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De Morto… a Cascata

Fica a uns 400 metros de 
profundidade. Dizem está 
ali o ponto habitado mais 
baixo do mundo. Está car-
regado de sais, dos mais 
variados, que fazem bem a 
tudo – sobretudo às doenças 
da pele. Com eles se fazem 
pomadas para carecas que 
querem recuperar os pen-
teados, pomadas para ver-
rugas que incomodam de-
sejos de perene juventude, 
pomadas para borbulhas as 
mais rechonchudas e aver-
melhadas…

Também há quem pegue 
na lama que a água ajuda a 
formar e a espalhe pelo cor-
po. Não será bonita a foto-
grafia dessa ocasião, talvez 
até suscite gargalhada, mas 
mais uma vez esse mau as-
peto vem justificado pelo 
prometido rejuvenescimen-
to, pela beleza reconquis-
tada, pela oportunidade de 
despontar.

Quem vai a Qumram à 
procura de almoço – esta-
mos nas proximidades do 
Mar Morto – até já nem che-
ga ao restaurante sem pri-
meiro passar pela loja onde 
sobressaem os tubinhos, co-
res muitas, que muitas são 
as maleitas a sarar; também 
não se volta ao transporte 
sem mais uma deambulação 
pelas milagrosas pomadas, 
elixir de eterna meninice, 
panaceia para as quebreiras 
que a fragilidade humana 
propicia.   

Mas no Mar Morto não 
se pode nadar em condi-
ções, nem se pode mergu-
lhar. O melhor é flutuar, ou 
simplesmente molhar os 
pés. Sempre com imenso 
cuidado, não mais do que 
por cinco minutos, quando 
muito repetidos, mas en-
tremeados por passagens 
no chuveiro de água doce. 
E se uma gota que seja en-
tra para os olhos, a mesma 
água doce será remédio a 
procurar rápido, sob pena 
de terem que se chamar os 
bombeiros para apagar o 
fogo.

O Mar Morto recebe a 
água do Rio Jordão. Mas 
dado o nível a que está, de-
pois não transmite água a 
mais ninguém. A água não é 
límpida. Tem mais dez vezes 
concentração de sal do que 
qualquer outra água mari-
nha.     

E com tantos sais, com 
tanto sal, tudo isso con-
seguido no “egoísmo” da 
concentração das águas 
para mais ninguém canali-
zadas, o Mar não tem vida. 
É Morto. Não tem peixes. 
Não tem nada, p’ra além 
dele mesmo.

A elevada condensação 
das águas e a exploração 
dos sais (sempre a vora-
cidade humana à procura 
do lucro, no maior des-
respeito pela natureza) fa-
zem prever um fim triste (o 
desaparecimento) para o 

Mar Morto. Que já é Mor-
to. Porque nada passa p’ra 
outrem. Porque tudo con-
centra em si. Porque não 
comunica. Porque não se 
abre. Porque não partilha. 
Porque acaba em si mesmo.  

Dei comigo a trazer isto 
para a minha vida, para a 
dos cristãos, para a das so-
ciedades… 

E percebi sinais e amea-
ças de morte: bloqueios, 
egoísmos, autossuficiên-
cias, muros fechados, in-
sensibilidades, avarezas, 
solipsismos… 

Mas também descobri 
remédios para se obterem 
águas mais límpidas, mais 
frescas, mais vivas, mais 
prazenteiras, menos amea-
çadas. Águas com futuro!...   

Comuniquemos. Parti-
lhemos. Façamos circular o 
que temos. Sejamos mar de 
peixe fresco, de água fresca, 
com vida, através da abertu-
ra a todos.

Fica o apelo: de dique, 
a canal; de mão fechada, 
a solidário; de açambarca-
dor, a mar fluido; de espe-
lho parado, a cascata des-
lumbrante.

Caso para gritar: abaixo o 
egoísmo. Vivam os horizon-
tes generosos e amplos!

