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Gosto muito de São José! (4)

S. José tem vindo a ser nosso 
companheiro nos últimos me-
ses e alvo da nossa veneração, 
além de eloquente referência 
para a nossa vida.

Admirámo-lo como homem 
da esperança, homem obe-
diente, homem crente, homem 
discreto e silencioso, homem 
trabalhador, esposo terno de 
Maria e pai delicioso de Jesus.

Também já o contemplámos 
como piedoso e justo, a saber, 
como alguém que, mergulha-
do no amor de Deus, cultivan-
do grande intimidade com Ele, 
sensível aos Seus desígnios, 
assíduo na prática religiosa, se 
tornou para toda a comuni-
dade um “justo”, ou seja, uma 
estrela, um confiável, um íco-
ne, uma luz, um verdadeiro 
modelo. Concluímos até que 
o seu grande “sermão” era uma 
conduta piedosa e íntegra.

Vamos agora, caríssimo lei-
tor, por uma última vez, nestes 
escritos, fixar-nos em S. José 
para relevar ainda algumas im-
portantes facetas da sua vida e 
personalidade. 

Acrescentemos, então, que S. 
José é generoso, vive em clima 
de ofertório, conhece o sentido 
da entrega, da oblatividade. 

 Um conhecido episódio bí-
blico ajuda a aclarar esta ver-
tente: “Terminados os dias da 
sua purificação, conforme a Lei 
de Moisés, levaram o Menino a 
Jerusalém afim de O apresenta-
rem ao Senhor”. 

Mais que um ritual, este ges-
to da oferta é um segredo de 
vida, o segredo da vida de José, 
também o segredo da vida de 
Maria e de Jesus. Cada um, na 
missão específica que Deus lhe 
deu, foi oferta, dádiva, oblação 
perfeita. O episódio do Templo 
é, afinal, um pré-anúncio da 
concretização do plano do Pai, 

que passa pela total oferta de 
Jesus, atitude assumida e imi-
tada por Maria e por José.

S. José, continuamos a con-
templar, é um homem de paz.

Mergulhemos novamente 
na Sagrada Escritura para re-
lembrarmos o episódio da per-
da do Menino Jesus no templo 
e da incansável busca realizada 
por Maria e José.

Antecipo um desafio: imagi-
ne cada um de nós como rea-
giria perante um acontecimen-
to destes.

Três dias sem saber do Me-
nino. Que nada dissera aos 
pais. Que ficara para trás sem 
dar notícia… 

Quanto cansaço, quanta 
apreensão, quantas interroga-
ções e incertezas. Que enorme 
embaraço. Que susto ... 

Mas em simultâneo, que 
equilíbrio, que maturidade, 
que serenidade na resolução 
de momento de tamanha ten-
são ... 

José, é um homem sereno; 
José, é um homem de paz!

Finalmente, São José é um 
homem solícito e corajoso. 

O primeiro sinal de solici-
tude de José é o cuidado que 
tem para com Maria grávida, 
acolhendo-a na sua casa como 
sua mulher (cf. Mt 1,24). 

Maior cuidado ainda mos-
trou quando, a caminho de Be-
lém por ocasião do recensea-
mento, Maria começou a sentir 
dores de parto. Procurou lugar 
nas hospedarias da região, mas 
não havia lugar para eles (cf. 
Lc 2,7). Recolheram-se, então, 
numa gruta reservada aos ani-
mais. A manjedoura onde o re-
cém-nascido foi reclinado era a 
cavidade, na parede, onde ani-
mais recebiam o seu alimento 
(cf. Lc 2,7). 

Particular preocupação e 
cuidado mostrou José quando 
soube da matança que Herodes 
ordenara, de todas as crianças 
com menos de dois anos, da 
região da Judeia, onde ficava 
Belém, lugar do nascimento de 
Jesus. Visava eliminar eventual 
pretendente a “rei”, neste caso 
o Menino Jesus, de descen-
dência real davídica. 

