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Gosto muito de São José! (3)

Temos vindo a contemplar 
S. José, homem da esperança e 
obediente, homem crente, dis-
creto e silencioso, trabalhador, 
esposo terno de Maria e dedi-
cado pai adotivo de Jesus.

Hoje, inspirados pela evan-
gelista Mateus, queremos con-
templar S. José como o homem 
“justo”.

Antes de mais: qual o sen-
tido exato de “justo”, na com-
preensão judaica? 

Nós entendemos por “justo” 
aquele que dá o valor exato às 
pessoas e às coisas, que age 
com retidão, que ama o direito 
e observa as leis. 

Ora, na visão bíblica, “jus-
to” é tudo isso, mas ainda algo 
mais. Existe uma verdadeira 
espiritualidade do “justo”. 

Para se entender esta espiri-
tualidade, temos de combinar 
dois conceitos: sadik (justo) e 
hassid (piedoso). 

Primeiro, vem o piedoso 
(hassid). É a pessoa que vive in-
tensamente a ordem do amor 
a Deus, cultivando grande in-
timidade com Ele, sensível aos 
Seus desígnios, expressos pela 
lei como manifestação viva da 
sua vontade. O piedoso insere-
-se integralmente na tradição 
espiritual do povo através da 
prática religiosa familiar, da 
participação nas festas sagra-
das e na frequência semanal à 
sinagoga. 

Este homem com estas ca-
racterísticas – hassid, piedoso - 
transforma-se num “justo” (sa-
dik) quando ganha irradiação 
na comunidade, educa pelo 
exemplo os mais jovens, con-

quista - pela conduta íntegra 
- a confiança dos demais e tor-
na-se uma referência coletiva. 
A sua vida mostra a verdade do 
seu fervor religioso e a sua in-
teireza torna-o um modelo de 
adesão a Deus. 

O conjunto destes valores 
constitui o “justo” na com-
preensão bíblica.

Como se depreende, o “jus-
to” possui uma missão pública 
importante. Por isso, não po-
demos imaginar (ainda que 
figura silenciosa e discreta, 
retratada pelos evangelistas), 
que José fosse um anónimo 
qualquer perdido no meio da 
multidão. Mesmo marcado 
pelo silêncio, pelo facto de ser 
“justo”, as suas palavras eram 
escutadas, os seus conselhos 
seguidos, o seu exemplo co-
mentado. São José é mais do 
que o mudo e reservado, é 
mais que o mero artesão-car-
pinteiro das mãos calosas, que 
segura o serrote. 

Logicamente, ele é um tra-
balhador. Mas o trabalho não 
só foi o lugar normal do ganha-
-pão, como também a oportu-
nidade de experimentar Deus, 
de crescer, silenciosamente, 
na meditação dos desígnios 
divinos. O amor a Deus e ao 
próximo, a observância das 
tradições e da Lei constituíam 
a aura que inundava a casa de 
José e a sua oficina. 

Esta atmosfera foi funda-
mental na educação de Jesus. 
Se na sua vida pública Jesus 

mostrou a radicalidade do 
amor incondicional a Deus e 
ao próximo, em particular aos 

mais pequeninos, foi na escola 
de José e de Maria que apren-
deu não só a lição, mas viu, 
principalmente, o exemplo. 
Se chama a Deus Abbá (“Pai-
zinho”, como expressão de 
profunda intimidade), é por-
que viveu essa intimidade com 
o seu pai José, chamando-lhe, 
em criança, também abbá, pois 
era a expressão que as crianças 
usavam para com os seus pais 
e avós. 

Valerá a pena reter: José era 
piedoso - vivia intensamen-
te o amor a Deus; cultivava a 
intimidade com Ele; tentava 
cumprir com a Sua vontade; 
rezava...; mas, mais ainda: por 
ser piedoso, era um eloquente 
testemunho, irradiava, evange-
lizava com o seu exemplo, era 
uma referência.

Afinal, o seu grande “ser-
mão” era uma conduta piedosa 
e íntegra!...

