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Um jardim de pinheiros e alfarrobas
À generosidade 

de Abraham e Edite 
Spiegel, moradores 
em Bevery Hills, na 
Califórnia, se deve a 
construção do YAD 
VASHEM, isto é, do 
MEMORIAL DOS 
NOMES, espécie de 
Museu em Jerusalém, 
onde se recordam e 
sepultam muitos dos 
que foram vítimas do 
nazismo.

Fala-se em 6 mi-
lhões de mortos, dos 
quais um milhão e 
meio de crianças. 

Comoveu-me a 
visita ao pavilhão do Uziel, 
filho do casal acima mencio-
nado, falecido em Auschwitz, 
em 1944. O pavilhão a ele de-
dicado estrutura-se em dois 
espaços: no primeiro, num 
ambiente de grande negritu-
de apenas entrecortada por 
ténues luzes de presença, vão 
soando os nomes, as idades 
e os países das crianças sa-
crificadas; no segundo, cinco 
velas, multiplicadas exponen-
cialmente por espelhos, dão 
origem a milhão e meio de lu-
zes – tantas quantas as crian-
ças vitimadas pela maldade 
humana de feição nazi.

O YAD VASHEM tem ou-
tros pavilhões, onde podem 
conhecer-se filmes, escritos, 
desenhos feitos por prisio-
neiros, ilustrações, criações 
atinentes a tão macabro fenó-
meno…

Num desses pavilhões, apa-
recem assinalados todos os 
campos de extermínio criados 
por Hitler. O ambiente tétrico 
é suavizado por duas coroas 

de flores, uma aí colocada por 
Bento XVI, outra pelo Papa 
Francisco, e por uma chama 
sempre acesa, homenagem 
perene aos inocentes faleci-
dos.

A pedra com que se cons-
truíram os pavilhões veio da 
Galileia. É a que resultou de 
vulcões. É preta. Representa o 
luto. E que grande luto!

Nos jardins envolventes 
aos edifícios, recordam-se e 
submergem-se cinzas de ou-
tros mortos. Mas também se 
plantaram árvores, em home-
nagem a quem – nesse perío-
do tão trágico para os judeus e 
outros discriminados – tentou 
ser ajuda.

As árvores são de duas es-
pécies: alfarrobas e pinheiros. 
E a razão da escolha é inte-
ressante para ambos os casos: 
são árvores que dão muitas 
sementes. A ideia, o intuito, 
o desejo é de que os justos 
se multipliquem, tal como as 
sementes multiplicam as ár-
vores.

Os que ajudaram os 
judeus são chamados 
de JUSTOS ENTRE AS 
NAÇÕES. 

Vi uma árvore – 
uma alfarroba – dedi-
cada a Oskar e Emile 
Schindler. 

Mas a árvore de que 
mais gostei foi um pi-
nheiro, uma peque-
na placa no chão, ao 
pé dele, com o nome 
de…Aristides de Sou-
sa Mendes, cônsul de 
Portugal em Bordéus 
que, sem interesses, 
pondo em causa a 
sua segurança e a da 

sua família, contra a vontade 
do regime político português, 
acabando por morrer pobre, 
passando “vistos”, salvou mi-
lhares e milhares de judeus.

Sim, ele é, verdadeiramente, 
um JUSTO ENTRE AS NA-
ÇÕES!

Por detrás de cada nome, 
está gente, estão pessoas, está 
uma história. Por detrás dessa 
história, estão outras histórias, 
macabras, de maldade, de per-
versidade, tétricas.

Mas estão também histórias 
de heróis que ainda nos fazem 
acreditar na humanidade, na 
solidariedade e na bondade.

Recordemos as tragédias, para 
que os males se não repitam. 
Mas, sobretudo, multipliquem-
-se as alfarrobas e os pinheiros, 
com muitas sementes, para 
pejarmos o mundo – que bom 
seria! Venha daí! – de inúmeros 
JUSTOS ENTRE AS NAÇÕES!