O monarca Herodes era 
especialmente sanguinário. 
Nesse reinado inspirador de 
medo e de angústia, José teve 
de mostrar coragem e sangue 
frio: “José levantou-se de noite, 
tomou o Menino e Sua mãe e 
partiu para o Egipto” (Mt 2, 14). 

A família conheceu o exí-
lio. Não temos referências de 
como foi a vida de José, Maria 
e Jesus no Egipto. Mas os 
exilados, ontem e hoje, passam 
pelas mesmas necessidades: a 
angústia de serem acolhidos 
ou não, o que comer, onde 
morar, em que trabalhar, 
quando poder regressar… 

São Mateus conta (cf. 2, 15) 
que a família ficou no Egipto até 
à morte de Herodes. Regressou 
depois à Judeia (cf. Mt 2,22). 
Mas aí, Arquelau, filho de He-
rodes, ocupava o trono. Não era 
menos sanguinário do que o seu 
pai (cf. Mt 2,22; Lc 19,12-27). 

José decidiu então ir morar 
para a província da Galileia, a 
norte, e recatar-se em Nazaré, 
lugar sereno e irrelevante. 

Todos esses traslados são 
problemáticos e carregados de 
preocupações. 

Mas José está lá sempre. De-
cidido. Corajoso.

Na sua presença solícita e 
generosa, Maria e Jesus encon-
traram a paz!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro
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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
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FALECIMENTO  
DO ARQUITECTO FERNANDO JORGE

No passado dia 17 deste mês, re-
cebemos a triste noticia, do fale-
cimento do Arquitecto Fernando 
Jorge, ele que foi vice-presidente 
desta confraria e que dedicou 
muito do seu tempo ao Santuário 
do Sameiro. 

Cumpre-nos, assim, por este 
meio, informar todos os irmãos, 

desta perda enorme e, pedir a Nossa Senhora do Sameiro, de 
quem era ferveroso seguidor, que o acolha no Seu manto de bon-
dade e lhe reserve um lugar junto de todos os nossos irmãos que 
já partiram.

Que a sua alma descanse em paz.
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Peregrinação das Crianças ao Sameiro

Notícias

Cerca de quatro mil crianças 
provenientes de todos os Arci-
prestados da Arquidiocese de 
Braga peregrinaram, no pas-
sado dia 18 de Maio, Sábado, 
ao Santuário do Sameiro, sob 
o lema “Com Maria sou feliz”, 
acompanhadas de catequistas 
e familiares e também de al-
guns párocos. 

De manhã, as crianças foram 
convidadas a fazer um pady 
papper, ficando a conhecer 
melhor a história do Sameiro. 
Após o almoço, às 15.00 horas, 
na esplanada do Santuário, foi 
celebrada a Missa conclusiva 
da Peregrinação, presidida pelo 
Cónego José Paulo Abreu. Na 

homilia, o Vigário Geral da Ar-
quidiocese convidou a nume-
rosa assembleia a anunciar Je-
sus e a ajudar a construir uma 
«Nova Terra». Antes da bênção 
final, as crianças consagraram-
-se a Nossa Senhora e, como 
prova de amor e carinho para 
com a Mãe do Céu, oferece-
ram-Lhe uma flor. 

A Confraria do Sameiro 
agradece a quantos ajudaram 
na preparação e realização da 
Peregrinação, nomeadamente: 
ao Cónego José Paulo Abreu, 
ao Grupo de Voluntários do 
Sameiro, ao Departamento Ar-
quidiocesano de Catequese, ao 
Departamento Arquidiocesa-

no da Pastoral dos Jovens, aos 
Párocos e Catequistas! Nossa 

Senhora do Sameiro a todos 
recompense!

