nossa missão? Certamente que não pode-
rá ser tão simples como… comer, dormir ou 
apenas sobreviver… Certamente que existe 
algo mais; certamente que existe um signifi-
cado, algo mais… algo!

Eu penso que, ao nascermos, somos 
colocados num caminho - o nosso caminho. 
Crescemos como seres humanos e percebe-
mos a dicotomia dos opostos: no silêncio da 
dor encontramos o amor; no silêncio das lá-
grimas encontramos a alegria; no silêncio da 
vida encontramos um sentido! Diante de nós, 
apresenta-se um caminho com várias dire-
ções e muitos cruzamentos, onde são encon-
trados fatores de crescimento e de evolução 
enquanto seres humanos: são as oportunida-
des e os obstáculos.

Percebemos que não estamos sós, que 
existem outros seres humanos que partilham 
e sabem partilhar emoções e sentimentos, 
positivos mas também negativos (expressão 
de equilíbrio bio-psico-social e espiritual). To-
dos temos oportunidades e todos temos obs-
táculos. Mas, ao longo desta caminhada, que 
é a vida, temos o fator decisivo em termos de 
qual o caminho a seguir: são as nossas de-
cisões!

Diariamente somos confrontados com a 
necessidade de tomar decisões, sobre isto e 
sobre aquilo, algumas de menor importância 
e outras de maior importância. Estas decisões 
poderão mudar a rota da caminhada, em di-
reção muitas vezes oposta à direção inicial 
estabelecida. Mas, nesta caminhada, encon-

tramos oportunidades, as quais são aprovei-
tadas por umas pessoas e muitas vezes são 
desperdiçadas por outros seres humanos. Por 
medo? Por comodismo? Por necessidade? 
Por opção? Nesta caminhada da vida, encon-
tramos igualmente obstáculos, de nível dife-
rente e com grau de dificuldade variável.

Mas, apesar disto, o ser humano tem a 
capacidade de parar e tem a possibilidade de 
acordar, de sentir vontade de vencer, nele pró-
prio, na vida e no mundo. Mas, vencer, o que 
é vencer? Fama, glória, dinheiro? Que ilusão! 
Se a vida é tão curta, tão preciosa… Porque 
a desperdiçamos em troca do… nada? Só o 
crescimento e a evolução como seres huma-
nos é intrínseco a nós! O resto, o verbo Ter… 
é exterior, apenas um adereço!

De um modo simplista, temos o fator 
base, chamado PENSAMENTO e o fator cha-
ve chamado DECISÃO. São os nossos pensa-
mentos que irão refletir nas decisões que to-
mamos; e são essas decisões que nos levam 
a escolher o caminho a seguir.

Na verdade, não somos mais, nada mais 
do que um momento, um fragmento de tem-
po, na própria realidade: há 300 anos atrás, 
ninguém sabia que nasceríamos um dia e 
daqui a 300 anos ninguém saberá que exis-
timos! O que somos afinal, senão a essência 
do próprio ser?

Dra. Clarisse Queirós
Socióloga

Um namorado propôs um desafio à sua 
namorada. Viver um dia sem ele, sem qual-
quer comunicação. Ele disse que se ela fizes-
se isso, que a amaria para sempre. Ela acei-
tou! Não lhe ligou nem lhe mandou nenhuma 
sms o dia todo, sem saber que o seu namora-
do tinha apenas 24 horas de vida, porque es-
tava a sofrer com cancro. Ela foi à casa dele, 
no dia seguinte. As lágrimas caíram quando o 
viu deitado com uma nota ao seu lado: “Con-
seguiste amor. E agora, achas que consegues 
fazer isso todos os dias? Amo-te.”
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Donativos do mês de julho/agosto

Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 322 575,60 € 217 424,40 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Vendinhas do Telhado 320,00 € 217.104,40 €  
Vendinhas do Telhado 200,00 € 216.904,40 €  
Dr. António Alves Moreno 5 000,00 € 211.904,40 €  

