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Deus nos livre de tanta tonteira!
Um dos livros que escreveu 

intitula-se: “Os direitos do ho-
mem desnaturado”. O autor, 
Grégor Pupikk, é doutorado 
em direito, dirige o European 
Centre for Law and Justice (em 
Estrasburgo) e colabora como 
perito junto de organizações 
internacionais e dos serviços 
diplomáticos da Santa Sé. 

Viajando pela história, no 
referido livro, Pupikk alude 
ao tempo em que o direito se 
reportava à transcendência. 
Deus era considerado. A Bíblia 
esclarecia e norteava. A lei de 
Deus era respeitada e refletia-
-se na lei dos homens. 

Veio depois o tempo em que 
Deus passou a omisso. Mas 
as leis respeitavam ao menos 
a natureza. A Declaração dos 
Direitos do Homem, de 1948, 
pretendia exatamente fazer 
respeitar a natureza humana, 
o homem, a sua dignidade.

Essa premência, essa neces-
sidade de se respeitarem os 
direitos do homem, tornava-
-se ainda mais imperiosa na-
queles tempos de estatolatria, 
de ditadura (de esquerda, ou 
de direita).

Mas agora tudo isso parece 
ter passado. Agora os direitos 
do homem devem entender-
-se, interpretar-se, defender-
-se conforme o conceito (dinâ-
mico) que se tem de natureza, 
conforme a conceção que o 
homem tem de si mesmo. Não 
conta Deus. Não conta a natu-
reza estaticamente considera-
da. Conta o homem, a forma 
como ele se concebe, a forma 

como ele interpreta o conceito 
de natureza. 

Reina, então, o individua-
lismo. O individuo é rei. E a 
lei deve ir ao encontro do rei. 
As leis devem respeitar aqui-
lo que o indivíduo deseja para 
si, para a sua vida, para o seu 
corpo. As leis devem respei-
tar o modo como cada um se 
concebe.

Nessa linha, se alguém quer 
gerar no seu corpo, concebe; 
mas se não quer, tem o direito 
de abortar. Se aceita o sofri-
mento, a doença, a debilidade, 
reza, teima e sacrifica-se; se 
não quer, tem o direito a pôr 
fim à vida, pode recorrer à eu-
tanásia. Se quer ser ou se in-
terpreta como heterossexual, 
é heterossexual; se quer ser 
transsexual ou homossexual, 
pois tem todo o direito a isso. 

Mas o desrespeito por Deus 
e pela natureza vai ainda mais 
longe. Agora não há homem 
nem mulher: há género. Não 
há família: há famílias. Não há 
pai nem mãe: há tutores A e B 
ou 1 e 2. E às vezes esses tu-
tores nem são pais biológicos, 
antes se aproveitam de um 
banco de esperma, ou de uma 
barriga de aluguer…

No seguimento, não há pri-
mo ou prima, tio ou tia, avô ou 
avó, irmão ou irmã: há mate-
mática ou letras de alfabeto. 

Aonde haveríamos de che-
gar. 

No primeiro livro da Bíblia, 
o livro do Génesis, conta-se 
que o homem quis ser como 
Deus, quis colocar-se no lugar 

d’Ele, equiparar-se a Ele; vai 
daí, desobedeceu (comendo 
da árvore da vida). Só que a 
partir desse momento come-
çou a derrocada:  discussão 
do homem com a mulher (na 
altura ainda havia disso…); 
vergonha perante Deus; a 
serpente amaldiçoada; o pão 
ganho com o suor do rosto… 
Lá se foi o Paraíso, a paz, a re-
lação harmónica do homem 
com Deus, com o próximo, 
com todas as outras criaturas.

Agora estamos de novo 
aí, com o mesmo fim à vista: 
caos, confusão, lágrimas, infe-
licidade, desnorte, inferno.

Que Deus nos livre de tanta 
tonteira.  

Que a Mãe (para mim Nos-
sa Senhora não é “género”, é 
mesmo uma Mãe muito queri-
da) nos livre de toda esta lou-
cura arrasadora, destruidora.

O mundo está em crise. 
Está a arder. E não só pelo au-
mento da temperatura, ou do 
buraco do ozono, ou pelos in-
cêndios na Amazónia, ou pe-
los degelos na Gronelândia… 

Também está a desaparecer 
pela loucura de uns tantos que 
se armam em deuses, em do-
nos do mundo, em donos da 
natureza, em donos de tudo. E 
são narcísicos.

Já basta de tanto desnorte. 

Que Deus nos salve! 

Que a Mãe nos livre!...

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
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Admissão de novos Irmãos 
da Confraria do Sameiro

No próximo dia 8 de Dezembro serão admitidos 
novos Irmãos para a Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro. O que deve fazer para ser Irmão desta fa-
mília? 