Nas tardes dos domingos 
de Maio, a Basílica do Sa-
meiro apinhou-se de gente 
para ouvir e apreciar a mú-
sica sacra dos grupos corais 
participantes na VIII Edição 
do Encontro de Coros Li-
túrgicos. Pretendeu-se, com 
esta iniciativa, que os grupos 

viessem cantar e louvar Nos-
sa Senhora e também valo-
rizar todo o trabalho que os 
coralistas, instrumentistas e 
directores de coro realizam 
nas suas comunidades paro-
quiais. 

A Confraria do Sameiro 
quer deixar a sua gratidão 

ao Dr. António Costa Gomes 
pela preciosa colaboração 
na organização e aos grupos 
participantes: Corais de Ma-
ximinos, São Tiago da Cruz 
(Famalicão), Nossa Senhora 
do Sameiro, Orfeão de Braga, 
“Manuel Faria” – S. Miguel de 
Seide, “Novo Rumo”, Viato-

dos, Airão (São João) – Gui-
marães, Aldão e Mesão Frio  
– Guimarães; Mire de Tibães 
e “Regina coeli” (Vinhós-Fa-
fe). Um obrigado ao artesão 
Rui Fernandes pelas lindas 
lembranças que executou 
para ofertar aos Coros parti-
cipantes.

Encontro de Coros no Sameiro

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Maio 2019

Dia 1 – Missa de Envio de 170 militares do RC6 para o Afeganistão, presidida pelo Pe. Ricardo Barbosa.
Dia 4 – Missa de Militares do Ultramar PAD 2147. Presidiu o Pe. José Lima, ofm.
Dia 5 – Missa de bênção de um Grupo de Motards e suas famílias.
Dia 7 – Peregrinação do Centro Social e Paroquial de São Cosme do Vale (Vila Nova de Famalicão). Presidiu o Pe. José Manuel Faria Ferreira.
Dia 11 – Grupo de Americanos. Presidiu à Missa o Pe. Wolfgang Seiz, ORC.
Dia 17 – Missa de Grupo Peregrinos Franceses – 50 pessoas + 5 sacerdotes.
Dia 19 – Peregrinação anual dos funcionários dos Transportes Urbanos de Guimarães (TUG).
Dia 25 – Missa dos Veteranos de Guerra de Moçambique “Companhia de Engenharia 3530”, presidida pelo Cónego Roberto Rosma-

ninho Mariz e solenizada pelo Coro da Paróquia de São José de São Lázaro (Braga).
Dia 28 – Peregrinação dos Centros de Convívio e IPSS’s do Concelho de Vieira do Minho (450 pessoas). Missa presidida pelo Pe. 

Albano Costa (Arcipreste de Vieira do Minho) e concelebrada por vários sacerdotes do mesmo arciprestado.
Dia 29 – Missa do Grupo de Peregrinos da Paróquia de São José de Pontevedra (Espanha).
Dia 30 – Peregrinação do Movimento dos Familiares dos Sacerdotes da Arquidiocese de Braga. Presidiu o Cónego Fernando Sousa e Silva.
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Virgem Peregrina do Sameiro Procissão de Velas 

Notícias

Demos nota, no número an-
terior do nosso “Ecos do Samei-
ro” da Visita da Virgem Peregrina 
do Sameiro à zona oeste do Ar-
ciprestado de Braga na primeira 
quinzena do mês de Maio. Nes-
te número, queremos dar nota 
do modo como Nossa Senhora 
foi recebida nas restantes comu-
nidades paroquiais.

Os paroquianos de Priscos 
despediram-se, no dia 15 de 
Maio, da imagem Peregrina de 
Nossa Senhora do Sameiro, que 
prosseguiu a sua peregrinação 
para a Paróquia de Tadim. Os 
tadinenses embelezaram a rua 
com velas para receber a ima-
gem que chegou com os Bom-
beiros Voluntários das    Caldas 
das Taipas.  O adro da Igreja foi 
cuidadosamente ornamentado 
e embelezado com luzes, um 
tapete e fitas para dar as boas-
-vindas à Mãe de Deus. A ima-
gem foi recebida com aplausos, 
pétalas de flores, fogo de artifí-
cio, tendo sido também lançado 
um terço gigante feito de balões 
e leds para ser visível ao cair da 
noite. Na igreja paroquial onde 

foi recitado o terço, presidido 
por João Torres, pároco de Tadim.

