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Provavelmente o mais importante…
É mais uma oferta, via 

“mail”. Deliciosa oferta. Li. 
Adorei. Partilho, transcreven-
do e adaptando o recebido. 
Trata-se de uma entrevista, 
subordinada ao título: “Pro-
posta de Trabalho”. O vídeo 
começa por explicar: “Criamos 
um trabalho falso. Anuncia-
mos online e nos jornais. En-
tão fizemos entrevistas reais”.

A uma entrevistada, o en-
trevistador explica: “Não é 
apenas um trabalho, é prova-
velmente o trabalho mais im-
portante. O cargo que ofere-
cemos é diretor de operações; 
mas, com certeza, é mais do 
que isso. As responsabilidades 
e exigências são bastante vas-
tas”.

E continuam os esclareci-
mentos aos entrevistados.  

A primeira caraterística 
exigida para esse emprego é: 
mobilidade. O trabalho exige 
que se trabalhe de pé, a maior 
parte do tempo, constante-
mente em pé, constantemente 
a ter que se curvar, constante-
mente exigindo um alto nível 
de energia…

Interceta uma das entrevis-
tadas: “Isso é muito”. Inquire 
outra: “Por quantas horas?” 

O entrevistador esclarece: 
“São basicamente 24 horas 
por dia, 7 dias por semana”.

Do outro lado, um dos en-
trevistados objeta: “Acredito 
que haja a chance de, de tem-
pos em tempos, sentar um 
pouco aqui e acolá, certo?”

O entrevistador esclarece 
que não há intervalos. Cla-
ro que o trabalhador que se 

procura poderá almoçar, mas 
mesmo assim terá que orien-
tar os seus funcionários en-
quanto almoça. 

Do outro lado da webcam 
vai-se ouvindo: “Ahh… Acho 
que isso é um pouco demais”; 
“Não. Isso é loucura”.

Mas o dador de trabalho não 
abranda, antes agrava a cena: 
“Esse cargo exige também ex-
celentes habilidades de nego-
ciação e interpessoais. Estamos 
à procura de alguém que tenha 
graduação em medicina, finan-
ças e gastronomia. Você tem 
que estar preparado para um 
alto cargo. Os seus funcionários 
precisam de atenção constante. 
Às vezes poderá ter que ficar 
com o seu funcionário a noi-
te inteira. Você deve estar apta 
para trabalhar em um ambien-
te caótico. E se você tiver uma 
vida, exigimos que abra mão da 
sua vida, sem férias. Na verda-
de, em Ação de Graças, Natal, 
Ano Novo e feriados, a carga de 
trabalho será maior”.

Retornam as respostas dos 
entrevistados: “É quase cruel. É 
um trabalho que exige demais”; 
“haverá ao menos tempo para 
dormir, ou…”.

“Não, não há tempo para 
dormir” – atalha de imediato o 
entrevistador.

Continuam as respostas: 
“Não. Isso é desumano!”; “Isso 
é muito insano”…

Mas agora – o entrevistador 
não perde o controlo da entre-
vista - vamos ao salário: ZERO! 
Absolutamente nada. 

Reage uma das entrevista-
das: “Não, ninguém faz isso de 

graça”.
Acrescenta o entrevistador: 

“E se eu te disser que atual-
mente há pessoas a exercer 
esse cargo? Bilhões de pes-
soas, na verdade”?!

- “Quem?!” – pergunta uma 
das entrevistadas, curiosa.

- “As mães”!
- “Isso é incrível” – comenta 

um jovem. 
Outro acrescenta: “Meu 

Deus. Mães são as melho-
res!…”

Seguem-se outros comen-
tários:

- “Claro!  Sem salário, 24 
horas, sempre disponíveis…”

- “Pensei na minha mãe 
agora. Ela acudia-me todas as 
noites e tudo o mais…”;

- “Muito obrigado por tudo 
o que fazes. Sei que às vezes 
parece que não reconheço, 
mas, definitivamente, aprecio-
-te”;

- “Mamãe, quero agrade-
cer-te por tudo o que fizeste, 
amo-te muito, sei que estives-
te sempre presente, e… Mi-
nha mãe é sensacional. Ela é 
sensacional”.