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
Cónego Doutor José Paulo 

Leite Abreu

Disponível em: www.san-
tuariodosameiro.pt

IBAN (BANKINTER)  PT50026903460020625122040

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt
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Solenidade da Assunção  
de Nossa Senhora

15 de Agosto de 2019

Horário das Celebrações 
na Basílica

Dia 14 (Quarta-feira)

16.00 horas – Terço
16.30 horas – Missa da Vigília 
da Assunção.

Dia 15 (Quinta-feira)

07.30 horas – Missa 
08.30 horas – Missa 
09.30 horas – Missa 
10.30 horas - Missa
11.30 horas – Missa 
16.00 horas – Terço 
16. 30 horas – Missa 
 
OBS.: As celebrações, neste dia, são todas na Basílica.
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Festa Litúrgica de Nossa Senhora do Sameiro

Notícias

A 12 de Junho de 1904 foi 
coroada a belíssima imagem 
de Nossa Senhora do Samei-
ro por um Legado Pontifício, 
pedido pelo Arcebispo Primaz 
de Braga, de então, D. Manuel 
Baptista da Cunha. O Santo 
Padre, S. Pio X, nomeou seu 
Legado o Excelentíssimo Nún-
cio Apostólico de Portugal. A 
coroa, oferta dos portugueses, 
desde o mais pobre até à Rai-
nha D. Amélia, foi delineada 
pelo artista Roque Gameiro 
e feita nas oficinas do artista 
bracarense, Manuel Casimiro 
da Costa. Foi um dia grandioso 
e memorável na história do Sa-

meiro. Assim, cicou instituída, 
neste dia, no calendário pró-
prio da Arquidiocese de Braga, 
a Festa Litúrgica de Nossa Se-
nhora do Sameiro.

No passado dia 12 de Junho, 
o nosso Santuário “vestiu-se” de 
festa para fazer memória desta 
efeméride volvidos 115 anos. À 
tarde, foram muitos os fiéis que 
rumaram ao Sameiro para a re-
citação do Terço e para a celebra-
ção da Missa Solene, presidida 
pelo P. Delfim Coelho, Reitor do 
Santuário, e com a participação 
do Grupo Coral do Sameiro. Na 
homilia, o Reitor lembrou que 
a coroa que cinge a fronte de 

Nossa Senhora é sinal do amor 
do povo português para com a 
Mãe do Céu. Mas, para além 
do ouro e das pedras preciosas 
que cingem a fronte de Maria, a 
Sua beleza está nas virtudes que 
adornaram a Sua vida. 

Às 21.30 horas, realizou-se 
a Procissão de Velas, presidida 
pelo Cónego José Paulo Abreu, 
desde a Praceta de S. João Pau-
lo II até à Basílica do Sameiro. 
Antes da bênção final, o Có-
nego José Paulo recomendou a 
todos os fiéis, como o evange-
lista São João, levassem Maria 
para a sua casa e lhe demons-
trassem quotidianamente o 

seu amor e afecto, através da 
oração do terço, a oração que, 
segundo o grande orador Pe. 
António Vieira, não nos enga-
na porque foi ensinada e dada 
pelo próprio Deus.

O presidente da Irmandade 
de São Bento da Porta Aberta 
de 2008 até ao seu falecimen-
to (janeiro de 2019), cónego 
Fernando Monteiro, foi ho-
menageado no pretérito dia 11 
de Julho, no Santuário de São 
Bento da Porta Aberta - Gerês.

Tanto na inauguração do 
busto do homenageado como 
na tertúlia em sua memória, 
o Coro do Sameiro assegurou 
os momentos musicais, acom-
panhado de um quarteto de 
cordas. Foi estreado um Hino 
a São Bento da Porta Aber-
ta, cuja letra é do Dr. Carlos 

Aguiar Gomes e musicado 
pelo P. José Joaquim Ribeiro, 
como prova de gratidão e ami-
zade do autor ao “Homem de 
Deus que soube colocar-se ao 
serviço dos outros”. 