Anónimo 50,00 € 211.854,40 €  

Armando Ferreira Leite - Bodas de Prata 10,00 € 211.844,40 €  
Francisco Dias Silva 20,00 € 211.824,40 €  
Conceição Duarte 50,00 € 211.774,40 €  
Alberto Sá Lopes 10,00 € 211.764,40 €
Domingos Oliveira Gomes e Esposa 50,00 € 211.714,40 €  
Maria Custódia Meira 50,00 € 211.664,40 €  

Manuel Correia Pereira 30,00 € 211.634,40 €  

Junta de Freguesia de Arcozelo 20,00 € 211.914,40 €
Joaquim Antunes 20,00 € 211.594,40 €

Albino Ferreira Martins 52,10 € 211.542,30 €

Piedade Braga 10,00 € 211.532,30 €

David Gomes da Costa 20,00 € 211.512,30 €
Hilário da Silva Ribeiro 10,00 € 211.502,30 €
Maria de Barros Maia 10,00 € 211.492,30 €

Angelina Maria Coelho 2,00 € 211.490,30 €

António Araújo 10,00 € 211.480,30 €

Ana Ferreira 5,00 € 211.475,30 €

António Antunes Cunha 20,00 € 211.455,30 €

José Magalhães - Bodas de Prata 20,00 € 211.435,30 €

José e Maria Magalhães - Bodas de Prata 20,00 € 211.415,30 €

Anónimo 20,00 € 211.395,30 €

Ilda da Silva Cordeiro 20,00 € 211.375,30 €

Família Ribeiro 10,00 € 211.365,30 €

Família Cerejo 20,00 € 211.345,30 €

Bodas de Ouro 30,00 € 211.315,30 €

Alberto Sá Lopes 10,00 € 211.305,30 €
Joaquina da Silva 50,00 € 211.255,30 €
Joaquim Santos e Esposa 100,00 € 211.155,30 €
Emília de Oliveira 10,00 € 211.145,30 €
Anónimo 50,00 € 211.095,30 €

Maria Silva Carvalho 10,00 € 211.085,30 €

Maria Magalhães Fernandes 50,00 € 211.035,30 €
Arminda Martins Pereira 12,50 € 211.022,80 €

Anónimo 10,00 € 211.012,80 €

José António Maria de Lurdes Soares 20,00 € 210.992,80 €
Delfina Costa Cunha 20,00 € 210.972,80 €

António Augusto Rodrigues 20,00 € 210.952,80 €

Aurora Pereira 10,00 € 210.942,80 €

Anónimo 5,00 € 210.937,80 €  

(Continua na página seguinte)
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PROCISSÃO DE VELAS

OFERTAS VALOR EM FALTA

Manuel Gomes Cunha Dias e Esposa - Bodas 20,00 € 210.917,80 €  
Francisco Fernandes Veiga Carvalho 50,00 € 210.867,80 €  
José Martins 20,00 € 210.847,80 €  

José Rodrigues 10,00 € 210.837,80 €  

Benedita Campos Ferreira 10,00 € 210.827,80 €  

António Antunes e Maria Amália Martins - Bodas de Prata 20,00 € 210.807,80 €

José António Coelho 5,00 € 210.802,80 €
Abílio Oliveira Fernandes 30,00 € 210.772,80 €
Pedro Rodrigues 20,00 € 210.752,80 €
Nuno Rodrigues 10,00 € 210.742,80 €
Maria Faria Costa Ferreira 50,00 € 210.692,80 €
José Pereira de Oliveira 50,00 € 210.642,80 €
Anónimo 10,00 € 210.632,80 €

António Conceição 10,00 € 210.622,80 €

Teresa Sousa 15,00 € 210.607,80 €

Rui Costa 10,00 € 210.597,80 €
Conceição Gomes 5,00 € 210.592,80 €

Total 339.407,20 € 210.592,80 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de julho a 20 de agosto de 2018

(Continuação da página anterior)

Mais um dia 12, e mais uma vez nos reu-
nimos ao redor de Maria, Nossa Mãe do Céu. 
Já se tornou um hábito, desejado, para quem 
comparece, nesta reunião familiar.