(Continua)

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro

pág. 3



2    ECOS DO SAMEIRO    MAIO . 2019

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO

ESTATUTO EDITORIAL  
DO ECOS DO SAMEIRO

 50,00 - Julieta Morais Mota.
 40,00 - Maria Albina Ribeiro Costa Pontes.
 30,00 - Carlos Rui Correia Duarte, 
   Paróquia de São Jorge Selho (Guimarães).
 15,00 - Maria Filomena Jesus Bacelo.
 12,00 - Maria Anatilde Serra.
 10,00 - Maria Luísa Ferreira Silva, 
   Evelina Maria Oliveira F.F. Neves, 
   Maria Teresa Almeida Santa Maria Dias Ferreira, 
   Teresa Isabel Santa maria Magalhães Serpa, 
   Abílio Mendes Oliveira, 
   Custódio Barbosa Oliveira, 
   João Baptista Ribeiro Matos, 
   Maria Fátima Conceição Rodrigues, 
   Alice Martins Junqueira, 
   Joaquina Araújo Abreu, 
   Maria José Matos Lage Martins.

FICHA TÉCNICA — PROPRIEDADE: Confraria Nossa Senhora do Monte do Sameiro – Av. Nossa Senhora do Sameiro, 40 – Espinho – Apartado 251 – 4715-616 Braga – Telef. 253 303 400 – E-mail: confrariadosameiro@arquidiocese-braga.
pt DIRECTOR: Cónego José Paulo Leite Abreu • ADMINISTRAÇÃO: Fernando Oliveira • REDACÇÃO: José Serafim Ferreira Campos • EXECUÇÃO GRÁFICA: Gráfica Diário do Minho – Rua de S. Brás, n.º 1 – Gualtar – 4710-073 Braga 
Telefone 253 303 170 – E-mail: orcamentos@diariodominho.pt • ASSINATURA ANUAL: Portugal: 10,00€ - Estrangeiro: 17,5€ - Preço avulso: 0,50€ • TIRAGEM: 6.200 exemplares • PERIDIOCIDADE Mensal • DEPÓSITO LEGAL 19784 • REGISTO ICS 102551

1 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal de informa-
ção geral, sendo a sua fonte 
principal de noticias tudo o 
que diz respeito à vida do San-
tuário de Nossa Senhora do 
Sameiro e dos acontecimentos 
ali vividos.

2 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é propriedade da Confra-
ria de Nossa Senhora do Mon-
te Sameiro, sendo um jornal de 
inspiração cristã.

3 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” está ao serviço da Confra-
ria de Nossa Senhora do Mon-
te Sameiro e pretende servir de 
elo de ligação entre todos os 
devotos de Nossa Senhora do 
Sameiro.

4 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal de periodici-
dade mensal, destinado a to-
dos os assinantes do mesmo. 
Tem abrangência predominan-
temente regional, no entanto 
existem assinantes espalhados 
por todo o mundo.

5 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” rejeita qualquer forma de 
opressão e totalitarismos se-
jam eles de direita ou esquer-
da. A sua conduta está assente 
na defesa dos valores da Igreja 
Católica.

6 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” como jornal de inspira-
ção cristã e à semelhança de 
outros órgãos de informação 
baseados na defesa dos mes-

mos valores, condena tudo o 
que se opõe à vida humana, 
como seja toda a espécie de 
homicídio, genocídio, pena de 
morte, aborto, eutanásia e sui-
cídio voluntário. Rejeita ainda 
tudo o que viole a integridade 
humana nas suas mais diver-
sas manifestações nomeada-
mente os tormentos corporais 
e mentais e as tentativas para 
violentar as consciências; tudo 
o que ofenda a dignidade da 
pessoa, como as condições de 
vida infra-humanas, as prisões 
arbitrárias, as deportações, a 
escravidão, a prostituição, as 
prisões arbitrárias, o tráfico de 
mulheres e crianças bem como 
as condições degradantes de 
trabalho.

7 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” está ao serviço de uma 
informação o mais possível 
verdadeira e objectiva, diversi-
ficada dentro daquilo que são 
as suas fontes de notícia. Está 
ainda aberto ao pluralismo e à 
diversidade de opiniões, ten-
do no entanto por limites os 
decorrentes da Doutrina da 
Igreja.