O arcebispo de Braga, D. 
Jorge Ortiga realçou que o 
cónego Fernando Montei-
ro foi um “homem de causas 
e paixões e por onde andou 
deixou a sua marca e a sua 

pegada”, A vida do cónego 
Fernando Monteiro “perdura” 
porque ele “foi e realizou uma 
missão”, disse o arcebispo de 
Braga.

O busto em honra do home-
nageado está situado na desci-
da da Cripta de São Bento da 
Porta Aberta. O auditório do 
Hotel de São Bento recebeu 
também o nome de Cónego 
Fernando Monteiro. 

Que Deus e Nossa Senhora 
do Sameiro, por quem nutria 
uma devoção especial, o re-
compensem de todos os seus 
trabalhos!

Coro do Sameiro em S. Bento da Porta Aberta

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Junho 2019

Dia 9 –  Grupo das paróquias de Rio de Loba (São Simão), Viso e Fragosela da Diocese de Viseu. Presidiu à Missa o pároco, Padre José 
Henrique Correia de Almeida Santos.

Dia 10 – Convívio da Família Lages. Missa de acção de graças pelo 100º aniversário natalício de D. Ana Lages. Presidiu o Pe. Agostinho 
Castro, carmelita.

Dia 15 – Convívio da Junta de Freguesia de Galegos (Penafiel). Missa presidida pelo Pe. Bruno Ferreira.
 –  Grupo da Catequese da Paróquia de Ermesinde, Diocese do Porto. Presidiu o pároco, Cónego João Peixoto.
Dia 23 – Grupo de peregrinos do Patriarcado de Lisboa acompanhado pelo Pe. Adriano Satone.
Dia 29 – Grupo da Catequese da Paróquia de Santa Marinha da Portela, Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.
 – Peregrinação da Paróquia de Santo André de Molares, Arciprestado de Celorico de Basto. Presidiu o pároco, Padre António Gonçalves.
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Ordenações sacerdotais 

Notícias

A Arquidiocese de Braga re-
jubilou, no passado dia 14 de 
Julho, com as ordenações de 
quatro presbíteros – três dio-
cesanos e um da Companhia 
de Jesus - numa celebração na 
cripta da Basílica do Sameiro, 
presidida pelo Arcebispo de 
Braga, que marcou também o 
encerramento do Ano Pastoral. 
Apesar de ser um dia de festa 
e para dar «graças a Deus» por 
mais estes quatro servidores 
da Igreja, D. Jorge Ortiga não 
deixou de falar numa ques-
tão que inquieta a Diocese de 
Braga e que se prende com as 
dificuldades em responder às 
solicitações das comunidades 
por falta de sacerdotes. Neste 
dia de ordenações sacerdotais 
e a pouco tempo da conclusão 
do Ano Missionário, a Arqui-

diocese de Braga procedeu ao 
envio de um sacerdote e de 
uma leiga para a paróquia de 
Santa Cecília de Ocua, Dioce-
se de Pemba, Moçambique, ao 

abrigo do acordo de coopera-
ção missionária entre as duas 
dioceses.

Rezamos pelos neo-sacer-
dotes para que sejam fiéis à 

missão a que Deus os chamou 
e a Igreja lhes confia! Nossa 
Senhora do Sameiro, Mãe dos 
sacerdotes, os cumule de bên-
çãos!

Ser 
   Esperança

PEREGRINAÇÃO
AO SAMEIRO

18 DE AGOSTO DE 2019

SAÍDA DO BOM JESUS - 9H30

EUCARISTIA - 11H00
Presidida pelo Bispo Auxiliar  
D. Nuno Almeida

PROGRAMA: 14H30
Evento “Vamos Bailar à Senhora”  
com a participação de vários  
Grupos Folclóricos da Região

REZEMOS POR:

Emigrantes
Famílias
Vocações
Desempregados
Mais Necessitados
Paz no Mundo

PEREGRINAÇÃO ESTATUTÁRIA 
AO SAMEIRO

18 de Agosto de 2019

Horário das Celebrações no Santuário
 

07h30 – Missa na Basílica 

 08h30 – Missa na Cripta

 09h30 – Missa na Cripta

 11h00 – Missa Solene na cripta, presidida 
por D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga.