E assim se despede o mail 
que recebi e aqui partilhei 
com algumas pequenas adap-
tações:

“Parabéns a todas as mães 
que realizam diariamente o 
trabalho mais difícil e lindo de 
todos os tempos”.

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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CONFERÊNCIA
29 de SETEMBRO 2019

 No próximo dia 29 de Se-
tembro, Festa dos Arcanjos 
Gabriel, Miguel e Rafael, às 
15.30 horas, na Basílica do 
Sameiro, haverá uma Con-
ferência sobre o ministério 
dos Santos Anjos na vida da 
Igreja. 

A palestra será orientada 
pelos Padres da Ordem de 
Santa Cruz.

Participemos!
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Nas últimas décadas, a 
Igreja celebrava vários anos 
comemorativos ou dedica-
dos a um determinado as-
sunto espiritual a começar 
com o Ano Santo da Reden-
ção (1983): 1950 anos desde 
a morte de Jesus na Cruz. 
No ano 1987/88, seguiu o 
Ano Mariano em memória 
do 2000º aniversário da Mãe 
de Deus. Em preparação do 
Ano Santo de 2000, houve, 
a partir de 1997 um Triénio 
dedicado à Santíssima Trin-
dade: em honra do Espírito 
Santo (1997), em honra do 
Filho (1998) e em honra do 
Pai (1999) para desembocar 
em seguida no ponto culmi-
nante: o Ano Santo de 2000 
- Bimilésimo Aniversário da 
Encarnação de Nosso Se-
nhor e Salvador  Jesus Cristo.

Embora tendo alcançado 
com isso a meta,  por as-
sim dizer, do seu pontifica-
do,  São João Paulo II não se 
contentava com isso. No seu 
zêlo apostólico proclamou o 
Ano do Rosário (2003) e da 
Eucaristia (2004) para com 
estas duas “colunas” da Igre-
ja (cf. o famoso sonho de S. 
João Bosco) reforçar e afir-
mar os frutos do Ano Santo. 

No pontificado de Bento 
XVI, celebrava-se o Ano de 
São Paulo (2008), o Ano dos 
Sacerdotes (2009/10) e enfim 
o Ano da Fé (2012). Seu su-
cessor, o Papa Francisco, ho-
menageou os religiosos com 
um Ano próprio deles (2014) 
e proclamou o Ano da Mise-
ricórdia (2016),  tema princi-
pal do seu papado.   

Nesta “Ladainha” dos 
Anos Santos e comemorati-
vos falta sem dúvida um que 
não pode faltar: Um Ano de 
São José, para que seja com-
pletado este ciclo de Anos 
na passagem do segundo ao 
terceiro Milénio. Onde há 
um Ano para Jesus (1983, 

1998, 2004) e de Maria (1988, 
2003) deve haver um Ano de 
São José (2020?) para que 
se reflicta neles a (Sagrada) 
Família que “é o caminho 
da Igreja para o 3º Milénio”, 
como afirmou João Paulo II 
no encontro mundial das fa-
mílias de 1997, no Rio de Ja-
neiro. Porque seria oportuno 
o Ano 2020? 

 No 8 de dezembro de 
2020, vai fazer 150 anos que 
o B. Pio IX proclamou S. José 
Patrono da Igreja. O que te-
ria acontecido com ela, se S. 
José não tivesse constante-
mente estendida a sua mão 
protetora defendendo-a dos 
ataques infernais? Não é à 
toa que S. José é  chamado 
na ladainha como “terror dos 
demónios.” Estamos, portan-
to, profundamente gratos a 

ele. Por estas três razões (Fa-
mília, jubileu e gratidão) não 
seria indicado de rezar para 
que o Papa Francisco, que 
aliás cultiva uma devoção 
especial a S. José (sua entro-
nização foi em 19 de março 
2013), proclamasse um Ano 
de S. José?