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 informação 
geral, sendo a sua fonte princi-
pal de noticias tudo o que diz 
respeito à vida do Santuário 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 inspiração 
cristã e à semelhança de outros 
órgãos de informação baseados 
na defesa dos mesmos valores, 

condena tudo o que se opõe à 
vida humana, como seja toda 
a espécie de homicídio, geno-
cídio, pena de morte, aborto, 
eutanásia e suicídio voluntário. 
Rejeita ainda tudo o que viole 
a integridade humana nas suas 
mais diversas manifestações 
nomeadamente os tormentos 
corporais e mentais e as ten-
tativas para violentar as cons-
ciências; tudo o que ofenda a 
dignidade da pessoa, como as 
condições de vida infra-hu-
manas, as prisões arbitrárias, 
as deportações, a escravidão, 
a prostituição, as prisões arbi-
trárias, o tráfico de mulheres e 
crianças bem como as condi-
ções 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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Admissão de novos Irmãos 
da Confraria do Sameiro

No próximo dia 8 de Dezembro serão admiti-
dos novos Irmãos para a Confraria de Nossa Se-
nhora do Sameiro. O que deve fazer para ser Ir-
mão desta família? 

Dirigir-se à Secretaria do Santuário, preencher 
um formulário com os seus dados e o pagamen-
to de uma quota jóia única no valor de 60€. Des-
te valor, aquando do falecimento do Irmão/ã, a 
Confraria manda celebrar 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 
Dezembro, após a Missa Solene da Festa, recebe-
rá o seu Diploma!



OUTUBRO . 2019    ECOS DO SAMEIRO    3

Peregrinação dos Frágeis

Notícias

Organizada pelo Arcipres-
tado de Braga juntamente 
com O Departamento da 
Pastoral da Saúde da Arqui-
diocese de Braga, realizou-se 
no passado dia 22 de Setem-
bro, na Cripta do Sameiro, 
a Peregrinação dos Frágeis, 
presidida pelo Arcebispo de 
Braga, D. Jorge Ortiga. Na 
homilia da Missa, D. Jorge 
Ortiga pediu aos cristãos que 
sejam uma presença jun-
to daqueles que têm algum 
tipo de fragilidade, seja física 
ou psicológica. «Temos que 
ir trabalhando para que esta 
sociedade seja mais humana, 
uma sociedade que promove 
a vida e cuida da vida», dis-
se o Arcebispo, lembrando 
que isto nem sempre acon-
tece, pois há quem defenda 
a eutanásia e pratique atos 
de violência doméstica, le-
vando, por vezes, à morte da 
vítima. D. Jorge Ortiga apro-
veitou a ocasião para agra-
decer a todos os que cuidam 
das pessoas mais frágeis, no-
meadamente familiares, pro- 
fissionais de instituições, hos-
pitais, centros sociais, centros 
de dia e também os voluntá-
rios.

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Setembro 2019

Dia 1 - Solenizou a Missa das 11.30 horas o Coro do Curso “Summer Singing”.
Dia 6 - Grupo Sénior da Junta de Freguesia de Ermesinde (Diocese do Porto) - (900 pessoas) – presidiu à Missa o Cónego João Peixoto, 

pároco de Ermesinde.
Dia 12 - Grupo Sénior da União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada – Vila Nova de Gaia (Diocese do Porto) - (500 

pessoas) – presidiu à Missa o Pe. António Baptista, pároco de Coimbrões.
Dia 14 - Grupo de Peregrinos do “Apostolado Mundial de Fátima” (Alemanha). Presidiu à Missa o Pe. Jörg Fleischer.
- Missa de um grupo de Ex-combatentes do Ultramar. Presidiu o Pe. Aníbal Ramôa.
Dia 16 - Grupo de “Hospitalidade de Lugo” (Espanha) – 150 peregrinos. Presidiu à Missa o Cónego José Lébon Sanchéz, Catedral de Lugo.
Dia 20 - Grupo da Paróquia de Moreira (Maia) – Diocese do Porto – 500 peregrinos. Presidiu à Missa o P. Augusto Manuel Miranda Carneiro da Silva.
Dia 25 - Grupo de 30 peregrinos alemães. Presidiu à Missa o Frei Rinaldo.
 - Grupo de 34 peregrinos polacos. Presidiu à Missa o P. Wyforsky.
Dia 28 - Convívio da Escola Carlos Amarante – Braga – época 64/ 74. Presidiu à Missa o Pe. António Monteiro, carmelita.