A paróquia de Guizande aco-
lheu Nossa Senhora entre os 
dias 17 a 19. Ao final da tarde 
do dia 19, coube à paróquia de 
São Pedro de Oliveira acolher 
a Virgem do Sameiro. Os paro-
quianos, juntamente com o seu 
pároco, Pe. Jorge Agostinho, 
saudaram a Mãe com cânticos e 
louvores, seguindo-se a celebra-
ção mariana, que contou com a 
presença de muitas crianças e 
adolescentes da catequese, que 
quiseram consagrar-se a Nossa 
Senhora. 

Seguiram-se as paróquias 
de Fradelos, Vilaça e Celeirós, 
nesta, no domingo 26 de maio, 
vários coros da zona pastoral 
reuniram-se na igreja paroquial 
para um momento de louvor e 
oração, cantando a Maria. No fi-
nal, todos entoaram o “Senhora, 
nós Vos louvamos” dirigido pelo 
pároco, Pe. Mesquita. 

Em Vimieiro, o Rancho Fol-
clórico Macada Vimieiro saudou 
Nossa Senhora, através da mú-
sica e do folclore religioso, en-
toando “A Senhora do Sameiro 
bota fitas a voar”. Depois, se-
guiu-se a recitação do Terço na 
igreja paroquial. 

A 29 de Maio, foi a vez de a 
paróquia de Aveleda acolher a 
Virgem peregrina, que seguiu 
no dia 30 para a ultima paróquia 
a visitar – Sequeira, onde foi 
acolhida pelos párocos, Pe. Mi-
guel Paulo e Pe. Marcelino, e por 
uma multidão de fiéis entoando 
vivas e cânticos a Nossa Senho-
ra do Sameiro.

Este périplo da imagem pe-
regrina do Sameiro teve a sua 
apoteose no dia 31 de Maio, à 
noite, com a procissão de velas 
na cidade de Braga. Já antes das 
21.00 horas, muitos devotos de 
Nossa Senhora aguardavam, 
junto da Escola Primária de 
Maximinos, a chegada da ima-
gem da Senhora do Sameiro, a 
qual se vislumbrou meia-hora 
depois conduzida no carro dos 
Bombeiros Voluntários das Tai-
pas. Os Irmãos da Confraria 
perfilaram-se e, como mani-
festação de carinho para com a 
Mãe, quiseram levar o seu an-
dor em ombros pelas ruas da ci-
dade de Braga até à Sé Catedral, 
em procissão de velas, presidida 
pelo Cónego José Paulo Abreu, à 
qual se associou, também, o Pe. 
Miranda, pároco de Maximinos. 
À chegada à Catedral, o Cónego 
José Paulo fez uma breve medi-
tação, na qual apelou para que 

nunca deixemos de rezar a ora-
ção do terço, como tanto pediu 
Nossa Senhora, e que, no dizer 
do grande Padre António Viei-
ra, é a oração mais segura, sem 
enganos, porque ensinada pelo 
próprio Deus. Após a alocução, 
houve um momento de ado-
ração e bênção do Santíssimo 
Sacramento e o acto de consa-
gração e despedida a Nossa Se-
nhora.