Deixando o Papa João Paulo II, ao longe, a 
“observar” a saída da procissão, rapidamente 
nos embrenhamos no parque, que dá acesso 
à Basílica. Sentimos, o gotejar de um peque-
no orvalho, que vai caindo, quando se ouve, 
no sino da torre, as dez badaladas da noite. 
Ouve-se, o som ritmado, dos bastões, que os 

pegadores do andor levam. Os cânticos pare-
cem ainda mais belos, no eco que o parque 
escuro nos proporciona. Em tempos, quase 
cronometrados, paramos para mudança de 
pegadores do andor e, para ouvir as palavras 
sábias de quem preside à celebração. Repos-
tas as “pedras” no seu devido lugar, continua-
mos rampa acima, quando, numa das curvas 
da estrada, se podem vislumbrar, por entre as 
árvores e o nevoeiro, as belíssimas torres da 
basílica.

Somos chegados ao amplo anfiteatro, 
agora renovado e embelezado, antes de en-
trarmos no espaço sagrado, que para lá dos 
Doutores Marianos se estende, com três ala-
medas de sobreiros, encimadas pela coroa 
de Nossa Senhora. Estamos quase a chegar, 
não sem antes e, apesar de hoje não se ver 
a cidade (o nevoeiro cobriu-a de branco), nos 
determos um pouco olhando a cidade dos ho-
mens, como alguém lhe chamou, em oração 
sentida, rogarmos por todos aqueles que nela 
fazem a sua vida. 

Finalmente, entramos no templo. A sua 
beleza é sempre motivo para nos determos 
numa observação, ainda que rápida, dos 
imensos e belos pormenores que aqui se en-
cerram.

A imagem de Nossa Senhora é coloca-
da no seu lugar. No altar-mor o celebrante 
continua a puxar-nos para a oração a Nossa 
Senhora, intervalando com mais algumas pa-
lavras dirigidas aos presentes e sensibilizan-
do-os para o quão bonito é estarmos todos 
juntos a Nossa Mãe.

Boa Noite Maria! Foi ao som deste bonito 
cântico que regressamos a nossas casas. De 
coração cheio. 

José Campos
Confraria do Sameiro
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Cecília era uma jovem muito culta, de as-
cendência romana ilustre. Não sabemos bem 
em que época viveu. Há quem afirme que foi 
contemporânea de Marco Aurélio, enquanto ou-
tros sustentam que foi vítima da perseguição de 
Diocleciano ou da de Julião Apóstata (imperado-
res entre 161-180, 284-305 e 361-363 D. C.). 
Embora tivesse feito voto de virgindade, os pais 
casaram-na com Valeriano, que vivia no Tras-
tévere. Logo após a cerimónia nupcial, Cecília 
disse-lhe: “Ó dulcíssimo e bem-amado jovem, 
há um mistério que eu te revelarei se me jurares 
que o guardarás fielmente”. Valeriano jurou, e ela 
então revelou-lhe que era guardada por um Anjo; 
“mas, para o veres,acrescentou, tens primeiro de 
ser purificado”.

Valeriano foi encontrar-se com o ancião 
Urbano, que vivia escondido entre os túmulos 
cristãos, e recebeu das suas mãos o baptismo. 
Ao regressar, encontrou Cecília em oração e 
um anjo a seu lado. Este, que tinha nas mãos 
duas coroas, colocou uma sobre a cabeça de 
Cecília e outra sobre a de Valeriano e ofereceu-
-se a este para lhe conceder qualquer favor que 
desejasse. Valeriano pediu-lhe então que fosse 
também concedida a graça do baptismo a seu 
irmão Tibúrcio. Como a perseguição recrudescia 
e os dois irmõs se dedicavam a inumar os con-
fessores da fé a quem a polícia imperial recusava 
sepultura, foram presos e decapitados. Por sua 
vez, Cecília foi presa por ter sepultado os corpos 
deles na sua vila da Via Ápia. Colocada perante 
a laternativa de sacrificar aos deuses ou morrer, 
escolheu a morte. Ao prefeito Almáquio, que lhe 
lembrava que tinha sobre ela direito de vida ou 
de morte, respondeu: “É falso, porque podes-me 
dar a morte, mas não me podes dar a vida.” 
Almáquio condenou-a a morrer asfixiada, mas, 
como ela sobreviveu a esse suplício, mandou-

-lhe cortar a cabeça.