Antes da Missa, houve 
a recitação do Terço e um 
momento para a celebra-
ção do Sacramento da Re-

conciliação. A peregrinação 
terminou com o andor da 
Senhora do Sameiro a per-
correr, em procissão, as vá-

rias alas da cripta por entre 
a assembleia, um momento 
de despedida carregado de 
emoção.
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Conferência sobre os Santos Anjos

Notícias

No dia da festa litúrgica dos 
Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel 
e S. Rafael, 29 de Setembro, a 
Basílica do Sameiro acolheu 
uma conferência sobre os San-
tos Anjos. Orientou a reflexão 
o Pe. Leonardo, dos Padres 
Crúzios, comunidade residen-
te no Sameiro. O conferencis-
ta começou por recordar cita-
ções bíblicas e do Magistério 
da Igreja que fazem referên-
cias aos anjos e à sua missão. 
Depois, insistiu na importân-
cia de cada baptizado se unir 
constantemente ao seu anjo 
da guarda, pedindo-lhe aju-
da e protecção nos caminhos 

da vida e escutando a sua voz 
no mais íntimo da nossa alma. 
Esta união com os santos anjos  
leva-nos a estar unidos a 
Deus, pois os anjos estão na 
presença de Deus louvando-
-O e adorando-O continua-
mente, sem cessar. Nossa 
Senhora foi saudada pelo 
Arcanjo Gabriel, o enviado  
de Deus, o qual lhe veio pedir 
o seu sim para realizar-se a 
obra da nossa redenção. O Pe. 
Leonardo convidou os devo-
tos de Nossa Senhora a imitá-
-la na constante união com os 
nossos santos anjos e na escu-
ta da vontade de Deus.

Donativos
RESTAURO DA IMAGEM PRIMITIVA VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

Saldo do período anterior: 14.687,39 €  

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA
Procissão de velas 120,00 € 14.567,39 €  
Isaura Queirós Dias 10,00 € 14.557,39 €  
Donativo Departamento da Catequese 200,00 € 14.357,39 €  
Livros 30,00 € 14.327,39  €
Ofertas Memorias do Sameiro 135,51 € 14.191,88 €  
Donativo  50,00 € 14.141,88 €  
Oferats Casa das Estampas 965,00 € 13.176,88 €  
Daniel Silva e Maria de Fátima Oliveira (bodas de ouro) 60,00 € 13.116,88 €  
Bodas de Diamante (José da Cunha Esperança e Maria Teresa Baia S P Esperança) 50,00 € 13.066,88 €
TOTAL - 20/OUTUBRO 1.620,51 € 13.066,88 €
Nota: Donativos recebidos de 20 de setembro, até 20 de outubro de 2019. 

Imagem 
Primitiva

O Movimento da Mensa-
gem de Fátima da Arquidioce-
se de Braga realizou, no passa-
do dia 29 de Setembro, a sua 
peregrinação diocesana anual 
ao Sameiro. 

A celebração da Missa foi 
presidida pelo Cónego Antó-
nio Macedo, o qual orientou o 

retiro de doentes pertencentes 
a este Movimento na Casa das 
Irmãs da Sagrada Família, no 
Sameiro. Antes da Missa, o Pe. 
Adelino Marques, assistente 
diocesano do MMF, presidiu 
à recitação do Terço, lembran-
do as intenções da Igreja e 
do mundo, rezando particu-

Peregrinação do Movimento 
da Mensagem de Fátima

larmente para que reine nos 
corações dos homens a paz e 
se convertam aos valores do 
Evangelho.

À tarde, houve adoração ao 
Santíssimo Sacramento e bên-
ção aos doentes.



OUTUBRO . 2019    ECOS DO SAMEIRO    5

A Adoração, a primeira direçao do nosso ser
Muitos peregrinos entram 

no Santuário do Sameiro 
como fossem apenas turistas. 
Tiram algumas fotografias, 
nem fazem uma genuflexão 
diante do Santíssimo Sacra-
mento e voltam para casa sem 
as devidas graças que pode-
riam ganhar se a sua compos-
tura fosse mais de adoração.

O Catecismo da Igreja Ca-
tólica explica, no capítulo so-
bre o primeiro mandamento, o 
que significa adorar: “Adorar a 
Deus é, no respeito e na submis-
são absoluta, reconhecer ‘o nada 
da criatura’, que não existe a não 
ser por Deus. Adorar a Deus é 
como Maria no Magnificat, lou-
vá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a 
si mesmo, confessando com gra-
tidão que Ele fez grandes coisas 
e que seu nome é santo (cf. Lc 
1,46-49)” (Cat. 2097).