Dirigir-se à Secretaria do Santuário, preencher um 
formulário com os seus dados e o pagamento de uma 
quota jóia única no valor de 60€. Deste valor, aquando 
do falecimento do Irmão/ã, a Confraria manda cele-
brar três missas pelo eterno descanso do mesmo. Para 
além deste acto, todos os domingos é celebrada uma 
Missa pelos Irmãos vivos e falecidos da Confraria.

Se deseja fazer parte desta Confraria, inscreva-se 
até ao final do mês de Novembro e no dia 8 de De-
zembro, após a Missa Solene da Festa, receberá o seu 
Diploma!
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Magnificat pelo dom da vida

Notícias

O Monsenhor Joaquim Fer-
nandes, natural de Mouquim 
(Famalicão), que foi pároco e 
arcipreste de Vila Nova de Fa-
malicão durante mais de meio 
século, entre 1946 e 1998, com-
pletou, no passado dia 6 de Se-
tembro, 103 primaveras. Quis 
vir aos pés de Nossa Senhora 
agradecer e entoar o seu magni-
ficat ao Senhor Deus pelo dom 
da vida, já tão longa e com uma 
enorme jovialidade! Concele-
brou na Missa das 10.00 horas, 
presidida pelo Pe. Manuel Frei-
tas, carmelita. No final da Missa, 
o aniversariante usou da pala-
vra e explicou que o motivo da 
sua presença no Sameiro não 
era para vaidade pessoal nem 

receber elogios, mas para de-
monstrar o seu amor filial para 
com Nossa Senhora e fomentar 
a devoção mariana nos cora-
ções dos fiéis presentes. Teste-
munhou que desde os seus sete 
anos de idade, vinha ao Sameiro 
com a mãe invocando a protec-
ção de Nossa Senhora para os 
seus, habituando-se a nutrir um 
carinho muito grande, não só 
pela mãe da terra, mas também 
pela Mãe do Céu. “Qual a mãe 
que não gosta de ver à sua bei-
ra os seus filhos? – perguntou o 
Monsenhor Joaquim – “assim, 
neste dia, como filho, quis vir 
estar com a Mãe do Céu!” Ape-
lou a que os cristãos, particular-
mente os da Arquidiocese de 

Braga, olhassem para o Sameiro 
como um braseiro que aquece a 
alma e como um forte centro de 
evangelização!

Depois de entoados os pa-
rabéns, o Monsenhor Joaquim 
pediu que as palmas fossem 

para Nossa Senhora, pois Ela é 
a grande prenda dada por Deus!

Parabéns, Monsenhor Joa-
quim Fernandes! Ad multos! 
Nossa Senhora do Sameiro 
abençoe a sua pessoa e o seu 
ministério sacerdotal!

Foram muitos os catequis-
tas provenientes das várias 
comunidades da Arquidiocese 
de Braga que, no passado dia 
14 de Setembro, rumaram ao 
Sameiro para um dia de ora-
ção, partilha e convívio. Nes-

ta iniciativa, organizada pelo 
Departamento Arquidiocesa-
no da Catequese, o diácono 
Paulo Campino proferiu uma 
conferência sobre “O catequis-
ta discípulo acompanhante”, 
pelas 10h00. Uma hora depois, 

às 11h00, os participantes tive-
ram oficinas de oração, ateliês 
e a oportunidade de receber o 
Sacramento da Reconciliação, 
antes da pausa para almoço às 
13h00.

Da parte da tarde, a partir 

das 14h30, tem lugar um con-
certo orante intitulado «En-
CANTAR com esperança». O 
dia terminou com a Celebra-
ção da Palavra e envio, presi-
dida pelo Senhor Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga.

Dia Arquidiocesano do Catequista

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Agosto 2019

Dia 4 – Solenizou a Missa das 16.30 horas o Coro do Sameiro de Penafiel.
Dia 11 – Grupo de Peregrinos das Ilhas Canárias - Espanha (60 pessoas) – presidiu à Missa o P. Domingos Pérez Guerra)
Dia 15 – Solenizou a Missa das 16.30 horas o Coral Vicentino de Chaves.
Dia 17 – Grupo da Paróquia de Cabaços (Diocese de Lamego), acompanhado pelo pároco, P. Diamantino Duarte.
Dia 22 – Grupo de Peregrinos da Paróquia de Tuy (Espanha). Presidiu à Missa o Pe. Alberto (Seminário de Tuy).