São João Paulo II, na sua 
carta Redemptoris Custos 
(o guardião do Redentor), 
ressaltou a importância des-
sa protecção: “Há cem anos, 
exactamente, o Papa Leão 
XIII exortava o mundo cató-
lico a rezar para obter a pro-
tecção de São José, Patrono 
de toda a Igreja. (…) Desde 
então, a Igreja  implora a 
protecção de São José, «em 
virtude daquele vínculo de 
caridade que o uniu à imacu-
lada Virgem Mãe de Deus», e 

recomenda-lhe todas as suas 
solicitudes, também pelo que 
se refere às ameaças que in-
cumbem sobre a família hu-
mana.

Nos dias de hoje, temos 
ainda numerosos motivos 
para rezar da mesma ma-
neira: «Afastai de nós, ó pai 
amantíssimo, esta peste de 
erros e de vícios..., assisti-
-nos propício, do céu, nesta 
luta contra o poder das tre-
vas...; e assim como outro-
ra livrastes da morte a vida 
ameaçada do Menino Jesus, 
assim hoje defendei a santa 
Igreja de Deus das ciladas 
do inimigo e de todas as ad-
versidades». Hoje, ainda te-
mos motivos que perduram 
para recomendar todos e 
cada um dos homens a São 
José. (…) Efectivamente, esta 
oração e a própria figura de 
São José se revestem de ac-
tualidade renovada para a 
Igreja do nosso tempo, em 
relação com o novo Milénio 
cristão”(n.º 31).

Portanto, queiram os pe-
regrinos do Sameiro rezar 
fervorosamente: “Maria, Mãe 
da Igreja, rogai por nós, para 
que o Vosso Esposo seja ho-
menageado em toda Igreja 
com um Ano a Ele dedicado. 
Amen!”

P. armín maria

Prior da Ordem de Santa Cruz 
(Sameiro)

Um Ano de São José
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Acampamento Peregrino Arriero

Coro do SameiroSolenidade da Assunção 
de Nossa Senhora

Notícias

Chegaram à Sé Catedral pe-
las 10h00 e daí partiram a pé, 
rumo ao Sameiro, mas atrás de 
si deixaram um “rasto” de colo-
rido, alegria e devoção a Maria 
característicos deste grupo de 
peregrinos espanhóis, que está 
apostado em divulgar a ainda 
pouco conhecida Via Mariana, 
que liga o Santuário do Samei-
ro ao da Senhora da Muxia, na 
Galiza – Espanha.. 

À frente do invulgar  cortejo, 
a orientar e a indicar o caminho, 
seguia o andor de Nossa Se-
nhora do Sameiro, e logo atrás 
a caravana composta por seis 
“carroças” com lonas e puxadas 

por cavalos e burrinhos, for-
mando um cortejo sui generis, 
mas muito belo, que desper-

tou  a atenção e a fé de braca-
renses e turistas. 

Chegados ao Sameiro, pe-

las 13.00 horas, foi tempo de 
retemperar energias com o 
almoço-convívio no parque 
de merendas do Santuário. Às 
16.00 horas, iniciou-se a pro-
cissão desde o cruzeiro até à 
Cripta, onde foi celebrada a 
Missa Solene, presidida pelo 
Cónego José Paulo Abreu e 
concelebrada pelo Pe. Blas-
quez, grande mentor e im-
pulsionador desta iniciativa. A 
celebração foi solenizada pelo 
Coro do Sameiro de Penafiel! 

A Confraria do Sameiro deixa 
a sua profunda gratidão a quan-
tos colaboraram para o bom 
êxito desta peregrinação!