8 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal independen-
te de qualquer poder politico e 
económico.

O DIRECTOR
Cónego Doutor José Paulo 

Leite Abreu

Disponível em: www.san-
tuariodosameiro.pt
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FESTA LITÚRGICA  
DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

12 de JUNHO 2019

Neste dia, passam 115 anos em que a imagem de Nossa Senhora do Sameiro 
foi coroada pelo Papa Pio IX, em Roma.

Programa

10.00 horas – Missa na Basílica

16.00 horas – Recitação do Terço

16.30 horas - Missa Solene, presidida 
pelo Reitor do Santuário,  

Pe. Delfim Coelho, na Basílica

21.30 horas – Procissão de Velas  
(desde a rotunda do Papa João Paulo II  

até à Basílica)
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Visita da Virgem Peregrina do Sameiro à Zona 
Pastoral Oeste do Arciprestado de Braga

Notícias

No dia 1 de Maio, a ima-
gem da Virgem Peregrina do 
Sameiro iniciou a sua visita 
à zona pastoral oeste do Ar-
ciprestado de Braga. Pelas 
20.00 horas, saiu da Basílica 
do Sameiro, no Seu andor, 
transportado pelos Bombei-
ros Voluntários das Taipas e 
acompanhada pelo Reitor do 
Santuário, Pe. Delfim Coelho, 
pelo Presidente da Confra-
ria do Sameiro, Cónego José 
Paulo Abreu, e por inúmeros 
devotos de Nossa Senhora 
que, em cortejo automóvel, a 
quiseram acompanhar até à 
freguesia de Cabreiros, onde 
foi recebida em festa pelo Pá-
roco, Pe. Manuel Pinheiro, e 
pelos fiéis, que aguardavam 
no largo da Capela do Senhor 
dos Passos, com aplausos, flo-
res, cânticos e fogo de artifício, 
onde seguiu em Procissão até 
à Igreja Paroquial. Antes da 
oração do Rosário, o Reitor do 
Sameiro agradeceu a hospita-
lidade e o carinho demonstra-
dos para com a Mãe do Céu, 
apelando a que os fiéis apro-
veitassem este tempo de gra-
ça para estarem com a Mãe, 
sentindo o Seu carinho, a Sua 
ternura, o Seu amor.

Após dois dias de perma-
nência em Cabreiros, a ima-
gem foi conduzida em pro-
cissão de velas até à igreja 
paroquial de São Julião de Pas-

sos. Os habitantes desta fre-
guesia esmeraram-se em fazer 
um bonito tapete de flores ao 
longo do percurso da procis-
são, demonstrando assim o 
seu carinho de filhos para com 
Nossa Senhora.

Seguiu-se a vez dos paro-
quianos de Arentim acolherem 
Nossa Senhora, acompanhan-
do-a, juntamente com o pa-
dre Adão Ricardo, em cortejo 
automóvel, até à freguesia de 
Ruílhe. Na igreja paroquial, 
os ruilhenses deram as boas-
-vindas a Nossa Senhora na 
entrada do adro paroquial com 
cânticos, aplausos, pétalas de 
flores, “vivas” e fogo de arti-
fício. Na ocasião, foi também 
citado um poema de Luís Ne-
ves de Castro, do livro “Poesia 
do Sameiro”, e outro escrito 
pela Irmã Conceição do Cen-
tro Social Padre David, como 
forma de homenagear a Mãe 
de Jesus.

Seguidamente, a Imagem 
foi levada em procissão até à 
Igreja com cânticos do Grupo 
Coral de Ruílhe que cantaram 
os “Romeiros à Senhora do Sa-
meiro”, onde seguiu-se a a re-
citação do terço. 

A Imagem de Nossa Senho-
ra do Sameiro despediu-se na 
quinta-feira, 9 de Maio, à noite, 
de Ruílhe, prosseguindo a sua 
peregrinação às paróquias da 
zona pastoral oeste do Arci-
prestado de Braga. A Imagem 
foi conduzida pelos Bombeiros 
Voluntários das Caldas das Tai-
pas, juntamente com os fiéis 
de Ruílhe que acompanharam 
Nossa Senhora em cortejo au-
tomóvel até Cunha.