A Adoração: a essência dos 
Santos Anjos

No Evangelho de São Ma-
teus lemos: “Guardai-vos de 
menosprezar um só destes pe-
quenos, porque Eu vos digo que 
os seus Anjos, no céu, contem-
plam sem cessar a face de meu 
Pai que está nos céus” (Mt 18, 
10). O Papa João Paulo II ex-
plica este trecho:“Este ‘con-
templar cem cessar a face do Pai’ 
é a manifestação mais alta da 
adoração de Deus. Pode-se dizer 
que constitui aquela ‘Liturgia 
celeste’, celebrada em nome de 
todo o universo e à qual se as-
socia incessantemente a Liturgia 
terrena da Igreja, especialmente 
nos seus momentos culminan-
tes. Basta recordar aqui o ato com 
que a Igreja, diariamente e a cada 
hora, no mundo inteiro, no início 
da Oração Eucarística, no cora-
ção da Santa Missa, invoca os 
‘Anjos e Arcanjos’, para cantar a 
glória de Deus três vezes Santo, 
unindo-se assim àqueles pri-
meiros adoradores de Deus, 
no culto e no amoroso conheci-
mento do mistério inefável da 
Sua Santidade” (06-08-1986).

Deixo-lhe uma sugestão: 
tente memorizar o “Sanctus” 
(“Santo, Santo, Santo é o Se-
nhor do  Universo”)  da San-
ta Missa, reze-o muitas vezes 
durante o dia em união com 
o seu Anjo da Guarda – para 
adorar a Deus, através desta 
oração.

A adoração:

uma atitude de vida

Assim como os Anjos vivem 
em contínua adoração e trans-
formam toda a sua existên-
cia em adoração, do mesmo 
modo eles querem conduzir-
-nos também nessa direção, 
ou seja, transformar toda a 
nossa vida numa adoração a 
Deus. Pois adoração é, na ver-
dade, muito mais do que um 
ato singular de adoração, ora-
ções isoladas, mas deve ser, 
por assim dizer, um hábito de 
todo o nosso ser.

Adoração Eucarística

O ato mais alto de adoração 
é o sacrifício da santa Missa, 
na qual, unidos com Cristo e 
em comunhão com os San-
tos Anjos, oferecemos ao Pai 
a nossa adoração e o nosso 
agradecimento. O culto da Eu-
caristia fora da Santa Missa é 
uma continuação desta adora-
ção. Santo Afonso de Ligório 
escreveu: “A devoção de adorar 
Jesus sacramentado é, depois dos 
sacramentos, a primeira de todas 
as devoções, a mais agradável a 
Deus e a mais útil para nós”  (cf. 
Visitas ao Santíssimo Sacra-
mento).

“A Igreja e o mundo têm 
grande necessidade do culto 
Eucarístico. Jesus espera por 
nós neste Sacramento do Amor. 
Não nos mostremos avaros com 
o nosso tempo para ir encon-
trar-nos com Ele na adoração, 
na contemplação cheia de fé e 
pronta para reparar as grandes 
culpas e os crimes do mundo. 
Não cesse nunca a nossa adora-

ção.” (João Paulo II, Domini-
cae Cenae, 3)

Portanto, se tiver a possi-
bilidade de fazer a Adoração 
Eucarística na sua paróquia ou 
no Santuário do Sameiro, na 
Basílica ou na capela da ado-
ração, aproveite muitas vezes 
esta oportunidade.

Não precisamos pensar 
que a adoração, como forma 
concreta de oração, seja com-

plicada. É exatamente o con-
trário. Santa Teresinha do Me-
nino Jesus confessou certa vez: 
“Quando me ajoelho diante do 
tabernáculo, eu não tenho nada 
mais a dizer ao Senhor do que 
isso: ’Senhor, Tu sabes que eu Te 
amo!’ E eu sinto que isso nunca 
O importuna.”