 O Coro do Santuário do Sameiro solenizou, no passado dia 
4 de Agosto, a Missa das 16.00 horas em São Bento da Porta 
Aberta, Rio Caldo. Presidiu à celebração, o Padre Mateus, que 
exortou os cristãos a colocarem, como S. Bento, o seu coração 
nas realidades eternas e não nas terrenas, pois só em Deus se 
encontra a verdadeira felicidade; é Ele o nosso verdadeiro te-
souro. O Coro do Sameiro agradece à Irmandade de S. Bento 
e ao Reitor do Santuário o amável convite e todo o acolhi-
mento que proporcionaram.

Foram milhares os fiéis 
que acorreram ao Sameiro 
ao longo de todo o dia da 
Solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora, 15 de Agos-
to. À tarde, a Basílica ficou 
totalmente repleta de fiéis na 
recitação do terço e na cele-
bração da Santa Missa, presi-
dida pelo Reitor do Santuá-
rio e que contou a presença 
do Coral Vicentino de Cha-
ves, sob a direcção de Carlos 
Pires. O Pe. Delfim Coelho 
convidou os fiéis a olharem 
para Maria como a Senhora 
do tempo e da história, Mãe 
da Igreja e Rainha Univer-
sal. Maria é Mãe e Rainha 

que todos os dias desce aos 
caminhos dos seus filhos. 
Confiemos na sua poderosa 
intercessão!

Integrada na celebração 
desta Solenidade, na noite 
de 12 de Agosto, realizou-
-se a procissão de velas, pre-
sidida pelo P. Manuel Veiga, 
dos Arautos do Evangelho, 
que convidou os peregrinos 
a unirem-se às intenções da 
Igreja Universal, particular-
mente rezando pelos migran-
te e refugiados. À chegada à 
Basílica, houve um momento 
a renovação da consagração 
pessoal e do mundo a Nossa 
Senhora

POSTO 
DE

TURISMO

SANTUÁRIO
DO

SAMEIRO
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Peregrinação Estatutária ao Sameiro

Os cristãos da Arquidiocese 
de Braga e muitos emigrantes 
peregrinaram, apesar da ma-
nhã chuvosa, até ao Sameiro 
no passado dia 18 de Agosto, 
dando assim cumprimento aos 
Estatutos da Confraria do Sa-
meiro que prevê a realização de 
uma peregrinação desde o Bom 
Jesus do Monte até ao Sameiro 
no 3º Domingo de Agosto. Com 
saída pelas 09.30 horas do San-
tuário do Bom Jesus do Monte, 
os peregrinos subiram até ao 
Sameiro rezando, cantando e 
confiando à Mãe do Céu as in-
tenções desta Peregrinação: os 
desempregados e os pobres, os 
que vivem sem esperança, as 
vocações sacerdotais e religio-
sas, as famílias e a Igreja. À che-
gada ao recinto do Santuário, 
os grupos folclóricos saudaram 
com as suas danças e cantares 
Nossa Senhora. 

Seguiu-se, na cripta, a Missa 
Solene presidida por D. Nuno 
Almeida, bispo auxiliar de Braga 
e concelebrada pelo Presidente 
da Confraria do Sameiro, Cóne-
go José Paulo Abreu e pelo Rei-
tor do Santuário, Padre Delfim 
Coelho. Na homilia, D. Nuno 
Almeida defendeu a importân-
cia de testemunhar e anunciar 
o amor cristão na sociedade em 
que vivemos. «Como é impor-
tante testemunhar e anunciar 
o amor cristão hoje, no nosso 
tempo, no século XXI, porque 
estamos a desviar-nos. O amor 

verdadeiro e o bem-querer es-
tão a ser banalizados todos os 
dias na televisão, nas redes so-
ciais, instrumentalizados pelo 
comércio, reduzidos, muitas 
vezes, a consumismo egoísta», 
disse. 