Apesar da chuva, os paro-
quianos não arredaram pé e 
aguardaram fervorosamente 
pela chegada da Imagem no 
cruzeiro para dar as boas-vin-
das. Chegada ao local, Nossa 
Senhora do Sameiro foi rece-

bida por aplausos, pétalas de 
flores e por “vivas”. Os jovens 
fizeram questão de pegar o 
andor ao ombro e conduzir 
a Imagem em procissão até 
à Igreja Paroquial. Os fiéis 
foram acompanhando a Ima-
gem com cânticos dedicados 
à Senhora. Ao chegar ao adro 
da Igreja, foi lançada uma 
sessão de fogo de artifício 
para celebrar a sua chegada 
à Paróquia onde, por sua vez, 
as mulheres levaram o an-
dor até à Igreja. Na celebra-
ção mariana, o padre Manuel 
Joaquim, pároco de Cunha 
regozijou-se e parabenizou a 
comunidade pela forma calo-
rosa e a dedicada com que os 
paroquianos receberam a Se-
nhora do Sameiro.

A imagem de Nossa Senho-
ra passou em Tebosa, sendo 
conduzida à paróquia de Pris-
cos, onde, na despedida foi 
feita, em nome de toda a co-
munidade, a seguinte oração 
preparada pelos catequistas e 
crianças e adolescentes da ca-
tequese:

“Avé, ó cheia de graça, Se-
nhora do Sameiro e nossa que-
rida Mãe. Vimos à tua presen-
ça rogar por nós, pelos nossos 
familiares e amigos, pela nossa 
comunidade, pelo nosso país, 
pelo mundo inteiro. Ouvi a 
nossa voz a sussurrar baixinho, 
a pedir com fé e amor: 

Mãe de bondade, tornai-nos 
bons e generosos.

Mãe corajosa, dai-nos cora-
gem. 

Mãe persistente, dai-nos 
perseverança. 

Mãe confiante, dai-nos fé. 
Mãe firme, dai-nos resiliên-

cia. 
Mãe amorosa, aumentai a 

nossa caridade. 
Mãe peregrina, dai-nos âni-

mo para o caminho. 
Mãe da esperança, varrei de 

nós os desânimos. 
Mãe atenta, cuidai de nós. 

Senhora da saúde, cuidai dos 
doentes. 

Mãe da Igreja, cuidai dos de-
samparados e solitários. Mãe de 
Jesus, mostrai que sois a Mãe 
terna de todos nós. Senhora do 
Sameiro, abençoai-nos. Senho-
ra do Sameiro abençoai as nos-
sas famílias. Senhora do Samei-
ro abençoai Portugal e o mundo. 
Senhora do Sameiro, cuidai de 
todos os vossos filhos, sobre-
tudo dos que mais precisam. 
Amen.”

No próximo número do 
nosso Jornal daremos notícia 
das restantes comunidades 
por onde Nossa Senhora está 
a realizar a Sua peregrinação, 
agradecendo, desde já, a forma 
calorosa e carinhosa com que a 
Mãe do Céu tem sido acolhida! 
Bem-hajam!
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Inauguração das Obras de requalificação do  
Santuário e da imagem primitiva de Nossa Senhora

Notícias

Foi verdadeiramente históri-
co para o Santuário do Sameiro 
o dia 5 de Maio de 2019, pois 
concretizou-se um desejo já 
há muito sonhado e esperado. 
Graças ao esforço da Confraria, 
na pessoa do seu Presidente, 
Cónego José Paulo Abreu, do 
Arquitecto Gerardo Esteves e 
das várias equipas que com ele 
colaboraram, dos funcionários 
do Sameiro e de muitos mece-
nas e benfeitores, foi possível 
inaugurar o Posto de Turismo, 
a requalificação da Avenida 
com sinalética para invisuais e 
a primitiva imagem de Nossa 
Senhora, obras integradas no 
projeto “Sameiro de todos, Sa-
meiro para Todos”. Este projeto 
teve o apoio da Confraria do Sa-
meiro, da Câmara Municipal de 
Braga, do Turismo Porto e Nor-
te, da ACAPO – Associação dos 
Cegos e Ambíopes de Portugal 
e da Associação Portuguesa de 
Deficientes.