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 
Sufrágio por todos os Irmãos, benfeitores, 
funcionários e colaboradores da Confra-
ria 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



6    ECOS DO SAMEIRO    OUTUBRO . 2019

CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Setembro 2019

DIA 7
Ø	Paulo Alexandre Cardoso Monteiro e 

Adriana Luísa Sousa Fernandes

DIA 14
Ø	Domingos Filipe Carvalho Pereira e Te-

resa Raquel de Sousa Ferreira

DIA 21
Ø	Michael Edward Bia e Arminda da Con-

ceição Azevedo Pereira
Ø	Gerardo António Fernandes Sampaio e 

Raquel Duarte Lopes
Ø	João Luís Granja da Costa 
 e Joana Andreia Costa da Silva

DIA 22
Ø	Hélder Filipe da Rocha Nogueira e Sara 

Daniela Pinheiro Prata

DIA 28
Ø	José Luís Borba Brandão e Patrícia Sofia 

Mesquita Azevedo

Ø	João Luís Ministro Lourenço e Cláudia 
Sofia Barata Pinto

DIA 29
Ø	Alejo Balistoy Labustro Jr. e Carina 

Gonçalves Pereira

BAPTISMOS

DIA 1
Ø	David Miguel Vieira de Sousa, filho Mi-

guel Joaquim Rodrigues de Sousa e de 
Sara Raquel Gonçalves Vieira.

DIA 7
Ø	Ana Francisca Gavina Calheiros Tei-

xeira Pinto, filha de Pedro Henrique 
Gonçalves Calheiros Teixeira Pinto e de 
Ana Catarina Soares Gavina.

 
DIA 8
Ø	Lilia Costa Ferreira, filha de Moisés da 

Costa Ferreira e de Katarzyna Costa Fer-
reira.

Ø	Miguel de Magalhães Gomes, filho de 
Joel dos Santos Gomes e de Ana Sofia 
Moreira de Magalhães.

Ø	Gabriela de Sá Abreu, filha de Tiago 
Rafael Barbosa Abreu e de Joana Raquel 
Magalhães de Sá.

DIA 15
Ø	Afonso Dinis Aguiar Vieira, filho de 

Manuel João Carvalho Vieira e de Cristina 
Isabel Aguiar da Lapa Vieira.

 
DIA 21
Ø	Gianni Joseph Pereira Bia, filho de Mi-

chael Edward Bia e de Arminda da Con-
ceição Azevedo Pereira.

 
DIA 29
Ø	Leonor Tinoco Esteves, filha de Luís Fili-

pe Pereira da Silva Esteves e de Typhaine 
Tinoco.

Ø	Letícia Tinoco Esteves, filha de Luís Filipe 
Pereira da Silva Esteves e de Typhaine Ti-
noco.

Setembro

MAGUSTO NO SAMEIRO 2019
A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, tem a honra de convidar V. Exª para, 

o já tradicional Magusto/Convívio, a realizar no dia 17 de Novembro, pelas 17,30 
horas, na Colunata da Basílica do Sameiro.

A vossa presença, será para nós, uma grande honra.

Solenidade de Todos os Santos - 1 de Novembro de 2019

Horário das Celebrações na Basílica

Dia 31 de Outubro (Quinta-feira) 
16:00 – Terço

16:30 – Missa Vespertina.

Dia 1 de Novembro (Sexta-feira)
07:30 – Missa 
08:30 – Missa 
09:30 – Missa 
10:30 – Missa
11:00 – Missa
16:00 – Terço
16:30 – Missa
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POESIA 
DO SAMEIRO

2. EM ROMA

A Senhora do Sameiro
É de Portugal Mordoma;
E foi o Papa o primeiro,
Que, ao benzê-la, o disse em Roma.

 Foi o Grande e Nono Pio,
 De imorredoira memória,
 Que fez honra ao nosso brio, 
 E justiça à nossa História

Mais bela, mais excelente, 
Fora a Graça inesperada,
Definindo, incontinenti,
O Dogma da imaculada.

 Quando Roma deu sinal,
 Todo o mundo estremeceu,
 E muito mais Portugal, 
 Com o triunfo do Céu.

Nas aldeias, na cidade,
Revoavam pelo espaço
A ternura, a virgindade,
No mais doce e pio abraço.

 Por toda a parte se ouvia
 Hossanas à Virgem Pura,
 Mas em Braga, esta alegria
 Tocou o auge da loucura!

É que Braga sempre fota,
No combate à heresia,
A desvelada Pastora
Da candura de Maria.

 Trouxe-nos tantas venturas
 Esta alvorada de Fé,
 Que nas idades futuras
 Ficará sempre de pé.