Nas Actas de Santa Cecília lê-se esta frase: 
“Enquanto ressoavam os concertos profanos 
das suas núpcias, Cecília cantava no seu co-
ração um hino de amor a Jesus, seu verdadeiro 
esposo”. Estas palavras, lidas um tanto por alto, 
fizeram acreditar no talento musical de Santa 
Cecília e valeram-lhe o ser padroeira dos mú-
sicos. 

Cecília morre mártir três dias após o casa-
mento, depois de converter, neste pouco tempo, 
o marido, o cunhado, os algozes e outros qua-
trocentos pagãos.

Diante do altar da Basílica de S. Cecília 
“in Trastévere”, em Roma, admira-se a bela 
estátua de mármore de Estêvão Maderno, que 
representa a Santa como a viu, ou julgou vê-
-la, em 1600, o artista, quando descobertas as 
suas relíquias, que se encontram numa urna de 
cipreste. A mártir está deitada sobre o lado di-
reito, com a cabeça virada para o chão e uma 
grande cutilada no pescoço. Tem os dois bra-
ços estendidos diante do tronco, apresentando 
a mão esquerda o dedo indicador, único não 
dobrado, e a mão direita com o polegar, o in-
dicador e o maior, bem salientes. Um na direita 
e três na esquerda: afirmação da unidade e da 
trindade de Deus, dogmas pelos quais a Santa 
morria. 

A Igreja celebra a sua memória litúrgica no 
dia 22 de Novembro. São muitas as manifesta-
ções religiosas e culturais em honra de Santa 
Cecília. Mas penso que, para além da imitação 
da sua vida, sendo padroeira dos músicos, deve 
levar-nos a reflectir sobre a importância e a 
qualidade da música sacra nas nossas liturgias. 
Se, porventura, pertencemos a um grupo coral 
ou temos parte activa e interactiva na liturgia 
da nossa comunidade nunca devemos esquecer 
que Deus é a fonte do nosso canto; para Ele se 
deve dirigir se queremos ser verdadeiramente 
sua imagem. Não estava longe disto S. Paulo 
quando dizia aos Efésios: “enchei-vos do Es-
pírito Santo; falai uns aos outros com Salmos, 
hinos e cânticos espirituais” (Ef 5, 19).

A verdadeira música sagrada é a que pode 
manifestar o próprio Deus e Ele só será verda-
deiramente louvado quando “encontrar no can-
tar da Igreja, dos membros de Cristo, as vibra-
ções de Cristo cabeça”.

Ter Santa Cecília por padroeira e querer 
celebrar a sua memória com fé e fulgor signi-
fica que queremos assumir a responsabilidade 
que nos cabe no campo da música litúrgica e 
pretendemos fazer das nossas assembleias ver-
dadeiros sinais de Deus. Se Ele nos empresta o 

grande dom que é o canto e a música, o melhor 
modo de lho agradecer é usá-los bem. Somos 
porta-vozes desse Deus que se revela no canto; 
somos possuidores de um verdadeiro carisma 
profético: cantando somos voz de Deus que fala 
aos homens de hoje. 

Arnaldo Vareiro

SANTA CECÍLIA, PADROEIRA DOS MÚSICOS

NOTÍCIAS

Coro do Sameiro

 O Coro do Santuário do Sameiro sole-
nizou, no passado dia 13 de Agosto, Dia da 
Grande Romaria de São Bento, a Missa Solene 
em honra de São Bento da Porta Aberta, Rio 
Caldo. Foi executada a Missa em Honra de São 
Jorge do Cónego Manuel Faria. Acompanhou 
o Coro a Banda da Associação Recreativa e 
Musical dos Amigos da Branca. Agradecemos 
à Irmandade de S. Bento o amável convite e 
todo o acolhimento que nos proporcionaram.

Solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora 

Foram milhares os fiéis que acorreram ao 
Sameiro ao longo de todo o dia da Solenidade 
da Assunção de Nossa Senhora. À tarde, a Ba-
sílica ficou totalmente repleta de fiéis na reci-
tação do terço e na celebração da Santa Mis-
sa, presidida pelo Reitor do Santuário e com a 
presença do Coro do Santuário. O Pe. Delfim 
Coelho convidou os fiéis a olharem para Maria 
como a Senhora do tempo e da história, Mãe 
da Igreja e Rainha Universal. Maria é Mãe e 
Rainha que todos os dias desce aos caminhos 
dos seus filhos. Confiemos na sua poderosa 
intercessão!