A cerimónia contou com 
a presença do Arcebispo Pri-
maz de Braga, D. Jorge Ortiga, 
do Presidente da Confraria do 
Sameiro, Cónego José Paulo 
Abreu, e restante Mesa Admi-
nistrativa, do Reitor do Santuá-
rio, Padre Delfim Coelho, do 
Presidente do Turismo Porto e 
Norte, Luís Pedro Martins, e do 
vereador da Câmara Municipal 
de Braga, João Rodrigues.

Na sua intervenção, depois 
de saudar os presentes e dar as 
boas vindas aos muitos fiéis que 
se juntaram no pórtico dos dou-
tores marianos, o Cónego José 
Paulo Abreu que “Todas as obras 
realizadas e ainda a realizar be-
neficiarão os fiéis e os turistas 
que procuram o Sameiro. So-
bretudo os mais limitados (por 
razões visuais ou de mobilida-
de)” e que “em todos os espaços” 
que integram a estância religio-
sa foi implementada acessibi-
lidade para pessoas invisuais 
e mobilidade reduzida, houve 

“embelezamento de jardins e 
criação de mais espaços ajardi-
nados” com melhor distribuição 
e enquadramento do arvoredo 
em quantidade e espécies, bem 
como criado um cais para de-
sembarque dos passageiros que 
chegam por transporte público. 
Foi também criada uma praceta 
junto dos “Doutores” e colocado 
um busto do fundador, o padre 
Martinho Pereira da Silva, ins-
pirado fundador do Sameiro e 
grande devoto e difusor da de-
voção à Imaculada Conceição. 
Agradeceu a todos os que tor-
naram possível a concretização 
deste projecto ambicioso, sa-
lientando a Câmara Municipal 
de Braga, aos arquitectos e en-
genheiros, às várias empresas, 
destacando a “Signinum” e a 
“Joana d’ Arque”.

O Doutor Luís Pedro Mar-
tins felicitou a Arquidiocese 
de Braga e a Confraria do Sa-
meiro por todo o incentivo e 
dinamismo que têm dado ao 
Turismo Religioso em Braga, 
fazendo votos de que este me-
lhoramento possa atrair cada 
vez mais turistas e o Sameiro 
seja uma referência a nível lo-
cal, nacional e internacional.

O Vereador da Câmara Mu-
nicipal de Braga, João Rodri-
gues, manifestou o orgulho 
que o Município sente em po-

der colaborar com projectos 
que beneficiem os bracarenses 
e quantos visitam a cidade bra-
carense, mostrando-se dispos-
to a colaborar com a Arquidio-
cese pela preservação do seu 
património tão vasto e tão rico.

A finalizar a Sessão solene, 
D. Jorge Ortiga manifestou o 
seu regozijo pelo trabalho vo-
luntário e abnegado da Mesa 
Administrativa da Confraria do 
Sameiro e apelou que o Samei-
ro, para além de toda a envol-
vência paradisíaca, continue a 
ser um centro forte de devoção 
mariana não só na arquidiocese 
minhota, mas também no país e 
fora dele. A este propósito lem-
brou que em Junho irá deslocar-
-se a Cabo Verde para participar 
nas celebrações do centenário 
da Capela de Nossa Senhora do 
Sameiro do Monte Cintinha, na 
Ilha de São Nicolau, que pas-
sará a ser o primeiro Santuário 
daquele país. A capela foi man-
dada construir em 1917, pelo 
Cónego Bouças, de Braga, e foi 
concluída em 1919 em honra 
de Nossa Senhora do Samei-
ro. “Em 1917, na cidade de São 
Nicolau da diocese de Minde-
lo, em Cabo Verde, o sacerdote 
oriundo de Braga, o Cónego 
Monsenhor Bouças, deu início 
à construção de um santuário 
dedicado a Nossa Senhora do 

Sameiro. Esta obra foi concluí-
da em 1919 e agora, a capela 
dedicada a Nossa Senhora do 
Sameiro, será constituída como 
um Santuário na celebração do 
seu centenário”, referiu o Arce-
bispo de Braga.