No dia 12 de Setembro, em 
comunhão com os peregrinos 
da Cova da Iria, foram muito 
os devotos de Nossa Senho-
ra que subiram o monte do 
Sameiro para manifestarem a 
sua fé e amor à Mãe do Céu 

na procissão de velas. Presidiu 
o Cónego José Paulo Abreu, 
Presidente da Confraria. À 
chegada à Basílica, foi pro-
clamada uma passagem do 
evangelho de João pelo Padre 
Ricardo dos Arautos do Evan-

gelho, e comentada pelo Có-
nego José Paulo, o qual convi-
dou os fiéis a, como São João, 
na hora suprema do Calvário, 
levarem Maria para casa, pois 
Ela, continuamente nos afaga 
ao Seu Coração Imaculado e 

nos abençoa. Desafiou a que 
saibamos continuamente a 
ser gratos, pois Jesus, pres-
tes a entregar a Sua vida nas 
mãos do Pai, deu-nos o que 
de mais precioso tinha: a Sua 
própria Mãe.

Procissão de Velas
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In memoriam  

Notícias

Faleceu, no passado dia 1 
de Setembro, o Padre José 
Morais da Costa, de 77 anos, 
natural de S. Cosme do Vale, 
Vila Nova de Famalicão, ir-
mão do Monsenhor Joaquim 
Morais da Costa, Reitor deste 
Santuário entre 1999 e 2016.

Ordenado sacerdote a 15 
de agosto de 1966, na Ca-

tedral de Braga, foi prefeito 
do Seminário Conciliar de S. 
Pedro e S. Paulo e responsá-
vel por várias paróquias, até 
2006, quando foi indicado 
para Capelão das Servas de 
Jesus da Caridade, trabalho 
que veio a exercer ao longo 
dos últimos anos. Foi cola-
borador deste Santuário, so-

bretudo no atendimento de 
Confissões.

A Confraria do Sameiro 
une-se em oração e agrade-
ce a Deus pelo seu ministério 
sacerdotal e pelo dom da sua 
vida, apresentando ao Mon-
senhor Joaquim Morais e res-
tante família as sentidas con-
dolências.

O cardeal francês D. Ro-
ger Etchegaray, de 96 anos, 
faleceu no passado dia 4 de 
Setembro em França, o seu 
país natal.

Cardeal desde 1979, o res-
ponsável foi nomeado pelo 
Papa João Paulo II como pre-
sidente do Conselho Pontifício 
Justiça e Paz e do Conselho 
Pontifício ‘Cor Unum’, tendo 
sido enviado pelo mesmo Papa 
como enviado especial ao Ira-

que em 2003, procurando evi-
tar a segunda guerra do Golfo; 
em 2005, foi confirmado como 
vice-decano do Colégio Car-
dinalício. Esteve no Santuário 
do Sameiro em 1999, como 
delegado do Papa S. João Pau-
lo II e presidente da Comissão 
Internacional do Jubileu do 
Ano 2000, a presidir ao Encer-
ramento do 3.º Congresso Eu-
carístico Nacional, sob o tema 
“Jesus Cristo único salvador 

do mundo, Pão para a Vida 
nova” que teve lugar em Braga, 
de 3 a 6 de Junho desse ano. 
Centenas de congressistas, en-
tre os quais um bom número 
dos Bispos, participaram neste 
encontro jubilar e no encerra-
mento que teve lugar no San-
tuário de Nossa Senhora do 
Sameiro, com a presença de 
muitos milhares de peregrinos.

Que o Bom Pastor o tenha 
junto de Si, nas pastagens 

eternas, e o recompense de 
toda a sua entrega generosa e 
incondicional à Igreja!

Donativos
RESTAURO DA IMAGEM PRIMITIVA VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

Saldo do período anterior: 27.918,69 €  

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA
Anonimo 10.000,00 € 17.918,69 €  
Livros 40,00 € 17.878,69 €  
Donativo Empresa Energizeme (encontro de ciclistas) 100,00 € 17.778,69 €  
Graças recebidas 20,00 € 17.758,69 €  
Junta de Freguesia Sousela 30,00 € 17.728,69 €  
Associação Cultural Popular Bombas e Concertinas 50,00 € 17.678,69 €  
António Castro Cunha 10,00 € 17.668,69 €  
Ofertas Casa das Estampas 2.508,30 € 15.160,39 €  
Narciso Manuel Ferrete Coelho 20,00 € 15.140,39 €  
José Silva e Conceição Costa (bodas de ouro) 40,00 € 15.100,39 €  
Grupo Peregrinos da Paróquia de San Germán de Constantinopla Madrid 43,00 € 15.057,39 €  
José Pereira e Maria do Sameiro Pereira (bodas de ouro) 30,00 € 15.027,39 €
António dos Rui Rodrigues (bodas de prata) 20,00 € 15.007,39 €  
Domingos e Densidina Carpinteiro (bodas de ouro) 20,00 € 14.987,39 €  
Fernando Salgueiro e Ana Júlia Salgueiro (bodas de ouro) 50,00 € 14.937,39 €  
Camilo e Maria de Fátima (bodas de prato) 10,00 € 14.927,39 €  
António Vilaça Ferreira e Esposa (bodas de diamante) 40,00 € 14.887,39  €
Maria do Rosário 10,00 € 14.877,39 €  
Junta de Freguesia Santa Maria e Afurada 100,00 € 14.777,39 €  
José Maria Pereira e Maria Dulce Pereira (bodas de ouro) 40,00 € 14.737,39 €  
Mário Rui e Maria de Fátima Pereira (bodas prata) 20,00 € 14.717,39 €  
Noé e Lidia Amorim (bodas de ouro) 30,00 € 14.687,39 €  
TOTAL - 20/AGOSTO 13.231,30 € 14.687,39 €
Nota: Donativos recebidos de 20 de agosto, até 20 de setembro de 2019. 