A Confraria de Nossa Senho-
ra do Sameiro quer deixar aqui 
a mais viva e profunda gratidão 
a quantos tornaram possível a 
visita da Virgem Peregrina: ao 
Reitor do Santuário, Pe. Delfim 
Coelho; aos Bombeiros Volun-
tários das Taipas pelo valioso 
contributo no transporte; às pa-
róquias da zona pastoral oeste 
do Arciprestado de Braga e res-
pectivos párocos pelo empenho 
e alegria que demonstraram 
desde a primeira hora em que 
foi lançada a proposta e pelo 
modo tão belo como acolheram 
Nossa Senhora no seio das suas 
comunidades; aos funcionários 
da Confraria, na pessoa do Me-
sário Joaquim Rodrigues, pelo 
apoio sempre atento e prestável. 
Bem-hajam! Nossa Senhora do 
Sameiro a todos abençoe e re-
compense!
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Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro
Milhares de peregrinos su-

biram na manhã do primeiro 
Domingo de Junho ao Sameiro 
naquela que foi a Grande Pere-
grinação Arquidiocesana. Pre-
sidiu à concelebração da missa 
conclusiva da peregrinação o 
Bispo Emérito de Beja, D. An-
tónio Vitalino Dantas, natural 
de Parada de Gatim – Vila Ver-
de.  Às 07.00 horas, no Rossio 
da Sé Catedral de Braga, as 
paróquias do arciprestado de 
Braga organizavam-se, já, em 
cortejo com as suas bandeiras, 
entoando vivas, orações e cân-
ticos à Mãe do Céu. 

À chegada ao santuário, 
pelas 11h00, a imagem da Se-
nhora foi recebida com efusi-
vos aplausos e muitas pétalas 
de flores, numa demonstra-
ção de fé e devoção a Maria. 
«Nossa Senhora do Sameiro 
não deixa ninguém sem espe-
rança, ela a todos acolhe, aqui 
todos encontram tranquilida-

de e paz», proclamou o Reitor 
do Santuário, o Padre Delfim 
Pinto Coelho, quando dava as 
boas-vindas aos peregrinos.

Este ano, juntaram-se a 
esta Grande Peregrinação 
dois grupos vindos de fora da 
Arquidiocese de Braga, no-
meadamente um de Barral, 
Ponte da Barca, onde se situa 
o Santuário de Nossa Senho-
ra da Paz, e outro proveniente 
da região de Valência, Espa-
nha.

A Missa foi concelebrada 
pelo Presidente da Confraria 
do Sameiro, Cónego José Pau-
lo Abreu, pelo Reitor do San-
tuário, P. Delfim Coelho, e por 
vários párocos e sacerdotes do 
Arciprestado de Braga. A ani-
mação musical esteve a cargo 
do Coro do Seminário Conci-
liar de Braga. Na homilia, D. 
António Vitalino convidou os 
fiéis a contemplar o mistério 

da Ascensão do Senhor, fazen-
do crescer em cada um o de-
sejo do céu, das coisas celestes 
e a sermos evangelizadores, 
cumprindo o mandato do Se-
nhor Jesus.

Antes da Procissão do 
Adeus, o Cónego José Paulo 
Abreu, em nome pessoal e da 
Confraria do Sameiro, agrade-
ceu a quantos tornaram pos-
sível esta peregrinação e nela 
participaram activamente:

- Excelência Reverendíssi-
ma D. António Vitalino , Bispo 
emérito de Beja;

- Mesa Administrativa e Ir-
mãos da Confraria do Sameiro;

- Reitor do Santuário do Sa-
meiro e Sacerdotes que aten-
deram em Confissão;

- Comunidades e Párocos 
do Arciprestado de Braga, par-
ticularmente à Zona Pastoral 
Oeste, que acolheu a imagem 
peregrina;

- Pegadores do andor, Es-
cuteiros e equipa de enferma-
gem;

- Equipa Formadora e Semi-
naristas do Seminário Conci-
liar de Braga;

- Funcionários da Confraria 
e Grupo de Voluntários;

- Todos os benfeitores e pe-
regrinos.

Nossa Senhora do Sameiro 
a todos recompense e cumule 
das Suas bênçãos!