(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.

JUBILEUS  
DE CASAMENTO

POEMA HISTÓRICO DE NOSSA  
SENHORA DO SAMEIRO

Julho

Bodas de Prata

Ø	Inácio do Rosário Cadilhe Veiga Coelho e 
Maria de Fátima Fernandes Antunes, Urge-
ses (Guimarães)

Ø	Belmiro Ferreira Lopes e Maria de Fátima 
Almeida da Silva Lopes, Mouselos (Santa 
Maria da Feira)

Ø	José Augusto da Costa Duarte e Teresa Sofia 
Quintas Silva Duarte, Merelim – São Pedro 
(Braga)

Ø	Jorge Manuel da Silva Gomes e Margarida 
da Graça Alves Dias, Donim (Guimarães)

Bodas de Ouro

Ø	Joaquim de Oliveira Pires e Joaquina Pires 
Gomes, Lage (Vila Verde)

Agosto

Bodas de Prata

Ø	José António da Cunha Matos e Maria Ma-
dalena Oliveira Matos, Hamburgo (Alema-
nha)

Ø	Luís Amadeu Araújo Marques e Maria Ma-
nuela Alves Costa, São Tiago da Cruz (Gui-
marães)

Ø	Francisco José Ferreira Martins Camêlo e 
Alexandra Marta Mota Teibão Vieira Mar-
tins Camêlo, Oliveira do Castelo (Guima-
rães)

Ø	João Pereira de Moura e Maria Filomena 
Lima Afonso Moura, Palmeira (Braga)

Ø	Fernando Jorge Costa Vilas Boas e Maria 
Irene Alves do Vale, Tamel – São Veríssimo 
(Barcelos)

Ø	Sérgio Manuel Machado Menezes e Luísa 
Maria Gonçalves Correia, Cabanelas (Vila 
Verde)

Ø	Fernando Cunha Oliveira e Maria Teresa 
Antunes Coelho, Pedralva (Braga)

Ø	João de Deus da Silva Brito e Ana Isabel 
Marques Pereira, S. Vicente (Braga)

Ø	Carlos José Carvalho Pereira e Maria do 
Sameiro Silva Pereira, Louro (Vila Nova de 
Famalicão)

Ø	António Augusto Rodrigues dos Santos 
e Patrícia Margarida Martins da Silva dos 
Santos, Vila Nova de Sande (Guimarães)

Ø	Estêvão Alves Barbosa Duarte e Amélia 
Maria Oliveira da Silva Duarte, Vila Verde

Ø	António Manuel Peixoto Alves e Gracinda 
Manuela Vieira Durães, Soutelo (Vila Verde)

Ø	Joaquim Rodrigues Ribeiro e Maria da Gló-
ria Loureiro Gomes, Celeirós (Braga)

Ø	Narciso Manuel Ferreta Coelho e Gracinda 
Maria Fernandes dos Reis, França

Ø	António Manuel Merelim da Silva e Ana 
Paula Cardoso da Cruz, Portela (Vila Nova 
de Famalicão)

Ø	António dos Reis Rodrigues e Maria da 
Conceição Machado Lopes Rodrigues, Bar-
budo (Vila Verde)

Bodas de Ouro

Ø	Francisco Lopes Bezerra e Maria Amélia 
Ferreira Meira, Requião (Vila Nova de Fa-
malicão)

Ø	Manuel Martins de Faria e Joaquina Freitas 
da Silva, Joane (Vila Nova de Famalicão)

Ø	Alberto Rodrigues de Faria e Elvira Oliveira 
Malheiro Faria, Lomar (Braga)

Ø	João Pinto de Sousa e Laurinda da Cruz 
Guimarães, Arnoso – Santa Maria (Vila 
Nova de Famalicão)

Ø	José Martins da Silva e Maria da Conceição 
Correia da Costa, Tebosa (Braga)

Ø	Alberto José Francisco e Maria Alzira de 
Sousa Martins, Joane (Vila Nova de Famali-
cão)

Ø	Manuel Martins de Faria e Joaquina Freitas 
da Silva, Joane (Vila Nova de Famalicão)

Ø	José Gonçalves Pereira e Maria do Sameiro 
Fernandes Gonçalves Pereira, São José de 
São Lázaro (Braga)