Imagem 
Primitiva
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O Anjo da Guarda
Nunca se aglomerara tanta 

gente diante da vitrina daquele 
pintor como no mês de Setem-
bro. Eram principalmente crian-
ças que contemplavam aquele 
quadro, não tanto pela arte e 
pela estética, mas mais por cau-
sa da forma original e inusita-
da com que fora representado 
o Anjo da Guarda. Em vez dum 
ser transfigurado de luz, de 
mantos compridos e evocantes, 
munido de duas grandes asas, 
o artista pintara uma criança a 
passar despreocupada por entre 
automóveis, autocarros e motas 
numa grande cidade, enquanto 
duas grandes asas transparen-
tes pareciam amparar de ambos 
os lados esse pequenino ser.

Falava-se muito sobre a pin-
tura e como as crianças ficavam 
devotas diante dela. Também a 
filha do ateu M. Brandler esta-
va ali a admirar a estranha pin-
tura. Como o pai não lhe dera 
nenhum ensinamento religio-
so, não fazia ideia do significa-
do daquela obra de arte. “Mas 
como Ingrid, tu não sabes? Isto 
representa o Anjo da Guarda!” 
- disse-lhe a sua amiguinha, a 
Ana Maria. Sim, a Ingrid não 
sabia. Já fizera sete anos e nun-
ca tinha ouvido falar no Anjo 
da Guarda. Ana Maria tomou-a 
pela mão e consolou-a dizen-
do: “Não fique triste, Ingrid, tu 
também tens um Anjo da Guar-
da, mesmo que não o vejas. A 
minha mãe disse-me que toda a 
gente tem um Anjo da Guarda”.

A Ingrid ficou muito conten-
te e contou ao pai o que ouvira 
da sua colega. Nessa mesma 
mesma noite, Brandler, furio-
so, foi falar com o pai da Ana 
Maria: -“Ouça: proíbo determi-
nantemente que a sua filha ve-
nha encher a cabeça da minha 
filha com estas fábulas. Anjo 
da Guarda! Anjo da Guarda! A 
minha filha não precisa de Anjo 
da Guarda! Percebeu?”

O pai de Ana Maria ouviu 
claramente aquela saraivada de 
protestos e, por fim, com um 
sorriso a brincar-lhe nos olhos, 
respondeu: - “Pelas suas palavras 
vejo que as relações da sua In-
grid com a minha filha não lhe 
agradam: não se preocupe, eu 
aviso a minha filha. Agora, se a 
sua filha precisa ou não do Anjo 
da Guarda, isso o senhor não 

pode saber!” Com o trinco da 
porta na mão, Brandler terminou 
a conversa: “Vós dais-me  pena! 
Estais totalmente embrutecidos 
por esses padrecos!”- e bateu 
violentamente com a porta.

A festa do Anjo da Guarda já 
tinha passado, mas a imagem 
da vitrina lá continuava a dividir 
as opiniões dos admiradores. 
Brandler via-a todas as noites 
com olhar furioso, quando re-
gressava do trabalho. Chegou à 
esquina onde um semáforo re-
gulava automaticamente o in-
tenso tráfico das duas grandes 
avenidas que ali se cruzavam. 
“Isto é que é uma invenção ma-
ravilhosa”, pensou: “Para que 
precisamos de Anjo da Guar-
da”? De repente, por cima do 
som dos carros que circulavam, 
uma vozinha de criança cha-
mava por ele: “Papáaa! Papáaa!” 
Era a sua filha Ingrid da janela 
do 3º andar, que lhe acenava. 
Tinha ficado de castigo em casa 
porque tinha falado novamente 
com a Ana Maria. Assustado, o 
pai gritou-lhe que não se debru-
çasse tanto para fora da janela. 
Mas no seu entusiasmo infan-
til ela inclinou-se ainda mais 
para frente, como se quisesse 
ir ao seu encontro. Horroriza-
do, o pai tapou os olhos com as 
mãos. Ingrid caiu daquela altu-
ra! E sem dúvida, transformar-
-se-ia numa massa informe de 
carne, esmagada sob o violen-
to impacto do solo. Antes que 
voltasse à realidade, uma mão 
amiga pousou no seu ombro 
e a voz do seu odiado vizinho 
disse-lhe emocionado: “Não se 
aflija, Brandler. A Ingrid não 
sofreu nada!” Brandler abriu os 
olhos. Estava a ver fantasmas 
em pleno dia? Ainda um pouco 