 16h00 – Recitação do Terço na cripta

 16h30 – Missa na Cripta

 Confissões (Capela da Reconciliação – cripta):

 09h00 – 12.00 horas

 14h30 – 16.30 horas

Nota: Não há as Missas das 10.30 horas e das 11h30.
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40 anos da Restauração dos Crúzios
No último Ecos do Sameiro, 

no artigo sobre os 70 anos da 
Obra dos Santos Anjos, lia-se 
que esta foi reconhecida pela 
Santa Sé em 2008 como Asso-
ciação Pública da Igreja Cató-
lica e ligada à Ordem dos Có-
negos Regrantes da Santa Cruz 
(Padres Crúzios) que tem a sua 
sede nacional aqui no monte 
Sameiro, não longe do Santuá-
rio da Imaculada Conceição.

Qual é a razão desta ligação 
entre a Obra dos Santos Anjos e 
a Ordem dos Crúzios?  Aquan-
do da Fundação da Obra, esta 
Ordem não existia porque ti-
nha sido suprimida pelo go-
verno em 1834, como todas as 
outras Ordens. Nosso Senhor 
manifestou, logo no início da 
Obra dos Santos Anjos (1949), 
o desejo de haver uma Ordem 
no seio dela que a dirigisse e 
promovesse. O Senhor Bispo 
de Innsbruck não aceitou este 
plano e assim ficou “engaveta-
do” até aos anos setenta. Nesta 
altura, alguém na Cúria Roma-
na lançou a ideia de restaurar 
uma antiga Ordem para ir ao 
encontro deste desejo. Foi atra-
vés de um Padre Monfortino 
de Fátima, Pe. José Feiter, que 
foi descoberta a Ordem extinta 
dos Crúzios. Logo se viu que 
ela tinha grandes afinidades 
com a espiritualidade da Obra. 
De facto, a antiga Ordem dos 
Crúzios praticava, desde os pri-
mórdios, uma devoção especial 
aos Santos Anjos. A crónica da 
Ordem narra: “Foi o Convento 
de Santa Cruz nos seus prin-
cípios um retrato do Céu aqui 
na terra”, e pela sua forma de 
vida santa, totalmente orien-
tada para Deus, estes homens 
“já nesta vida viviam como 
Anjos”(livro VII, cap. 10, nº 2). 
A festa do Santo Arcanjo Mi-
guel pertencia às festas maio-
res do ano litúrgico e celebrada 
com uma Oitava. No mosteiro 
de Santa Cruz em Coimbra 
havia uma capela própria con-
sagrada aos Santos Arcanjos. 
Também a veneração particular 
do Anjo da Guarda de Portugal, 
representado em várias capelas 
antigas das comunidades crú-
zias, tem uma longa tradição 

na Ordem. A veneração dos 
Anjos exprime-se também no 
brasão da Ordem com dois An-
jos adorando a Cruz.

Foi através de Dom Alber-
to de Cosme Amaral (+ 2007), 
então bispo de Leiria-Fátima, 
que no ano de 1974 o pedido 
de restauração foi dirigido à 
Santa Sé. Nos anos de 1976/77 
houve o primeiro novicia-
do com mais de 20 jovens na 
casa América aqui próxima do 
Santuário do Sameiro. Assim 
chegou, dois anos mais tarde, 
o grande dia em que o Prefeito 
da Congregação da Vida Con-
sagrada mandou para Dom 
Eurico Dias Nogueira (+2014), 
o então Arcebispo de Braga, o 
documento da restauração da 
Ordem dos Crúzios, datado 
de 29 de maio de 1979, faz 40 
anos! Dom João Pereira Ve-
nâncio (+1985), sucessor de 
Dom José Alves Correia da 
Silva (+1957), o 1º bispo  de 
Fátima,  tornou-se o primeiro 
Superior Geral da Ordem res-
taurada. Da noite para o dia a 
venerável Ordem dos Crúzios 
“ressuscitou” e saiu do âmbito 
nacional assumindo as diver-
sas comunidades da Obra dos 

Santos Anjos que já existiam 
como “piae uniones” (uniões 
piedosas) em diversos países.