Integrada na celebração desta Soleni-
dade, na noite de 12 de Agosto, realizou-se 
a procissão de velas, presidida pelo Cónego 
José Paulo Abreu, que convidou os peregrinos 
a unirem-se às intenções da Igreja Universal, 
particularmente rezando pelos migrante e re-
fugiados. Á chegada à Basílica, houve um mo-
mento a renovação da consagração pessoal e 
do mundo a Nossa Senhora.
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À SENHORA DO SAMEIRO

Virgem Pura do Sameiro,
Lindo Outeiro em Portugal,
És o amparo sempre nosso
Nesse vosso pedestal

 Pura santa, Mãe querida,
 És da vida belo Abril
 Um sorriso matutino,
 Sol divino d’auras mil.

Branda brisa vespertina, 
Peregrina viração,
Vens encanto semeando
No mais brando, doce som.

 Perfumaste nossos vales.
 Muitos males longe vão
 Porque muitos, já descrentes,
 Reverentes hoje estão.

Nossas casas, nossos lares
São altares, templos são
Onde um povo, fiel, se apinha
Da Raínha de Sião.

 Nossos montes e ribeiras
 São esteiras desse amor
 Puro, terno, manso e brando
 Que buscando te vai, flor.

Teus cantares parbulinhos
Pastorinhos sabem já
E tos cantam as donzelas
Que mais belas temos cá.

 E das harpas mais sonoras
 Tu melhoras ar e tom,
 E nas salas mais selectas
 Arquitectas pavilhão

És das almas pura brisa
Que do alto visa nos levar
Sobre as ondas destes mares
Dos azares um solar.
 Quem nas mágoas fiel te invoca
 Perto toca na expansão
 Fogem mágoas, penas, dores
 Onde amores vossos vão.

E na mente quando assomas
Mil axiomas vão de luz
Que derramam da esperança
Bela e mansa graça a flux.

 De quem ora, tu, nos lábios
 Temos sábios d’expressão
 Pondes belos, suaves, ternos,
 Dos avernos compressão.

Só tu gravas nas donzelas
Prendas belas d’alto dom,
Que do mundo não havidas
Mui queridas de Deus são.

 És da vida toda inteira
 A fagueira viração
 Que nos leva docemente
 Na corrente da adopção.

És da infância brando afago, 
Luz e orago do candor,
Da inocência protectora,
Sol e aurora do pudor.

 És ao jovem luz e alento,
 Um concento celestial,
 E teu nome, Mãe clemente,
 Suave ambiente virginal.

Dás nos dias de bonança
Temperança no prazer.
Nos frequentes do quebranto, 
Um encanto de poder.

 Entre as sombras tenebrosas,
 Pavorosas, da paixão, 
 Teus sorrisos, Mãe querida,
 D’outra vida, vida são.

És do adulto que trabalha
A muralha da honradez.
És do velho, já alquebrado, 
O cajado camponês.

 És da viúva forte amparo
 E preclaro pavilhão.
 Da orfãzinha meigo enleio,
 Sem receio d’opressão.

És de todos luz e vida,
Mãe querida, puro amor.
És aurora que nos levas
D’estas trevas ao Senhor.

 Desse povo bracarense
 Há quem pense que és a Mãe.
 Este novo cancioneiro
 Do Sameiro, abençoai.

José Rodrigues Cosgaya
“Ecos do Sameiro”, Maio de 1936

De uma beleza ímpar, 

Não me canso de A observar!