assustada pela queda, a criança 
levantou-se e ajustou o vestido. 
(O toldo da loja no piso térreo 
do edifício havia-lhe abranda-
do a queda, e a pequena nada 
sofrera, além do susto). E não 
era um sonho, não. A criança 
abraçou efusivamente o pai que 
a tomou nos braços: 

“- Ingrid! Ingrid! Como é 
possível? Não ficaste ferida, 
minha filha?” – “Não Pai. Só me 
dói um pouco aqui no braço e 
na perna. Eu tenho um Anjo da 
Guarda, não é, pai? O pai não o 
viu? Eu vi o Anjo, pai. Ele pare-
cia só de luz e segurou-me com as 
suas mãos!”

O pai nem se apercebera que 
o vizinho lhe estendia a mão 
para felicitá-lo. Foi só quando 

Ingrid perguntou se podia vol-
tar a brincar com a Ana Maria, 
que Brandler pareceu voltar a 
si: “- Claro que pode. Vizinho, 
alguma coisa está mal na mi-
nha vida. Preciso de repensar 
as minhas convicções sobre a 
religião”. (Facto verídico, narra-
do por Mons. Afonso Weigel no 
seu livro “In Gottes Vaterhand” - 
Na Mão paternal de Deus).

A 2 de Outubro, celebra-
mos a Festa dos Santos Anjos 
da Guarda! Cada um de nós, 
consagre-se, totalmente, ao seu 
anjo e peça-lhe, em cada dia, a 
sua protecção!

Pe. armín maria

Prior do Mosteiro  
de santa Cruz - saMeiro

No próximo dia 3 de Novembro, Domin-
go, celebraremos o Dia do Irmão da Confra-
ria do Sameiro com o seguinte programa:

16:15 – Ofício de Vésperas e Missa de Su-
frágio por todos os Irmãos, benfeitores, fun-
cionários e colaboradores da Confraria do 
Sameiro falecidos, presidida pelo Cónego 
José Paulo Abreu, presidente da Confraria 
do Sameiro.

DIA DO IRMÃO E SUFRÁGIO  
PELOS IRMÃOS E BENFEITORES 
DA CONFRARIA DO SAMEIRO

A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, vem por este meio, 
agradecer ao membro da mesa administrativa , JOSÉ CORREIA 
FERNANDES, pela oferta dos binóculos, no valor de 3.222 euros 
e que já se encontram disponiveis neste santuário. O nosso MUI-
TO OBRIGADO.

AGRADECIMENTO
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BAPTISMOS

DIA 1
Ø	Julien Torrico Ferreira, filho de Domingos Manuel Fernandes Ferreira e de Ailin Torrico de Ferrei-

ra.
Ø	Léo Torrico Ferreira, filho de Domingos Manuel Fernandes Ferreira e de Ailin Torrico de Ferreira.

DIA 2
Ø	Kiera Bella da Conceição Gordon, filha de John Anthony Gordon e de Sílvia Barroso da Concei-

ção Gordon.

DIA 3
Ø	Raphael Cristian da Silva Costa, filho de José Manuel de Carvalho Costa e de Ruth Fernandes da 

Silva.
Ø	Duarte Maria Machado Ruivo da Frada Souto, filho de Luís Duarte da Frada Ferreira Souto e de 

Maria Joana Ruivo Marques Pereira Souto.
Ø	Francisco Miguel de Castro Teixeira, filho de Pedro Miguel Gonçalves Teixeira e Silva e de Ana 

Catarina Fernandes Castro.
Ø	Duarte Miguel de Castro Teixeira, filho de Pedro Miguel Gonçalves Teixeira e Silva e de Ana Ca-

tarina Fernandes Castro.

