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SENHORA DO SAMEIRO: 
DESATADORA DOS NÓS

O desafio que hoje venho 
lançar estende os alicerces até 
à Alemanha e transporta-nos 
aos anos 1700. Um sacerdote, 
responsável pela capela de St. 
Peter, na cidade de Ausbur-
go, resolveu encomendar um 
quadro de Nossa Senhora ao 
pintor Johann Schmittdner. 

Sendo fervoroso católico e 
buscando inspiração, o pintou 
entregou-se à leitura e aca-
bou por “esbarrar” com San-
to Ireneu, Bispo de Lyon, do 
séc. III. Lendo-o, encontrou a 
frase: “Eva atou o nó da des-
graça para o género humano; 
Maria, pela sua obediência, 
desatou-o”.

Com esta verdade, Johann 
Schmittdner concebeu a 
obra deste modo: a Imacula-
da Conceição aparece entre 
o céu e a terra; acima dela, o 
Espírito Santo irradia luz; na 
cabeça, tem 12 estrelas (evo-
cação das 12 tribos do Povo 
de Israel, no Antigo Testa-
mento; dos 12 Apóstolos, aos 
quais Cristo confia a Igreja, no 
Novo Testamento); do lado 
esquerdo da Virgem aparece 
um anjo que lhe entrega uma 
fita carregada de Nós, uns pe-
quenos, outros grandes, aqui 
mais próximos, ali mais desa-
gregados… Esses Nós simbo-
lizam os nossos pecados, as 
nossas debilidades, as nossas 
misérias, também as nossas 
dores, as nossas aflições, os 
nossos dramas, as nossas an-
gústias, as nossas frustrações 
e fracassos, os nossos medos 
e desgraças.  Mas eis que a 
fita se altera do lado direito 
das mãos de Nossa Senhora, 
muda de figurino depois de 

lhe passar pelos dedos: ago-
ra aparece lisa, sem qualquer 
Nó, percebendo-se que Ma-
ria tudo resolve, desata todos 
os Nós, livra-nos de todos os 
constrangimentos, de todos 
os apertos, de todas as maze-
las. 

Maria é a cheia de miseri-
córdia, a Mãe libertadora pelo 
poder de Jesus. Maria é o so-
corro dos aflitos. Maria é a de-
satadora dos Nós.

Aqui chegados, eis o de-
safio que ouso lançar: vamos 
pensar em tudo o que nos 
aflige. Vamos pensar no que 
atormenta a nossa casa, o 
nosso país, ou o nosso mun-
do. E por cada cruz de que 
queremos libertar-nos vamos 
fazer um Nó, a que juntamos 
um pequeno texto escrito que 
explicita o “espinho” de que 
queremos ser libertos. Cada 
Nó representará uma nos-
sa prece a colocar aos pés de 
Nossa Senhora. 

Cada um poderá escolher o 
material a usar: uma fita, uma 
corda, tecido de algodão, bar-
ro, cerâmica vidrada, metais, 
gesso, sei lá… Depois de feito 
o Nó e de lá estar o pedido a 
depor aos pés de Nossa Se-
nhora, então toca a entrar na 
Basílica do Sameiro. E vamos 
junto da caixa colocada ao pé 
da grade que divide o presbi-
tério do corpo da Igreja, para 
depositarmos os nossos Nós, 
com as nossas súplicas. 

Ao fazermos isto, estamos a 
mostrar a nossa fé em Nossa 
Senhora: sabemos e acredi-
tamos no poder que Ela tem; 
acreditamos no amor que nos 

dedica; acreditamos que Ela é 
Mãe atenta; acreditamos que 
Ela nos vai socorrer. Ao mes-
mo tempo, rezamos por nós 
e pelos outros e dizemos a 
Deus, por Maria, do que mais 
nos aflige, do que mais aflige 
o nosso lar, o nosso país e o 
mundo.

Escuteiros, grupos de ca-
tequese, movimentos de es-
piritualidade, acólitos, leito-
res, ministros da comunhão, 
membros dos grupos corais, 
irmandades e confrarias, ins-
tituições de solidariedade 
social, associações as mais 
diversas, todos, todos os cris-
tãos, meninos, jovens, adultos, 
casais, solteiros (consagrados 
ou não), idosos, vamos fazer 
o(s) nosso(s) Nó(s). Vamos 
formular os nossos desejos de 
libertação. Vamos expressar as 
nossas súplicas à Mãe. E va-
mos subir à montanha.

Começaremos a concreti-
zar o desafio no dia 1 de julho.

No horizonte fica a possibi-
lidade de virmos a fazer uma 
exposição com tudo quanto 
aos pés da Mãe seja levado. 
E numa celebração – dia 11 
de outubro, às 16,30h – reza-
remos por todos esses “Nós” 
que nos infernizam a vida e 
precisam de passar pelos de-
dos de Nossa Senhora, trans-
formados agora em arco-íris, 
em estrada limpa, em fita sem 
estrangulamentos.