De acordo com D. Jorge Or-
tiga, o bispo de Mindelo fez o 
convite ao Arcebispo para sim-
bolizar essa data entre ambas 
as cidades, onde estes dois 
países unem-se a Nossa Se-
nhora do Sameiro e desejando 
que a sua devoção se multipli-
que pelo mundo. “O bispo de 
Mindelo fez questão que eu 
estivesse presente para sim-
bolizarmos essa nossa ligação 
dos dois santuários e, por isso 
mesmo, vou perder a Peregri-
nação de Nossa Senhora do 
Sameiro de Braga para poder 
estar com Nossa Senhora do 
Sameiro em Cabo Verde. Dese-
jo que a Senhora do Sameiro, 
com a sua imagem tão bonita, 
maravilhosa e representativa 
na nossa região, possa efeti-
vamente multiplicar-se pelos 
quatro cantos do mundo onde 
os portugueses se encontram. 
Isto significa para gostarmos 
de Nossa Senhora do Sameiro, 
amar a Nossa Senhora do Sa-
meiro e fazer com que muitos 
outros também queiram ter 
a devoção a Nossa Senhora, 
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Ordenação de Diáconos

Grupos inscritos 
na Reitoria  

do Santuário  
em Abril 2019

Dia 8 – Peregrinação de 
35 jovens do Movimento de 
Schoenstatt do Patriarcado de 
Lisboa. Presidiu à celebração 
da Missa o Pe. Gonçalo Cravo.

Passou 37 anos, no passa-
do dia 15 de Maio, que o Papa 
São João Paulo II peregrinou 
ao Santuário do Sameiro, re-
zando aos pés de Maria Ima-
culada, Rainha e Madrinha de 
Portugal.

Na homilia da Missa a que 
presidiu nesse dia, deixou 
um veemente apelo à im-

portância da Família como 
célula importantíssima da 
sociedade, escola doméstica, 
escola da fé e dos verdadei-
ros valores humanos e cris-
tãos. Rezemos pela santifica-
ção das nossas famílias e que 
a instituição «família» não 
seja destruída por ideologias 
ou vontades políticas.

evocando-a e procurando fa-
zer com que a nossa vida seja 
melhor”, finalizou.

Após a Sessão solene, se-
guiu-se a bênção do Posto de 
Turismo e da primitiva imagem 
de Nossa Senhora, reconstruída 
150 anos após ter sido colocada 
pela primeira vez no sopé do 
Monte Sameiro (29 de Agosto 
de 1869). Às 16.30 horas, o Se-
nhor Arcebispo Primaz presi-
diu, na cripta, à Missa Solene. 
Na homilia, referiu-se, parti-
cularmente, às mães, visto ce-
lebrar-se o seu dia, felicitando-
-as e rezando por aquelas que 
experimentam o sofrimento e 
as amarguras da vida, particu-
larmente as que vivem em Mo-
çambique, que foi tão fustigado 
com os ciclones, deixando um 
rasto de dor em tantas famílias. 

A Cripta do Santuário do 
Sameiro acolheu na tarde do 
Domingo do Bom Pastor, 12 de 

Maio, a ordenação diaconal de 
três seminaristas do Seminá-
rio Conciliar de Braga. Foram 

Visita do Papa São João Paulo II

eles José Miguel Neto, com 33 
anos, natural de Dume, do Ar-
ciprestado de Braga; João Car-
los Machado Castro, natural de 
Quinchães, do Arciprestado de 
Fafe; e Pedro Miguel Mendes 
de Sousa, com 23 anos, natural 
de Ronfe, do Arciprestado de 
Guimarães-Vizela. 