O prelado alertou que o amor 
cristão é muito exigente porque 
nunca está centrado em nós 
mesmos, mas nos erviço a Deus 
e aos irmãos com quem vive-
mos ou trabalhamos. D. Nuno 
Almeida teve também uma pa-
lavra para todos os emigrantes 
presentes na Eucaristia, lem-
brando que esta peregrinação 
de Agosto é sempre dedicada a 
estas pessoas que um dia par-
tiram para uma outra pátria à 
procura de melhores condições 
de vida. Depois de ter partilha-
do a experiência que teve numa 
visita recente a comunidades 
portuguesas no sul da Alema-
nha, D. Nuno apontou os ver-
bos que o Papa Francisco elenca 
na sua menagem para este dia 
dos migrantes e refugiados: in-
tegrar, acolher, promover e en-
volver.

 À tarde, o Santuário do Sa-
meiro voltou ontem a acolher 
a iniciativa “Vamos bailar à Se-
nhora”, pelo décimo primeiro 
ano, e sempre muito partici-
pada por muitos 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 ele-
mentos dos diversos ranchos 
folclóricos que acedem a par-
ticipar nesta iniciativa. Partici-
param: o Groupe Folcklorique 
Tradição do Minho des Côtes 
d´Armor; Grupo Folclórico 
de Portugueses de Beausoleil; 
Rancho Folclórico de Santa Eu-
lália de Cabanelas, Vila Verde; 
o Grupo Folclórico de Macada 
Vimieiro, Braga; Rancho Folcló-
rico da Associação Etnográfica 
e Cultural da Vila de Prado, Vila 
Verde; o Grupo Folclórico de S. 
Miguel de Cabreiros, Braga; a 
Associação Cultural e Festiva 
Os Sinos da Sé, Braga; o Grupo 
Folclórico e etnográfico de Pal-
meira, Braga; o Grupo Folclóri-
co de Marrancos, Vila Verde; e 
o Grupo Folclórico de Cervães. 
José Machado é o responsável 
pela organização e por diri-

gir a iniciativa que, no ano de 
2004, quando foi inaugurada, 
integrou 24 ranchos folclóricos. 
Sendo o povo minhoto tradi-
cionalmente religioso o seu fol-
clore é também uma «forma de 
exprimir a fé».

A Confraria do Sameiro 
agradece a quantos contri-
buíram nesta peregrinação:
-A Sua Excelência Reverendís-
sima, o Senhor D. Nuno Almei-
da, bispo auxiliar de Braga. Pela 
presidência da peregrinação 
e pela mensagem que a todos 
dirigiu;
- Ao Cónego José Paulo Abreu, 
Presidente da Confraria do Sa-
meiro, e aos membros da Co-
missão Administrativa;
- Ao Pe. Delfim Pinto Coelho, 
Reitor do Santuário;
- Ao Coro do Sameiro e a quan-
tos colaboraram na Liturgia;
- Aos sacerdotes que colabora-
ram no serviço de confissões;
- Aos pegadores do andor e Ir-
mãos da Confraria do Sameiro;
- Ao Grupo dos Voluntários do 
Sameiro pelo inexcedível aco-
lhimento e serviço na refeição;
- À D. Lisette Cunha pelas bo-
nitas fitas para os ranchos;
- Ao Professor José Machado e 
aos grupos folclóricos partici-
pantes;
- Aos funcionários da Confra-
ria;
- Aos emigrantes que nestes 
dias passam pelo nosso San-
tuário e a todos os seus benfei-
tores.
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Donativos
Valor do Restauro da Imagem Primitiva VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA

Delfim Cunha 20,00 € 32.952,75 €
José Silva e esposa (bodas de prata) 30,00 € 32.902,75 €  
Maria Amélia Fernandes 20,00 € 32.882,75 €
Joaquim Gonçalves Ferreira e esposa (Bodas de ouro) 20,00 € 32.852,75 €  
Anónimo flores 140,00 € 32.712,75 €
Maria Helena Rebelo 576,66 € 32.136,09 €
Anónimo 100,00 € 32.036,09 €
Anónimo 50,00 € 31.986,09 €
Livros Sr. Cónego 40,00 € 31.946,09 €
Esmolas Casa das Estampas 337,00 € 31.609,09 €
Artur Pereira Dias Costa 100,00 € 31.509,09 €
Ofertas Casa das Estampas 316,00 € 31.193,09 €
Anónimo 150,00 € 31.043,09 €
Procissões de velas 305,00 € 30.738,09 €
José Correia Fernandes (Binóculos) 6.222,00 € 24.516,09 €
Anónimo / Donativo 100,00 € 24.416,09 €
Andor Nossa Senhora do Sameiro 125,00 € 24.291,09 €
Livros 40,00 € 24.251,09 €
Ofertas/Esmolas Casa das Estampas 1.984,40 € 22.266,69 €
Joaquim Pires e esposa (Boas de Ouro) 40,00 € 22.226,69 €
José Fonseca 10,00 € 22.216,69 €
Liliana Marina Domingues Esteves e marido 50,00 € 22.166,69 €
Maria de Jesus Carvalho 20,00 € 22.146,69 €
Belmiro Ferreira Lopes e Maria de Fátima Lopes (Bodas de Prata) 50,00 € 22.096,69 €
Francisco Vilaça 10,00 € 22.086,69 €
José Duarte e Teresa Sofia Duarte (Bodas de Prata) 40,00 € 22.046,69 €
Jorge e Margarida Dias (Bodas de Prata) 10,00 € 22.036,69 €
Maria da Silva 10,00 € 22.026,69 €
Comunidade Cristo de Betânia 50,00 € 21.976,69 €
Francisco José Camelo e Alexandra Camelo (Bodas de Prata) 60,00 € 21.916,69 € 
João Moura e esposa (Bodas de Prata) 50,00 € 21.866,69 €
Sérgio Menezes e Luísa Maria Correia (Bodas de Prata) 20,00 € 21.846,69 €
João de Deus Brito e Ana Isabel Pereira (Bodas de Prata) 20,00 € 21.826,69 €
Francisco Bezerra e Maria Amélia Meira (Bodas de Ouro) 20,00 € 21.806,00 €
Fernando Oliveira e Maria Teresa Coelho (Bodas de Prata) 20,00 € 21.786,69 €
António Augusto Santos e Patrícia Margarida (Bodas de Prata) 50,00 € 21.736,69 €
Maria Amélia Fernandes 10,00 € 21.726,69 €
Estevão Duarte e Amélia Maria Duarte (Bodas de Prata) 30,00 € 21.696,69 €
TOTAL - 20/AGOSTO 9.812,40 € 21.696,69 €
Nota: Donativos recebidos de 20 de junho, até 20 de agosto de 2019

Imagem 
Primitiva

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário em Julho 2019

Dia 7 – Peregrinação 
anual do Apostolado do 
Rosário Perpétuo e Vivo. 
Presidiu Frei Lucas Vaz, OP.

- Convívio da Família 
“Vilaça”. Missa presidida 
pelo Pe. Jorge Vilaça.

Dia 10 – Grupo de Pere-

grinos da Diocese de Astor-
ga - Espanha (56 pessoas) 
– presidiu o Pe. Ramiro

Dia 11 – Missa de Acção 
de Graças pelo 49º aniver-
sário do Convívio de Mili-
tares da Brigada de Trânsito 
– Braga – presidiu o Pe. Ma-

nuel Freitas, OCD.
Dia 13 – Bodas de Prata 

de Aprovação Canónica da 
Comunidade “Cristo de Be-
tânea” – presidiu D. Jorge 
Ortiga.

Dia 14 – Missa da Bênção 
das Pastas de Finalistas do 

Curso de Enfermagem da 
Universidade do Minho.