DIA 4
Ø	Yara Milena Henriques Oliveira, filha de Joaquim Manuel Oliveira e de Celina Angélica Martins 

Henriques Oliveira.
Ø	Tamara Maria Oliveira Araújo, filha de Nuno Filipe Freitas da Costa Araújo e de Diana Isabel 

Oliveira da Silva.
Ø	Martim Mendes Torres, filho de José Manuel Fernandes Torres e de Raquel Manuela da Silva Men-

des.
Ø	Benedita Pimentel de Campos, filha de Sérgio Fernando Ramalho Campos e de Sílvia Cristina da 

Fonseca Pimentel.

DIA 8
Ø	Sophia da Costa Trindade, filha de Hilário André Oliveira Silva Trindade e de Carla Sofia Rodri-

gues da Costa.
Ø	Pedro Silva Pereira, filho de Vítor Manuel Antunes Pereira e de Maria do Sameiro Mota da Silva.

DIA 11
Ø	Anaïs Ribeiro, filha de Ricardo Jorge da Silva Ribeiro e de Sandrina da Costa Pereira.

DIA 15
Ø	Lara Paulo Bastos, filha de Nuno Henrique da Cunha Bastos e de Cláudia Maria dos Anjos Fer-

reira Paulo.
Ø	Benedita Vilela da Silva, filha de Carlos António Ferreira da Silva e de Margarida Gonçalves Vilela.
Ø	Inês Peixoto de Oliveira, filha de José Joaquim Gomes Oliveira e de Olga Sofia Alves Peixoto.
Ø	Raphaël Faria Costa, filho de Jorge Manuel Moreira da Costa e de Liliana Sofia Lopes de Faria.

DIA 16
Ø	Gonçalo Freitas Simões, filho de Tiago João Ribeiro Simões e de Ana Raquel Pereira de Freitas 

Moura.
 Dia 17
Ø	Mayson Manuel Morais, filho de Mayson Manuel Morais e de Mara Isabel da Silva Gomes.
Ø	Sandro da Silva Lila Cardina, filho de Michael da Silva e de Johanna Alexandra Lila Cardina.

DIA 25
Ø	Lara Rodrigues Osório, filha de Carlos Manuel Branco Osório e de Sara Maria Oliveira Rodrigues.
Ø	Célia Amélia Montinho Monteiro, filha de Ricardo Jorge Fernandes Monteiro e de Leandra do 

Céu Montinho.
Ø	Alice Pereira Vieira, filha de Pedro José Antunes Vieira e de Angélique de Almeida Pereira.
Ø	Cassandra Bright, filha de Nicolas William Joseph Bright e de Eve Lucie de Almeida Pereira.
Ø	Simon Bright, filha de Nicolas William Joseph Bright e de Eve Lucie de Almeida Pereira.

DIA 26
Ø	Isaac da Silva Oliveira, filho de Tony Costa da Silva e de Susana Oliveira Martins Vila.

DIA 31
Ø	Gil Silva Magalhães, filho de Filipe Alberto de Freitas Magalhães e de Elsa Marília da Costa Silva.
Ø	Lara Palma Brandão, filha de Diogo Alexandre da Cruz Brandão e de Andreia Alves Palma.

Agosto

MAIS SANGUE, NÃO!
Não foi este infausto acontecimento, 

mesmo aqui à “nossa porta”, que me levou a 
escrever, este simples e despretencioso texto. 
Já andava a pensar em “desabafar” há muito 
tempo. 

Mas esta tragédia impeliu-me a não espe-
rar mais e, manifestar aqui o meu sentimen-
to de revolta, perante o que se está a passar 
na nossa sociedade, onde, hoje, uma vida 
humana, não tem valor nenhum. 

E, quando as estatísticas nos dizem que, 
a continuar assim, iremos ultrapassar os nú-
meros do ano passado, ainda se torna mais 
revoltante, pois, afinal, ao contrário do que 
se apregoa, sempre que se dá um casos des-
tes, ninguém faz nada para evitar mais mor-
tes. Reagesse na altura, perante as câmaras 
de televisão ou em entrevistas para os jor-
nais, vai-se a alguns funerais para ficar na 
foto, mas depois, tudo fica na mesma.

Quantos de nós, tomamos a iniciativa e 
a obrigação, de participar casos de violência 
doméstica, que até conhecemos? “Ah! Isso 
não é nada connosco, eles que se entendam” 
é a forma airosa de lavarmos as mãos e, dei-
xamos à sua sorte, os desavindos que, mais 
tarde ou mais cedo, vão acabar, derramando 
mais sangue.

E o Estado, não pode fazer nada, ou pode 
e não faz? Ou será que se preocupa mais 
com os assassinos do que com os assassina-
dos e suas familias? Promover encontros se-
xuais aos detidos é mais importante do que 
indeminizar quem de direito. “Coitadinhos 
dos presos, nem mulher/homem podem 
ter”. Assassinos que matam guardas, civis, 
e deixam dois ou três mais, em situações 
de fragilidade, são recompensados com re-
dução de penas por “bom comportamento”, 
têm direito a isto e a aquilo, são só direitos. 
E pagar as indeminizações a quem eles fize-
ram mal, não é tido em consideração?