E assim fico na esperança 

De que, para mim, vire o Seu olhar
José Campos
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NOTÍCIAS
Bodas de Ouro Sacerdotais de 
D. António Vitalino

Peregrinação Estatutária ao 
Sameiro

 D. António Vitalino, bispo emérito de Beja e re-
ligioso da Ordem do Carmo, congregação religiosa 
que está presente no Sameiro, celebrou, no passado 
dia 3 de Agosto, as bodas de ouro da ordenação sa-
cerdotal. A ordenação sacerdotal aconteceu a 3 de 
agosto de 1968, no Santuário do Sameiro e D. An-
tónio Vitalino lembrou, na homilia, que pediu “uma 
máquina fotográfica” com a qual “se fotografou a 
ordenação, a Missa Nova” e começou “a fazer foto-
grafias” e depois slides; hoje, pede orações por si. A 
celebração, presidida por D. António Vitalino, contou 
com a presença do Senhor Arcebispo de Braga e 
demais bispos de Portugal e dezenas de sacerdotes.

“Os emigrantes foram sempre a minha pai-
xão”, disse o prelado, referindo o trabalho feito para 
ajudar estas pessoas, “conseguir contratos para os 
familiares, as mulheres, defendê-los junto da polí-
cia, dos tribunais, nas fábricas”. “Desejo que rezem 
por mim para que tenha juízo, e até à hora da morte. 
É realmente importante. Tenho tudo o que preciso, já 
tenho muita maquineta antiga”, pede.

O bispo emérito de Beja nasceu a 3 de novem-
bro de 1941 em Barros, Vila Verde, na Arquidiocese 
de Braga, e lembra que na redação do exame da 
Quarta-classe escreveu que “queria ser missioná-
rio”. As primeiras experiências foram as Ordens 
Franciscanas – os Frades Menores e os Capuchi-
nhos -, seguindo-se o seminário Carmelita da Fal-
perra, em Braga; depois do noviciado, D. António 
Vitalino pediu para ir para a Alemanha, explicando 
que “no Concílio Vaticano II os teólogos alemães se 
tinham distinguido muito”.

Enquanto estudava Teologia, descobriu os emi-
grantes, assistiu “às primeiras grandes levas” de 
portugueses para as “grandes fábricas alemãs”, 
e isso foi “providencial” para descobrir que a sua 
vocação “era mais entre o povo, era pastoral”. “As 
autoridades precisavam de alguém que percebes-
se alemão e a língua dos portugueses”, assinala 
o entrevistado, que começou também “a traduzir 
documentos”. Foi na emigração que D. António Vi-
talino encontrou “mais homens alentejanos numa 
celebração” – 220 trabalhadores que, depois de 
ouvirem os “seus direitos”, participaram “todos” na 
Eucaristia, quando o interlocutor “disse que era pa-
dre” e podia celebrar.

Um trabalho “muito interessante” que o ajudou 
a “ser missionário na Europa”; a Pastoral das Mi-
grações é um serviço que ainda hoje conta com o 
seu empenho. O padre carmelita regressou a Por-
tugal em 1976 e foi para a Paróquia de Santo An-

 Os cristãos da Arquidiocese de Braga e mui-
tos emigrantes peregrinaram até ao Sameiro no 
passado dia 19 de Agosto, dando assim cumpri-
mento aos Estatutos da Confraria do Sameiro que 
prevê a realização de uma peregrinação desde o 
Bom Jesus do Monte até ao Sameiro no 3º Do-
mingo de Agosto. Com saída pelas 09.30 horas do 
Santuário do Bom Jesus do Monte, os peregrinos 
subiram até ao Sameiro rezando, cantando e con-
fiando à Mãe do Céu as intenções desta Peregrina-
ção: os desempregados e os pobres, os que vivem 
sem esperança, as vocações sacerdotais e religio-
sas, as famílias e a Igreja. À chegada ao recinto do 
Santuário, os grupos folclóricos saudaram com as 
suas danças e cantares Nossa Senhora. 

À chegada ao Sameiro, na cripta, houve Missa 
Solene presidida pelo Cónego José Paulo Abreu e 
concelebrada pelo Reitor do Santuário, Padre Del-
fim Coelho. Na homilia, o Vigário Geral da Arqui-
diocese de Braga, partiu do evangelho do dia para 
destacar três aspectos: a redescoberta do valor do 
Eucaristia e do Domingo enquanto dia do Senhor 
e dia da família; tentar perceber a Eucaristia como 
espaço de comunhão com Deus e com os irmãos, 
e, finalmente, encarar a Eucaristia como elemento 
transformador da vida pessoal e comunitária.