Com a restauração da Or-
dem da Santa Cruz, a venera-
ção tradicional dos Anjos foi 
desenvolvida e aprofundada de 
modo particular na Consagra-
ção aos Santos Anjos; Eles, cuja 
cabeça e centro é Nosso Senhor 
Jesus Cristo (Cf. Catecismo da 
Igreja católica 331), são o nosso 
modelo no louvor a Deus e na 
adoração. Como espíritos ser-
vidores (cf. Hb 1,14) e nossos 
co-servos (cf. Ap 19,10; 22,9), 
eles nos assistem no combate 
espiritual (cf. Ef 6,10-17; GS 
37). A Ordem e cada membro 
dela empenha-se, em comu-
nhão com eles, pela edificação 
do Reino de Deus.

Estamos convencidos que 
nesta restauração da Ordem, 
São Teotónio, seu (co-)funda-
dor, primeiro santo canonizado 
de Portugal, e Santo António de 
Lisboa foram grandes interces-
sores junto de Deus. Este último, 
antes de passar para os Francis-
canos, era Crúzio, recebendo na 
Ordem toda a formação espiri-
tual para a grande missão de re-
novar a fé dos cristãos. 

Que ele, juntamente com 
Nossa Senhora do Sameiro,  
nos ajude para que possamos 
também hoje, com a ajuda dos 
Santos Anjos,  sermos “remé-
dios”  importantes nas enfer-
midades do nosso tempo.

Se houver um jovem, inte-
ressado a ser um Crúzio, que-
rendo conhecer melhor a nossa 
espiritualidade e forma de vida, 
contacte o Priorado Santa Cruz, 
Sameiro, 4715-390 Braga (orde-
mdastacruz@gmail.com/ Fone: 
253 603 420) ou o Convento da 
Santa Cruz, Rua São João Eu-
des 22, 2495-651 Fátima (sec.
oa.portugal@gmail.com/ Fone: 
249530090); veja também o site 
www.cruzios.org

Pe. armín maria

Prior da ordem  
de Santa Cruz - Sameiro
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CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO 

DO SAMEIRO

Junho 2019

BAPTISMOS

DIA 4
Ø	Tiago Miguel Correia Trovisco, filho de Bruno Miguel Fernandes Trovisco e de 

Lara Daniela de Oliveira Correia Trovisco.

DIA 12
Ø	Maria Rodrigues de Sousa, filha de Vítor Hugo Abreu Sousa e de Sara Eliana 

Gonçalves Rodrigues.

DIA 19
Ø	Lourenço da Silva Oliveira, filho de Bruno Ricardo da Costa Oliveira e de Sandra 

Cristina da Silva Ribeiro.
Ø	Leonor Aguiar da Silva, filha de Luís Filipe Lourenço da Silva e de Patrícia Gon-

çalves Aguiar.

DIA 26
Ø	Lourenço Ribeiro Araújo, filho de Nuno Tiago Gonçalves Araújo e de Mónica 

Filipa Alves Ribeiro.

Ø	Maria Francisca Borges de Araújo Magalhães, filha de Tiago Ramos Magalhães 
e de Leonor Borges de Araújo Barrio Faria.

DIA 30
Ø	Louise Alice Raphaelle Carneiro, filha de Daniel Carneiro e de Dorothée Marie 

Brigitte.

 Junho

DIA 8
Ø	Vasco Pereira Miranda, filho de Bruno Pereira Miranda e de Catarina Sofia Amo-

rim Gonçalves Pereira.
Ø	Pedro Salvador Amorim Pereira de Matos, filho de Filipe de Jesus Ferreira Matos 

e de Regina Luísa Amorim Gonçalves Pereira.
Ø	João Miguel Vieira da Silva Gonçalves, filho de Luís Miguel Vieira Gonçalves e 

de Sofia Vieira da Silva.