Nossa Senhora do Sameiro em Cabo Verde
O Arcebispo Primaz de 

Braga, D. Jorge Ortiga, pre-
sidiu, no dia 2 de Junho, às 
cerimónias religiosas dos 100 
anos da Senhora do Monte 
Cintinha, na Diocese de Min-
delo, Cabo Verde, que é um 
templo de devoção mariana 
a Nossa Senhora do Sameiro. 
Este dia foi também particu-
larmente festivo porque a Ca-
pela foi elevada a Santuário. 
A delegação da Arquidiocese 
Bracarense era formada pelo 
Senhor Arcebispo e pelo Pe. 
Delfim Fernandes, Arcipreste 
e Pároco de Esposende.

À semelhança da histó-
ria da Senhora do Sameiro, 
Braga, onde o padre Marti-
nho Pereira da Silva saiu do 
Bom Jesus para, ali ao lado, 
após sentir o chamamento 
de Maria, construir o Samei-
ro, a Senhora do Monte Cin-
tinha surge pelas mãos do 
cónego Bouças, natural de 
Adaúde, concelho de Braga, 
que saiu de Braga para se 
dedicar à paróquia da Se-
nhora do Rosário, em Cabo 
Verde.

D. Jorge Ortiga, revelou 
que poderá existir no futu-

ro uma «geminação» entre 
os dois templos do Samei-
ro. «Unidos pela Senhora do 
Sameiro podemos no futuro 
fazer uma colaboração. Uma 
espécie de “ponte” entre os 

dois Santuários. Aqui fala-
ram-me ainda de uma pos-
sível geminação entre um 
Santuário e outro. A questão 
poderá efetivamente acon-
tecer», disse o Arcebispo 
de Braga, considerando o 
momento «emotivo». «Uma 
devoção enorme. Aqui cele-
bram a festa, todos os anos 
neste dia, da ascensão do 
Senhor ao Céu e que con-
centra imensa gente. Quase 
toda marca presença. Uma 
coincidência com a nossa 
peregrinação de Braga à Se-
nhora do Sameiro», referiu.

Noite UP’S
Sob o lema “Espera! Ago-

ra!, realizou-se na madruga-
da de 1 de Junho a 13.ª “Noi-
te UP’S – Um direta com 
Deus”, peregrinação notur-
na ao santuário do Sameiro 

organizada pelo Grupo Pe-
regrinos. Este ano , a pere-
grinação saiu do Mosteiro 
de São Martinho de Tibães 
e contou com a participação 
de uma centena de peregri-

nos, a maioria jovens acima 
dos 17 anos, provenientes 
de vários pontos da Arqui-
diocese de Braga e também 
de Santo Tirso, Gondomar e 
Penafiel.

Chegados ao Sameiro, ao 
romper da manhã, fizeram 
um momento de oração ma-
riana e restabeleceram ener-
gias com a partilha do peque-
no-almoço.
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CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Maio 2019

POESIA  

    DO 

SAMEIRO

DESPEDIDA
Senhora! Vais, e nos deixas
tão sós, por ti a chorar!
De nós acaso tens queixas:
-não te soubemos amar?!

Nâo te soubemos dar preitos,
cumprir os mandados teus,
ser sempre escravos sujeitos,
quais os que mandais nos céus?!

Por isso, ó Virgem, te ausentas!
e eis a fugir-nos o albor,
quando redrobam tormentas,
e alonga os braços a dor!

Pungente luto nos veste!
tão longo pranto nos cai!
pois breve, ó Mentor celeste,
vais a fugir-nos… Pois vai…

Mas lá, da Santa Montanha,
volve teus olhos aqui…
mova-te a mágoa tamanha
em que ficamos, sem ti.

Manuel Maria Frutuoso
Poema escrito quando a imagem de Nossa 
Senhora, que, tendo vindo de Roma, foi 
levada para o Sameiro, depois de ter 
estado na igreja do Pópulo, em Braga, dois 
anos e 22 dias, de 7 de Agosto de 1878 até 
29 de Agosto de 1880.