Para mim, isto é muito mais profundo do 
que se possa pensar. “Ah! Isto é passageiro, 
são fases, nós somos um povo calmo e mais 
cedo ou mais tarde vamos voltar a ser o que 
éramos”. Não, isto vai piorar cada vez mais, 
enquanto não voltarmos a reger-nos por va-
lores que, entretanto, foram descartados e 
atirados ao caixote do lixo. E enquanto não 
voltarmos a cultivá-los, a utilizá-los no nos-
so dia a dia, nada vai melhorar. 

Os verbos amar, perdoar, confortar, aju-
dar, compreender, escutar deixaram de ser 
conjugados. Em seu lugar, matar, violentar, 
desgraçar são os mais utilizados, pondo em 
prática comportamentos violentos, adquiri-
dos pela falta de amor ao próximo.

Rezemos pelo descanso eterno de mais 
esta vitima de violência doméstica gratuita. 
Pelos filhos que se vêm privados dos pilares 
mais importantes para o seu são crescimen-
to. Peçamos para que, este lençol de sangue, 
derramado gratuitamente, seque de uma vez 
por todas, e que as pessoas vivam na paz e 
no amor, como sempre deveriam viver.

José CamPos

Confraria do sameiro
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CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Agosto 2019

POESIA DO SAMEIRO

1.FUNDAÇÃO

Foi no alto do Sameiro
Com majestoso Padrão,
Que se consagrou primeiro
O Dogma da Conceição.

    A bênção e assentamento
    Da Pedra Fundamental
    É o mais vivo documento
    Deste feito Universal.

Nunca em tempo algum se dera
Dentro, nem fora de Braga,
O que a Fé, então, fizera
Sobre agreste e dura fraga.

    Bem no cimo da Montanha
    Foi posta a Virgem de pé
    Numa artística peanha,
    Proclamando a nossa Fé!

Enquanto a Virgem subia
Os degraus do Pedestal,
Por todo o Monte se ouvia
Vibrar o Hino Papal…

    Em Braga todos os sinos
    Repicavam à porfia;
    No Sameiro novos hinos
    Entoavam a Maria.

Nas aldeias, em redor,
De mãos postas, sem chapéu,
Todo o povo, com fervor,
Invocava a Mãe do Céu.

    Até mesmo as avezinhas,
    Contornando aquela Imagem,
    Salmeavam ladainhas
    Em piedosa romagem.

Inda hoje as cotovias,
Ao romper da madrugada,
Repetem as melodias
Daquela hora sagrada.

    Mais tarde fora a Seu lado,
    Formando o braço da Cruz,
    Piamente entronizado
    O Coração de Jesus.

Logo após duas estrelas
Surgiram naquele Monte,
Como duas caravelas
Na fímbria do horizonte.

    Não se contunde, nem morre
    Esta inspiração feliz,
    Cujo eco inda percorre
    E empolga todo o País.

O verde Monte de Espinho
Guarda, com toda a certeza,
Que deve ao Padre Martinho
Tanto realce e nobreza.

(continua no próximo numero)

mons. alves da roCha
Datado do Rio de Janeiro, onde Mons. José Maria Martins Alves da Rocha 
era capelão-mor da igreja de Nossa Senhora da Penha, de 8 de Dezembro 
de 1945, este Poema Histórico de Nossa Senhora do Sameiro foi editado em 1946 
pela Livraria Cruz, de Braga. Monsenhor Alves da Rocha foi homenageado 
em 29 de Agosto de 1949 pela Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Em 
1950 ofereceu ao Sameiro um colar de esmeraldas avaliado, na altura, em 
400 mil escudos. Faleceu a 18 de Abril de 1956.

DIA 1
Ø	Damien Francisco Afonso Igrejas e Léa Marie Laurence Martineau

DIA 2
Ø	Vítor Hugo Dias Gonçalves e Patrícia Manuela Marques Ribeiro
Ø	Vítor Manuel Rodrigues Fernandes e Raluca Vasilica Bogdan

DIA 5
Ø	Bruno Gomes Cardoso e Sabrina Oliveira
Ø	Jeremy José da Rocha e Vanessa Jean

DIA 7
Ø	Rafael Agostinho Gomes Machado e Andreia Raquel Gama de Lima

DIA 9
Ø	Cédric Emile Paul Porcile e Maria de Fátima da Silva Pereira
Ø	Rafael Gonçalo Antunes Ferreira e Catarina Daniela Rodrigues Vieira