“A Eucaristia estabelece um laço indestrutível 
entre nós e Deus. Garante – é penhor! – a vida 
eterna”, destacou o sacerdote, que referiu que, a 
mesma, “congrega e é um norte para a vida de 
cada um”.

 À tarde, o santuário do Sameiro voltou a aco-
lher a iniciativa “Vamos bailar à Senhora”, pelo 
décimo ano, e sempre muito participada por mui-
tos emigrantes em tempo de férias. Centenas de 
pessoas assistiram e muitas delas tomaram parte 
ativa no “Vamos bailar à Senhora”, já que, na parte 
final, todos são convidados a unir-se aos elemen-
tos dos diversos ranchos folclóricos que acedem a 
participar nesta iniciativa. José Machado é o res-
ponsável pela organização e por dirigir a iniciativa 
que, no ano de 2004, quando foi inaugurada, inte-
grou 24 ranchos folclóricos. Sendo o povo minhoto 

tónio dos Cavaleiros, em Loures; passados 20 anos 
foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa, a 3 de julho 
de 1996, tendo sido ordenado bispo aos 54 anos, a 
29 de setembro de 1996, na igreja do Mosteiro dos 
Jerónimos. A 25 de janeiro de 1999, o então Papa 
João Paulo II nomeou-o bispo de Beja; a entrada so-
lene realizou-se dia 11 de abril, uma região onde a 
Ordem Carmelita está desde o século XIII.

Parabéns, D. António Vitalino! Nossa Senhora do 
Sameiro continue a abençoar a sua pessoa e o seu 
ministério!

tradicionalmente religioso o seu folclore é também 
uma «forma de exprimir a fé».

A Confraria do Sameiro agradece a quantos 
contribuíram nesta peregrinação:

 - Ao Cónego José Paulo Abreu, Presidente da 
Confraria do Sameiro, pela presidência da celebra-
ção da Missa Solene e pela mensagem que nos 
deixou;

• Ao Pe. Delfim Pinto Coelho, Reitor do Santuário;

• Ao Coro do Sameiro e a quantos colaboraram 
na Liturgia;

• Aos sacerdotes que colaboraram no serviço 
de confissões;

• Aos pegadores do andor e Irmãos da Confraria 
do Sameiro;

• Ao Grupo dos Voluntários do Sameiro pelo ine-
xcedível acolhimento e serviço na refeição;

• À “Casa Exclusivo” nas Taipas e à D. Lisette Cunha 
pelas bonitas fitas de gratidão para os ranchos;

 • Ao Professor José Machado e aos grupos fol-
clóricos participantes;

• Aos funcionários da Confraria;

• Aos devotos e peregrinos de Nossa Senhora 
do Sameiro. A Ela rogamos as maiores bênçãos de 
Deus para todos!

Grupos inscritos na Reitoria do 
Santuário em Julho:

Dia 1 – 40ª Peregrinação do Apostolado do 
Rosário Perpétuo e Vivo. Presidiu Frei Lucas, OP

Dia 5 – Grupo de Jovens da Vigararia de Ma-
fra. Presidiu P. Tiago Fonseca

Dia 7 – Renovamento Carismático da Paró-
quia de Cerva (Ribeira de Pena). Presidiu o Pároco, 
Pe. José Patrício

 - Catequese da Paróquia de Casais (Lou-
sado). Presidiu Pe. José Ribeiro da Mota

Dia 8 – Peregrinação das paróquias de S. Mi-
guel do Mato, Queirã, Fataunços e Figueiredo das 
Dornas (Arciprestado de Lafões – Viseu). Presidiu o 
Pároco, Pe. Francisco Alexandre Domingos

 - Convívio da Família “Norversa”

Dia 11 – Grupo Polaco (38 pessoas + 1 sa-
cerdote)

Dia 13 – Missa do 55º aniversário do C.C.D. 
Braga

Dia 15 – Missa de Finalistas de Enfermagem 
da Universidade do Minho. Presidiu Pe. Eduardo 
Duque

Dia 16 – Grupo dos sacerdotes da Arquidioce-
se de Braga ordenados em 2017

Dia 17 – Grupo Polaco (52 pessoas + 2 sa-
cerdotes)