A celebração foi presidida 
pelo Arcebispo de Braga, D. 
Jorge Ortiga, o qual desafiou os 
novos diáconos e toda a assem-
bleia a escutar Jesus Cristo para 
o poder seguir. «A nossa Arqui-
diocese tem de ter momentos e 
espaços para escutar aquilo que 
Jesus Cristo diz no Seu silêncio, 
a partir da Sua Palavra, palavra 
essa que está escrita mas que 

hoje tem de ser acolhida de um 
modo novo», disse o Prelado, 
vincando a importância de uma 
atitude de «escuta permanen-
te», não esquecendo os Seus 
apelos «nas vozes dos cristãos 
das nossas comunidades paro-
quiais», em particular «os mais 
débeis e mais frágeis, aqueles 
que precisam de carinho e de 
ser ouvidos, aqueles a quem 
ninguém dá voz».

Na cerimónia, o Arcebispo 
aproveitou ainda para demons-
trar a sua gratidão a todos os 
sacerdotes, sublinhando a sua 
importância na promoção das 
vocações, e deu nota da neces-
sidade de outros que lhe sigam 
os passos.
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“Santos Populares” - é o 
tema da Exposição de Mar-
garida Costa, que vai estar 
patente nos meses de junho 
e julho, no Posto de Turismo 
do Sameiro. Mostram-se dez 
pequenas esculturas, de belís-
simo efeito, polícromas, dinâ-
micas, deliciosas para o olhar.

O mês de junho traz con-
sigo grandes festejos de norte 
a sul de Portugal. É um mês 
consagrado a Santo António, 
a São João e a São Pedro.

São os três santos de gran-
de devoção do povo; por isso 
mesmo são festejados em 
todo o País. Fazem-se foguei-
ras, marchas e danças pelas 
ruas e avenidas, estalam fo-
guetes no ar, há bailaricos nos 
bairros, caldo verde e sardinha 
assada, galerias com obras de 
arte alegóricas aos santos po-
pulares. É uma alegria!

O Posto Turismo do Samei-
ro convidou a Artista Marga-
rida Costa para ser a “Nossa 

Artista” dos meses de junho e 
julho, mostrando-nos as suas 
belíssimas obras de arte alusi-
vas aos santos Populares.

A entrada é livre. E todo 
estão convidados a visitar o 
Posto Turismo, embelezado 
agora, nestes meses quentes 

de verão, com o engenho de 
uma grande artista, da “Nossa 
Artista”.

Margarida Costa nasceu 
em Braga. É licenciada em 
Pintura pela Escola Superior 
de Belas Artes do Porto. Com 
percurso pelo vitral, tapeçaria 
e fotografia, dedica-se atual-
mente à pintura e à cerâmica.

Investigou a arte popular e 
publicou “O traje regional de 
Viana do Castelo”, “A Pirotec-
nia no Alto Minho” e foi coor-
denadora e coautora do livro 
“Adoro Conhecer Braga”.

Fortemente influenciada 
pela cultura bracarense, tem 
trabalhado nos últimos anos 
na divulgação artística e cul-
tural da cidade, trabalho evi-
denciado quer nas suas peças 
de autor, quer em peças de 
merchandising, como é o caso 
da linha “Farricoco Margarida 
Costa”, lançada em 2013, em 
parceria com o Tesouro-Mu-
seu da Sé de Braga.

Santos Populares “visitam”
Posto de Turismo do Sameiro

Donativos
Valor do Restauro da Imagem Primitiva VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA

Anonimo 500,00 € 41.500,00 €

Anonimo 962,75 € 40.537,25 €  

Adelino da Costa e esposa (Bodas de ouro) 10,00 € 40.527,25 €

Joaquim Gonçalves Ferreira e esposa (Bodas de ouro) 20,00 € 40.507,25 €  

Arminda Martins 5,00 € 40.502,25 €

Manuel Antunes Martins e esposa (Bodas de ouro) 20,00 € 40.482,25 €

José Martinho e esposa (Bodas de prata) 10,00 € 40.472,25 €

Manuel Ribeiro 50,00 € 40.422,25 €

Anónimo 500,00 € 39.922,25 €

João Paulo e Isabel Pinto (Bodas de prata) 20,00 € 39.902,25 €

Horácio Monteiro Araújo 500,00 € 39.402,25 €

Associação Moto Clube de Braga 60,00 € 39.342,25 €

Jerónimo e Maria Alice Barbosa (Bodas de ouro) 20,00 € 39.322,25 €

TOTAL - 20/MAIO 2.677,75 € 39.322,25 €

Nota: Donativos recebidos de 20 de abril, até 20 de maio de 2019

Imagem 
Primitiva
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BAPTISMOS

DIA 7
Ø	Vasco Macedo Veloso, filho de 

Nuno André Silva Veloso e de 
Margarida Fátima Costa Machado.