DIA 9
Ø	Eduarda Oliveira Peixoto, filha de Hugo Eduardo da Silva Peixoto e de Madalena 

dos Prazeres Barbosa de Oliveira.
Ø	Ana Margarida Vieira Leite Braga Lopes, filha Lino António Magalhães Braga 

Lopes e de Manuela Alexandra Pereira Vieira Leite.
Ø	Catarina Maria Vieira Leite Braga Lopes, filha Lino António Magalhães Braga 

Lopes e de Manuela Alexandra Pereira Vieira Leite.

DIA 14
Ø	Ana Francisca Oliveira Rodrigues, filha de David João da Silva Rodrigues e de 

Ana Cristina Vaz de Oliveira.

DIA 16
Ø	Rafael Reis Rocha Moreira, filho de Sérgio Miguel Ferreira Moreira e de Cristia-

na de Jesus Reis da Rocha.
Ø	Leonor Rodrigues Pereira, filha José Mário Gomes Pereira e de Marta da Silva 

Rodrigues.
Ø	Maria João Gomes Abreu, filha Vítor Hugo Abreu Bastos e de Joana Margarida 

Gomes de Sá.
Ø	Marina Paula Fernandes Tavares, filha de Hélio Miguel Dias Neves Tavares e de 

Mafalda Joana Ferreira Fernandes.

DIA 23
Ø	Luís Afonso Abreu dos Santos, filho de José Teixeira dos Santos e de Isabel Maria 

de Lima Abreu dos Santos.

DIA 30
Ø	Mariana Marques Rêgo Paixão, filha de António Manuel Rêgo Paixão e de Ana 

Bela Marques Paixão.

Maio

DIA 01
Ø	Hugo Oliveira e Mélanie Carvalho

DIA 07
Ø	João Nuno Jesus Duarte e Diana Ro-

drigues Ferreira

DIA 09
Ø	Domingos Manuel Machado da Sil-

va e Bruna Glória Caldas Teixeira de 
Araújo

Ø	Lino António Magalhães Braga Lopes 
 e Manuela Alexandra Pereira  Vieira 

Leite

DIA 15
Ø	Gil Fernandes de Sousa e Inês Isabel 

Ferreira Barros

DIA 21
Ø	José Emídio Tinoco Rodrigues e Anas-

tasia Alekseevna Priklonskaia

DIA 24
Ø	Domingos Macedo e Idalina Piairo

DIA 28
Ø	Erich Pantea e Carla Gonçalves
Ø	Kevin Fernandes e Mélodie Moran

DIA 29
Ø	José Domingues Silva e Tânia Francis-

co

DIA 30
Ø	Rui Correia e Tânia Cunha
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POESIA  

    DO 

SAMEIRO

SENHORA

Solicito a pureza do Poema,

A cor alvinitente do Luar.

Povoa-me de versos sem dilema,

Onde o azul seja eterno marulhar.

Neste Sameiro de encanto,

Deixo o Pomar da Ternura,

Percorro tudo o que é santo, 

Pulso o sabor da ventura

Senhora, 

Ensina-me o caminho da quimera, 

A ardência de um Estio juvenil…

Aniquila a titânica espera, 

O silêncio sem sol, antifebril…

Senhora

Aqui te deixo esta prece,

Cheia de fé e canção:

De novo em mim amanhece

O fogo da provação.

João Vale Ferreira 

João Vale Ferreira nasceu em Lijó, 
Barcelos, em 1940. Licenciado em 
Humanidades Clássicas pela Uni-
versidade Católica Portuguesa e 
pós-graduado em Direito da Co-
municação pela Universidade de 
Coimbra, dedicou-se ao ensino 
e ao jornalismo. É autor de livros 
como Questões de Português (1994), 
Flamas (1994), Perfis (2001), Calime-
ras (2001).