Ø	Domingos de Araújo Carpinteiro e Deusidi-
na Macedo Gonçalves Carpinteiro, Canadá

Ø	Fernando Maciel Salgueiro e Ana Júlia da 
Costa Salgueiro, Galegos – São Martinho 
(Barcelos)

Setembro

Bodas de Prata

Ø	Joaquim Paulo Fernandes e Maria Custódia 
Rodrigues da Silva, Oliveira – São Pedro 
(Braga)

Ø	Camilo António Fernandes Rodrigues  e 
Maria de Fátima Pereira Barbosa, Telhado 
(Vila Nova de Famalicão)

Ø	Rui César Pereira da Silva e Rosa Silva Viei-
ra, Bastuço – São João (Barcelos)

Ø	Mário Rui Martins Pereira e Maria da Con-
ceição de Freitas Figueiredo Pereira, Vimiei-
ro (Braga)

Ø	José António de Freitas Cardoso Maia e 
Custódia Cidália Marques da Silva, São 
Cláudio de Barco (Guimarães)

Bodas de Ouro

Ø	José Maria da Silva Pereira e Maria Dulce 
Vieira Vitória Pereira, Tabuaças (Vieira do 
Minho)

Ø	Noé de Oliveira Amorim e Lídia de Fátima 
Sousa da Silva Amorim, São Martinho de 
Campo (Póvoa de Lanhoso)

Ø	Manuel de Castro Alves e Bernardete de Fá-
tima Rodrigues Alves, Sequeade (Barcelos)

Ø	Joaquim Leite de Oliveira e Maria Armanda 
da Silva Oliveira, São Félix da Marinha (Vila 
Nova de Gaia)

Ø	Adelino Domingues e Maria de Jesus Este-
ves, São Victor (Braga)

Bodas de Diamante

Ø	António Vilaça Ferreira e Rosa de Sousa e 
Costa, Nogueira (Braga)
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FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

Padroeira do Santuário do Sameiro

2019
Novena

29 de Novembro  
a 6 de Dezembro

Segunda a Sexta-feira:
16:15  - Terço e Missa

Aos Sábados e Domingos:
16:00  - Terço
16:30  - Missa

7 de Dezembro (Sábado)
16:00  - Terço

16:30  - Missa Vespertina  
da Solenidade da Imaculada 

Conceição.

FESTA
8 de Dezembro (Domingo)
07:30  - Missa (na Basílica)
08:30  - Missa (na Cripta)
09:30  - Missa (na Cripta)

11:00  - Missa Solene  
de Festa, na cripta.

- Transmitida pela Rádio 
Renascença.

 - Admissão dos novos Irmãos  
da Confraria do Sameiro. 

15:00  - Hino AKATISTOS, na cripta.
16:30  - Missa (na cripta)

CONFISSÕES  
(Capela da Reconciliação - Cripta)

08:30 - 12:00
14:30 - 16:30

Foi lançado, no passado dia 
19 de outubro, no Posto de Tu-
rismo do Santuário do Samei-
ro, o 2º grupo de selos dos CTT 
Correios de Portugal, alusivo 
aos Arcebispos de Braga.

Estiveram presentes nesta 
cerimónia o Cónego José Paulo 
Abreu, presidente da Confra-
ria do Sameiro, o Arq. Gerar-

do Esteves, da Confraria do 
Sameiro, sendo o elemento de 
ligação entre esta instituição e 
os CTT, o Dr. Raul Moreira, em 
representação dos CTT. 

Após as intervenções ini-
ciais, procedeu-se à assinatura 
de alguns exemplares destas 
estampilhas que, a partir de 
agora, passaram a circular na 

OS “ARCEBISPOS DE BRAGA” EM SELOS DOS CTT

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 6.222 euros e que já se encontram disponiveis neste 
santuário. O nosso MUITO OBRIGADO.

NR-Por lapso, na última edição do Ecos do Sameiro, o va-
lor referido estava incorrecto. Pelo facto pedimos as nossas 
desculpas, repondo assim, o valor real da oferta feita a este 
santuário.

AGRADECIMENTO

correspondência que, por todo esse mundo fora, leva e dá a co-
nhecer, a história dos Arcebispos de Braga.

Pode ver o vídeo da cerimónia em:  https://youtu.be/Qd1boe-
Bpkew.

José CamPos

Confraria do sameiro