Donativos
RESTAURO DA IMAGEM PRIMITIVA VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

Saldo do período anterior: 39.322,25 €  

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA

António Dias e Fernanda Dias (Bodas de prata) 10,00 € 39.312,25 €  

Companhia de Engenharia 3530 - Cabo Delgado . Moçambique 20,00 € 39.292,25 €  

Angelina Faria 20,00 € 39.272,25 €  

José Carlos e Maria José (Bodas de prata) 20,00 € 39.252,25 €  

Artur Costa Rodrigues e Maria do Sameiro Rodrigues (Bodas de ouro) 20,00 € 39.232,25  €

José Rodrigues e Maria do Céu Dias - Bodas de ouro - Lamas - Braga 50,00 € 39.182,25 €  

Laura Duarte - Galegos - Penafiel 50,00 € 39.132,25 €  

Livros Sr. Cónego 258,50 € 38.873,75 €  

Ofertas casa das estampas 921,00 € 37.952,75 €  

Anónima 5.000,00 € 32.952,75 €  

TOTAL - 20/MAIO 6.369,50 € 32.952,75 €

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

Imagem 
Primitiva

DIA 04
Ø	Jonathan Stephen Roberts e Sandra Gonçalves Guerra
Ø	Diogo Orlando Pereira da Cunha e Mariana Gracinda Soeiro Franco

DIA 10
Ø	Tiago Filipe Costa Pereira e Rosa Maria Brandão Rodrigues

DIA 18
Ø	Diogo Barros Lourenço e Bárbara Adelaide Baptista Ferreira
Ø	Jorge Manuel de Oliveira Ribeiro e Cátia Susana Maciel Machado
Ø	Ricardo Miguel Fonseca Oliveira e Juliana Sofia Ferreira da Costa

DIA 19
Ø	Luís Filipe Lourenço da Silva e Patrícia Gonçalves Aguiar

DIA 25
Ø	João Gonçalo Ribeiro de Figueiredo e Catarina Teresa Ribeiro Tinoco

DIA 30
Ø	Daniel Carneiro e Dorothée Chollat-Namy

A Confraria de Nossa Se-
nhora agradece reconhecida 
ao senhor Engº Rui Coelho 

(antigo membro da Mesa Ad-
ministrativa) pelo donativo 
deixado, no valor de 1000 dó-

lares e que reverte a favor do 
pagamento da recuperação 
da primitiva imagem de Nos-

sa Senhora do Sameiro. Que 
Nossa Senhora o cumule de 
bençãos. 

AGRADECIMENTO
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Exmo. (a) senhor (a),
O Posto Turismo - Samei-

ro vai realizar, entre os meses 
de julho e setembro, um Con-
curso de Fotografia, intitulado 
“Sameiro de Todos, Sameiro 
para Todos”. Este concurso visa 
a consciencialização do valor 
patrimonial do Sameiro, quer 
no que se refere ao edificado, 
quer no atinente à fé e à mãe 
Natureza. 

Pretende-se a descoberta 
e valorização dos recantos do 
Santuário do Sameiro.

Procuram-se imagens que 
captem “instantes” únicos, co-
lham a simbólica do local e 
descrevam de forma coerente 
e eficaz como cada um se rela-
ciona com o Santuário. 

As imagens captadas serão 
uma forma de potenciar e fa-
cultar informações acerca do 
Sameiro, da sua história, do seu 
interesse cultural, de todo o seu 
património (edificado e natural), 
de toda a Natureza envolvente.

Apelamos, assim, à vossa 
participação.

Concurso de Fotografia

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FOTOGRAFIA / 2019 

“Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”. 
 

  

  

Dados pessoais 

 
Nome:________________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________ 
Cód. Postal _____-____  _____________     Telemóvel: __________    Telefone: ____________ 
Email: ________________________________________________________________________ 

  

Portefólio  

Título: _______________________________________________________________________ 

 Nº Fotografias:_________  

  

Declaração 

 Eu, _______________________________________________________________, portador do 
Documento de Identificação nº _______________, válido até _____________, declaro, sob 
compromisso de honra, que as fotografias que entreguei para o concurso supracitado são da 
minha autoria e, assim sendo, cedo gratuitamente a sua utilização para os fins previstos nos 
termos do regulamento deste concurso, sem qualquer contrapartida.  