Abril - BODAS DE PRATA

Ø	Agostinho Freitas da Silva e Maria Celeste da Silva Macedo, Galegos – Santa 
Maria (Barcelos)

Ø	José Manuel Santos Oliveira e Maria Jacinta Oliveira Ramos, Vimieiro (Braga)
Ø	João Paulo da Costa Rodrigues e Maria Adelaide Oliveira da Costa Rodrigues, 

Espinho (Braga)

Ø	José Martinho Peixoto Loureiro e Rosa do Céu Faria Fernandes, Panóias (Braga)

Abril - BODAS DE OURO

Ø	Manuel Pereira Couto e Maria Júlia Oliveira Costeira, São Vicente (Braga)
Ø	Adelino Pereira da Costa e Maria da Conceição Barbosa do Couto, Oliveira 

(Póvoa de Lanhoso)
Ø	Joaquim Gonçalves Ferreira e Maria Fernanda da Costa e Silva, Tebosa (Braga)
Ø	Manuel António Martins e Maria da Natividade Dias Lima, Valdreu (Vila Verde)

Maio - BODAS DE PRATA

Ø	João Paulo Carvalho Esteves e Isabel Maria Ferreira Pinto, São Paio de Arcos 
(Braga)

Ø	José de Deus da Silva Faria e Maria Arminda da Costa Duarte Faria, Merelim – 
São Paio (Braga)

Ø	António Pedro Gonçalves Dias e Fernanda Maria Saraiva de Azevedo Fonseca 
Dias, Braga.

Maio - BODAS DE OURO

Ø	Jerónimo Granja Gomes de Araújo e Maria Alice Barbosa Araújo, São José de São 
Lázaro (Braga)

Junho - BODAS DE PRATA

Ø	José Carlos Sousa Mendes e Maria José Fernandes Gomes, Barco – São Cláudio 
(Guimarães)

Ø	José Manuel Ferreira Costa e Rosa Faria de Araújo, São Tiago da Cruz (Vila 
Nova de Famalicão)

Ø	José Leite da Silva e Maria de Fátima Pereira da Rocha da Silva, Lomar (Braga)

Junho - BODAS DE OURO

Ø	João da Silva Loureiro e Balbina Martins da Silva, Cabreiros (Braga)
Ø	Artur da Costa Rodrigues e Maria do Sameiro Pereira da Costa Rodrigues, São 

José de São Lázaro (Braga)
Ø	José Francisco Barroso Rodrigues e Maria do Céu Pereira Dias, Lamas (Braga)
Ø	João de Castro Ribeiro e Rita Costa Oliveira, Joane (Vila Nova de Famalicão)
Ø	José Costa Gonçalves e Olinda Abreu Moreira, Antas – São Tiago (Vila Nova de 

Famalicão)

JUBILEUS  
DE CASAMENTO
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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

ACAMPAMENTO 
PEREGRINO ARRIERO

Como tem sido noticiado, é já no proximo dia 04 de agosto que 
se vai realizar “O Acampamento Peregrino Arriero”. 

Trata-se de um conjunto de peregrinos espanhois, que estão a 
percorrer a Via Mariana Luso Galaica, recentemete divulgada, que 
liga o Santuário do Sameiro em Braga, ao Santuário da Virgem da 
Barca, em Muxia, Galiza, percorrendo, no seu percurso, diveros 
santuários marianos que se encontram no caminho, bem como 
outros pontos de interesse cultural e espiritual.

Este grupo, tem a particulariedade de transportar as imagens de 
santos, que fazem ´parte desta peregrinação, em carros puxados 
por animais.

Assim sendo, e porque se espera um acontecimento novo aos 
nossos olhos e de significado importante, quer para o Santuário 
do Sameiro, quer para Braga, esperamos pela vossa presença, quer 
na saída da peregrinação da Sé de Braga, quer ao longo do percur-
so, e depois no San-
tuário do Sameiro 
onde será celebrada 
uma eucarístia.

A peregrinação 
sairá da Sé de Braga 
pelas 10 horas, diri-
gindo-se para o Sa-
meiro pelo percurso 
geralmente utilizado 
para a peregrinação 
de Junho, com chega-
da prevista ao Samei-
ro por volta das 16 
horas, seguindo-se a 
celebração da euca-
ristia, já anunciada.

Vamos todos parti-
cipar naquela que se 
prevê ser um grande 
e diferente festa.