DIA 14
Ø	Manuel de Oliveira Fernandes, fi-

lho de Bruno Joel Pires Fernandes 
e de Vera Cláudia Ribeiro Braga de 
Oliveira.

Ø	Beatriz Flecq Barbosa, filha de 
Jonathan Mário Manuel Fleqc e de 
Carla Sofia Oliveira Barbosa.

Ø	Francisca Alexandra Perames 
Schmitt de Azevedo, filha de Pe-
dro Alexandre Perames de Azeve-
do e de Alexandra Diana Estrada 
da Cunha Schmitt.

Ø	Diana Francisca Perames Estra-
da Schmitt de Azevedo, filha de 
Pedro Alexandre Perames de Aze-
vedo e de Alexandra Diana Estra-
da da Cunha Schmitt.

DIA 22
Ø	Rodrigo da Silva Cerqueira, filho 

de Nuno Miguel Pereira Cerquei-
ra e de Filipa Daniela Ferreira da  
Silva.

Ø	Benedita Sousa Gomes Fernan-
des, filha de Jorge Daniel Rodri-
gues Fernandes e de Bruna Rafaela 
de Sousa Gomes.

DIA 27
Ø	Léa Madalena Labernède, filha 

de Richard Julien Labernède e de 
Adelaide Sophie Dias.

Ø	Maria Leonor Gonçalves da Sil-
va, filha de Ricardo Manuel Car-
doso da Silva e de Daniela Filipa 
Martins Gonçalves.

DIA 28
Ø	Benedita Cardoso Branco Silva 

Conde, filha de Sérgio Miguel da 
Silva Conde e de Katharina Car-
doso Branco.

Ø	Lía Antunes Gonçalves, filha de 
Miguel Eduardo Antunes Gonçal-
ves e de Susana da Conceição Viei-
ra Antunes Gonçalves.

Ø	Carminho Dias Ribeiro Cerdeira, 
filha de Gustavo Gil Ribeiro Cer-
deira e de Catarina Maria Ferreira 
Dias.

CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Abril 2019

DIA 06
Ø	Raúl José Esteves Dias e Ana Catarina Matos Pereira

DIA 13
Ø	Ricardo José da Cunha Araújo e Patrícia Maria da Silva Rocha

DIA 27
Ø	André Macedo Antunes Vieira e Sónia Daniela Carneiro Moreira

Ø	Álvaro André Vilela de Oliveira e Filipa Isabel Peixoto Lopes

POESIA  

    DO 

SAMEIRO

AVE, SENHORA  
DO MINHO

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”

Carlos de Vilar é o pseudónimo literário do  
P. Joaquim António Alves.
Nascido em 2 de Fevereiro de 1914 e ordenado 
sacerdote em 15 de Agosto de 1938, foi pároco 
de S. Vicente (Braga) e de Cabanelas (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.

sérgio ribeiro lisboa

“eCos do sameiro”, Janeiro de 2001

Abril
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Santuário
do

Sameiro

Procissão
de

Velas

Saída: junto à estátua  
do Papa São João Paulo II

Horário: 21h30

12 de Maio - 12 de junho - 12 de Julho
12 de Agosto - 12 de Setembro - 12 de Outubro

07h30 – Missa na Basílica

08h30 – Missa na Cripta

09h30 – Missa na Cripta

Nota: Não há as Missas das 10h30  
e das 11h30.

11h00 – Missa Solene na esplanada 
do Santuário e procissão do adeus.

16h00 – Recitação do Terço  
na cripta

16.h30 – Missa na Cripta

Confissões  
(Capela da Reconciliação – cripta):

08h00 – 12h00
14h30 – 16h30

Capela da Adoração ao Santíssimo 
Sacramento: 10h00 – 15h00

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO
                              2 DE JUNHO DE 2019    /     Horário das Celebrações no Santuário