  

Declaro que tomo conhecimento e aceito todas as cláusulas deste regulamento.  

  

  

  

O autor em ____/ ____/ ______  

  

_____________________________________  

(Assinatura conforme o documento de identificação)  

  

  

  

CONCURSO FOTOGRAFIA 

“Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”. 
 

TEMAS: 

- Património; 

- Fé; 

- Natureza; 

 

CONVITE: 

Se és apaixonado por fotografia e gostas do Sameiro, então não percas esta oportunidade 

e participa neste Concurso de Fotografia – “Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”. 

 

DURAÇÃO:  

O Concurso decorre durante os meses de julho a setembro. 

 

PREÂMBULO: 

Este concurso de fotografia visa a consciencialização do valor patrimonial do Sameiro, 

quer no que se refere ao edificado, quer no atinente à fé e à mãe Natureza. É importante 

que todos apreciem o Sameiro, seja por motivos de índole turística, ou de deleite 

ecológico, ou por impulsos de cariz religioso.  

O Concurso procura envolver o público em geral, de forma a harmonizar a atividade 

humana com os valores religiosos.  

Pretende-se a descoberta e valorização dos recantos do Santuário do Sameiro.  

Procuram-se imagens que captem “instantes” únicos, colham a simbólica do local e 

descrevam de forma coerente e eficaz como cada um se relaciona com o Santuário do 

Sameiro.  

As imagens captadas serão uma forma de potenciar e facultar informações acerca do 

Santuário do Sameiro, da sua história, do seu interesse cultural, de todo o seu património 

(edificado e natural), de toda a Natureza envolvente.  

 

 

 

 

Agora já podes fazer a tua festa de aniversário no Posto Turis-
mo - Sameiro. Traz a tua família e amigos e vem usufruir de uma 
vista espetacular sobre a cidade, de uma subida ao zimbório, de 
um passeio pelos jardins e de uma visita guiada ao Sameiro.

Ponto de encontro do aniversariante e convidados: Posto Tu-
rismo – Sameiro.

Festas de Aniversário 
no Posto Turismo - Sameiro!

Propomos o seguinte iti-
nerário:

• Vista Guiada à Basíli-
ca;
• à Cripta;
• à Sala da Confraria;
• à Gruta de Nossa Sra. 
de Lurdes;
• ao Zimbório;
• à Casa da Memória;
• ao Cruzeiro e a Nossa 
Sra. dos Navegantes;

Lanche: 
Triângulos mistos;
Fruta laminada;
Pipocas;
Bolachinhas húngaras;
Sumo;
Bolo de aniversário

Oferta saquinho c/ gomas
Se tens uma ideia e a que-

res pô-la em prática, contac-
ta-nos, que o Posto Turismo 
- Sameiro, torna-a realidade. 

Poderás optar por incluir 
refeições e alojamento.

Ainda cuidaremos:
- Da decoração do espaço
- Do convite do aniversário
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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

VISITAS
GUIADAS     
SAMEIRO
G U I D E  T O U R S  T O  S A M E I R O

AO

VISITAS EM GRUPO DE 6 / + PESSOAS
TOUR FOR GROUPS OF 6 OR MORE PEOPLE 

VISITA
GUIADA

3€

COFFEE-
-BREAK

GUIDE TOUR

COFFEE-
-BREAK

4€

SUBIDA AO  
ZIMBÓRIO

ASCENT TO THE PINNACLE

INCLUI / INCLUDES INCLUI / INCLUDES SÓ / ONLY

3,5€

POSTO TURISMO
TOURISM OFFICE

Sameiro

BILHETES
T I C K E T S