– Coro “Serenissimus” 
(Porto) solenizou a Missa 
das 16.30 horas.

Dia 24 – Grupo de pere-
grinos polacos (34 pessoas).
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BAPTISMOS

DIA 7
Ø	Guilherme Alvarenga Gomes,  fi-

lho de Nemésio de Carvalho Go-
mes e de Ana Filipa Alvarenga Viana.

DIA 14
Ø	Eva da Silva Rodrigues, f ilha de 

Rui Daniel Silva Rodrigues e de 
Catarina Isabel da Silva Rodrigues.

Ø	Vicente Rodrigues Meira,  filho 
de José Joaquim da Silva Meira e de 
Liliana Cristina da Silva Rodrigues.

DIA 20
Ø	Matias Baptista Sendão, filho de 

Nuno Pereira Sendão de Freitas e 
de Mariana Alves Baptista.

Ø	Joana Tavares Pontes Vasconce-
los, ilha de António Jorge Vascon-
celos Barros Rodrigues e de Filipa 
Tavares Pontes.

DIA 21
Ø	Vicente Correia Rodrigues Dan-

tas, filho de Nuno Miguel Perei-
ra Dantas e de Maria Inês Correia 
Rodrigues.

DIA 27
Ø	Mafalda Alexandra Sobreira 

Inácio, filha de Nelson Filipe Ne-
ves Inácio e de Nicole Alexandra 
Sobreira Fernandes.

DIA 28
Ø	Lourenzo Sencadas Oliveira, fi-

lho de Lorenzo Sencadas Oliveira 
e de Marta Sofia Graça Sencadas 
Oliveira.

Ø	Diego Ribeiro da Silva, filho de 
André Filipe Castro da Silva e de 
Ana Catarina Costa Ribeiro da Silva.

DIA 07
Ø	 Cláudio Francisco Pereira Lourenço e Joana Raquel Valverde Nunes

DIA 19
Ø	  Tiago André Oliveira Carvalho e Adélia Lima de Matos

DIA 20
Ø	Sérgio Amador da Silva João e Filipa Alexandra de Jesus Coelho

Ø	 Bryan Santos Lourenço e Liliana Marina Domingues Esteves

DIA 27
Ø	 Nelson Filipe Neves Inácio e Nicole Alexandra Sobreira Fernandes

DIA 27
Ø	Ricardo Filipe Moreira Tavares e Elodie Rodrigues da Silva

CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Julho 2019

Julho

De Mãos 
Hábeis 
à Beleza

A Escultura é uma das mais belas 
expressões de Arte; ela deslumbra-nos 
e esta escultura de Nossa Senhora do 
Sameiro, feita propositadamente, após 
desafio lançado às artistas, para a inau-
guração, no passado domingo, 18 de 
agosto, no Posto Turismo do Sameiro, 
da exposição “Sameiro “acolhe” Bonecas 
Namorar Portugal” é bem a resposta a 
esta afirmação.

É a primeira Imagem de Nossa Se-
nhora do Sameiro criada pelas artistas 
plásticas, Ana Gomes e Amélia Gomes 
e que, como podemos ver na imagem, 
traduziu-se num trabalho final de gran-
de beleza.

Trata-se de uma peça original e única 
e que pode ser vista, no Posto de Turis-
mo do Sameiro, enquanto decorre ali a 
exposição acima referida.

Desde já agradecemos, às artistas 
plásticas, a atenção e o carinho com que 
abraçaram este desafio e pelo magnifico 
resultado final.

a Confraria do sameiro
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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

As crianças adoram usar as 
mãos para criar, explorar e con-
cretizar coisas lindas, muito lin-
das. 

Consciente disso, o Posto do 
Turismo Sameiro resolveu or-
ganizar e põe à disposição de 
todos o workshop: “A jardinar 
também se brinca”. 