DIA 10
Ø	Daniel José Teixeira Gonçalves e Andreia Marisa da Silva Gonçalves
Ø	Óscar Ribeiro Gomes e Catarina de Fátima Gomes Ribeiro

DIA 12
Ø	Philippe Soares Ribeiro e Mélodie dos Santos Gomes

DIA 14
Ø	Bruno Eduardo Pinheiro Salgado Gomes e Patrícia Manuela Barbosa 

da Mota
Ø	Guillaume Ribeiro Ferreira e Mélissa Nogueira Fernandes

DIA 15
Ø	Mário Rui Alves Cordeiro e Christine da Silva

DIA 16
Ø	Telmo da Fonte e Laetitia Alcantara Pereira

DIA 17
Ø	Frederic Michael Martins Esteves e Fanny Laetitia Gomes Albuquer-

que
Ø	Mickael da Silva e Johanna Alexandra Lila Cardina
Ø	Paulo André Soares Anedda Medinas e Carla Isabel Gomes Gil

DIA 20
Ø	Adriano Rafael Ferreira e Nádia Gonçalves

DIA 22
Ø	Christopher da Costa Ribeiro e Katia Daka
Ø	Anthony William da Fonseca e Christina Marie de Almeida

DIA 23
Ø	Steven dos Santos e Emilisa Lima Oliveira

DIA 24
Ø	Tiago Rocha Oliveira e Cleide Moreira José Maria

DIA 26
Ø	Yohan Ribeiro de Sousa e Marybel El-Hage

DIA 27
Ø	Bruno Miguel Abreu Sousa e Armandine Marie-Louise Augusta 

Bouvard

DIA 28
Ø	Jerome Pedroso Carvalho e Sabrina Escudeiro Portilho

DIA 30
Ø	Carlos Manuel Pimenta da Costa e Tanya Villano

DIA 31
Ø	Diogo Alexandre da Cruz Brandão e Andreia Alves Palma
Ø	Hélder Ricardo Araújo Barbosa e Sílvia Maria dos Santos e Melo
Ø	Tiago Daniel Moreira Machado Ana Margarida Almeida Gomes

POEMA HISTÓRICO DE NOSSA  
SENHORA 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

Nota redação: embora este número do Ecos do Sameiro, prova-
velmente, não chegue a tempo de vos informar sobre a abertura 
(29 de Setembro) da exposição, fica o convite para visitarem este 
certame, que estará patente, no Posto de Turismo do Santuário do 
Sameiro, durante os meses de outubro e novembro, tal como se 
indica no cartaz de divulgação.

“De olhos postos na Transcendência”
- Com o artista Santiago Belacqua

O Posto de Turismo do Sameiro acolhe, a partir do dia 29 
deste mês de setembro, com inauguração marcada para as 
17,30h, uma exposição intitulada: “De olhos postos na Trans-
cendência”. 

As obras que se poderão contemplar são da autoria de San-
tiago Belacqua. Espelham o sentir do artista, mergulhado na 
esfera do sagrado, contemplando essencialmente Jesus e Nos-
sa Senhora.

Os trabalhos apresentam vários formatos e assentam sobre 
variados suportes. Assim, encontraremos figuras e monumen-
tos reproduzidos em íman’s; encontraremos reproduções de 
pinturas em azulejos e em xisto; encontraremos um retábulo 
com vários azulejos…

Contaremos ainda com uma novidade: trabalhos em vidro 
acrílico metalizado.

A exposição estará parente ao público durante os meses de 
outubro e novembro, nos horários de funcionamento do Posto 
de Turismo.

Santiago Belacqua é natural de Vila Nova de Famalicão e 
reside em Braga.

Nesta cidade tem por várias vezes mostrado o seu talento, 
sobretudo a partir do ano 2013, espalhando a sua obra pela 
Torre de Menagem, Sé Catedral, Museu Pio XII, Teatro Circo, 
Palácio do Raio.

Mas também já expôs na Ponte da Barca, no Porto, em Avei-
ro, em Lisboa (por várias vezes), na Figueira da Foz… 

No curriculum não lhe faltam presenças em exposições in-
ternacionais, com destaque para a ocorrida (em outubro de 
2014) no Carrousel du Louvre, em Paris e para a que percorreu 
as embaixadas do Brasil, Oslo e Noruega onde, aliás, acabaria 
distinguido com uma medalha de ouro.

Atualmente tem obra exposta na Igreja de Na. Sra. da Con-
ceição Velha, em Lisboa. E prepara exposições no Museu de Arte 
Sacra em Macedo de Cavaleiros, em Cabo Verde (a convite da As-
sembleia Nacional), em Miranda do Douro (na antiga catedral).

POSTO DE TURISMO DO SAMEIRO