Oferecem-se às crianças ma-
ravilhosas atividades, que as 
ajudarão a aprender e  a cres-
cer, desenvolvendo os senti-
dos, melhorando o desenvol-
vimento motor, despertando o 
interesse pela ciência, desen-
volvendo a responsabilidade, a 
paciência, melhorando a capa-
cidade de planear e organizar, 
aprendendo a interagir com a 
natureza, plantando, podando, 
organizando a natureza, culti-
vando o sentido ecológico.

São imensuráveis os benefí-

cios que estes workshops pro-
porcionarão às “Nossas” Crian-
ças. 

Por isso, toca a inscrever a 
miudagem no workshop, re-
correndo ao Posto de Turismo, 
no horário normal de funcio-
namento. Também se poderão, 
usar para o efeito, o telefone: 
253 303400; e o mail: turismo-
sameiro@arquidiocese-braga.
pt 

O custo da inscrição é de 5 
euros.

Os workshops funcionarão 
aos sábados pela manhã, entre 
as 10,30h e as 12,30h. Terão iní-
cio no próximo dia 24 de agos-
to.

Comparência para o início 
dos trabalhos: Posto Turismo - 
Sameiro.

Esperamos por Si!

A jardinar também se brinca

Turismo do Sameiro acolhe
“Bonecas Namorar Portugal”

As “Bonecas Namorar Por-
tugal” são executadas na sua 
totalidade à mão e de forma 
artesanal, com recurso a pa-

pel, arame e ges-
so. São pintadas 
com os motivos 
tradicionais dos 
Lenços dos Na-
morados e po-
dem ser perso-
nalizadas.

A equipa res-
ponsável pela 
execução das 
bonecas é cons-
tituída por duas 
pessoas, mãe e 
filha, residentes 
em Cabanelas, 
Vila Verde: Ana 
Gomes, licencia-
da em Biologia 
Aplicada pela 
Universidade do 
Minho; Amélia 
Gomes, licencia-
da em Estudos 

Portugueses e Lusófonos pela 
Universidade do Minho. 

O artesanato surgiu como 

forma de lazer e ocupação de 
tempos livres. Algumas peque-
nas formações em diversas téc-
nicas artesanais têm ajudado ao 
aperfeiçoamento do processo de 
confeção. 

E as bonecas assim aparecem, 
com bonito engenho e festivo 
colorido.

A pintura com os motivos dos 
Lenços dos Namorados surgiu 
pela tentativa de associação do 
tradicional ao moderno. A esta 
perspetiva vanguardista asso-
ciou-se o orgulho pela tradição 
e valores do Concelho de Vila 
Verde. 

Os Lenços dos Namorados 
são um ícone identitário do 
Concelho de Vila Verde. 

Originalmente datados do 
séc. XVII, representam os sen-
timentos amorosos da rapariga 
que, em idade de casar, confe-
ciona o seu lenço bordado a par-
tir dum pano de linho fino. Os 
seus sentimentos são revelados 

através de variados símbolos e 
quadras. 

Se o rapaz usasse publica-
mente o lenço oferecido pela ra-
pariga, era sinal que correspon-
dia ao seu amor e determinava o 
início de uma ligação amorosa. 

Com o passar dos tempos, 
os lenços tornaram-se cada vez 
mais expressivos, muitas vezes 
acompanhados de quadras de 
gosto popular dedicados àquele 
a quem era dirigida tão grande 
fantasia: o cavalheiro amado. 

O Posto de Turismo do Samei-
ro está feliz por poder espalhar a 
arte, a simplicidade amorosa, o 
encanto terno do Concelho de 
Vila Verde e das suas laboriosas 
gentes. 

Esta mostra pretende ser es-
paço de divulgação, mas tam-
bém montra de alegria, janela 
de muita cor e irradiação dos 
melhores sentimentos para to-
dos os visitantes do Santuário 
de Nossa Senhora do Sameiro.