Eu vou aderir. Querem vir 
também?! Vamos todos?!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  

de nossa senhora do sameiro
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CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

MARÇO 2020
DIA 7
João Fontes e Susan Esteban

JUBILEUS DE CASAMENTO

Fevereiro

BODAS DE OURO

 → Joaquim da Costa Fernandes  
e Gracinda da Costa Malheiro Fernandes,  

Oleiros (Vila Verde)

 → Joaquim de Sousa Antunes 
e Deolinda de Jesus Vieira Antunes,  

Este – S. Mamede (Braga)

Março

BODAS DE PRATA

 → Manuel Gomes Fernandes  
e Maria de Fátima Magalhães Gomes, Lomar (Braga)

 → Manuel Joaquim Sousa Pereira  
e Maria Alexandrina Ferreira Loureiro, Pousa (Barcelos)
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Notícias

Apesar dos constrangimen-
tos a que estamos impostos 
devido à pandemia que noa 
atinge e estando os devotos 
de Nossa Senhora do Samei-
ro informados de que este ano 
não se realizaria a Peregrina-
ção Arquidiocesana anual, no 
primeiro domingo de Junho, 
mesmo assim não quisemos 
que este dia passasse desper-
cebido na vida do nosso San-
tuário. Já que a multidão de 
peregrinos não podia escalar a 
montanha até à Casa da Mãe, 
a Mãe do Céu quis descer a 
montanha, deixar o Seu Tro-
no, e ir à cidade, percorrendo 
os caminhos dos olhos tristes 
dos seus filhos e filhas. 

Na sexta-feira, 5 de Junho, 
pelas 20.30 horas, o carro dos 
Bombeiros Voluntários das 
Taipas (Guimarães), a quem, 
desde já, agradecemos viva-
mente, saía da Basílica do Sa-
meiro, encimando o andor or-
namentado de Nossa Senhora 
do Sameiro. Seguindo pela 
via da Falperra, fez um longo 
percurso (quase de três ho-
ras!...), passando por algumas 
freguesias bracarenses: Gual-
tar, Dume, Nogueiró, Tenões, 

Lamaçães, Fraião, Nogueira, 
Ferreiros, Maximinos, S. Ví-
tor, S. Vicente, S. Lázaro, Real, 
recolhendo na Sé Catedral 
de Braga, onde muitos bra-
carenses, tomando as devidas 
regras de segurança, aclama-
ram Nossa Senhora! Os bra-
carenses esmeraram-se para 
receberem Nossa Senhora, em 
todas as ruas por onde a Mãe 
passava era aclamada com 
cânticos, palmas, flores… as 
janelas das casas estavam or-
namentadas com colchas, ve-
las, grinaldas… os rostos dos 
fiéis transportavam um misto 
de alegria e dor: alegria por 
sentirem a presença querida 

da Mãe do Céu, de tristeza 
porque sentem que o tempo 
presente é de dor e sofrimen-
to! Momento particularmente 
emocionante foi a passagem 
de Nossa Senhora pelo Hos-
pital de Braga, onde foi sau-
dada por alguns doentes e 
profissionais e auxiliares de 
saúde!... Quantas lágrimas!... 
Quanta dor!... Quantos pedi-
dos à Saúde dos Enfermos!... 
Quanta gratidão devemos a 
eles todos por estarem na li-
nha da frente diariamente; 
por eles e por todos os doen-
tes continuaremos a rezar!

No Domingo, 7 de Junho, 
a Cripta do Sameiro aco-

Peregrinação ao Sameiro

A 12 de Junho de 1904 foi 
coroada a belíssima imagem 
de Nossa Senhora do Samei-
ro por um Legado Pontifício, 
pedido pelo Arcebispo Pri-
maz de Braga, de então, D. 
Manuel Baptista da Cunha. 
O Santo Padre, S. Pio X, no-
meou seu Legado o Excelen-
tíssimo Núncio Apostólico de 
Portugal. A coroa, oferta dos 
portugueses, desde o mais 
pobre até à Rainha D. Amé-
lia, foi delineada pelo artista 
Roque Gameiro e feita nas 
oficinas do artista bracarense, 
Manuel Casimiro da Costa. 

Foi um dia grandioso e me-
morável na história do Sa-
meiro. Assim, ficou instituída, 
neste dia, no calendário pró-
prio da Arquidiocese de Bra-
ga, a Festa Litúrgica de Nossa 
Senhora do Sameiro.

 No passado dia 12 
de Junho, o nosso Santuário 
“vestiu-se” de festa para fa-
zer memória desta efeméride 
volvidos 116 anos. Durante 
o dia, apesar de estar chuvo-
so e frio, um pouco anormal 
para esta época do ano, foram 
muitos os fiéis que rumaram 
ao Sameiro para a recitação 

do Terço, com início às 16.00 
horas, e para a celebração da 
Missa Solene, presidida pelo 
P. Delfim Coelho, Reitor do 
Santuário, e com a participa-
ção do Grupo Coral do Sa-
meiro. Na homilia, o Reitor 
lembrou que a coroa que cin-
ge a fronte de Nossa Senho-
ra 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 
e que devem ser modelo a 

Festa Litúrgica de Nossa Senhora do Sameiro

lheu a celebração da Missa 
da Solenidade da Santíssima 
Trindade, que seria a Missa 
conclusiva da peregrinação. 
O Cónego José Paulo Abreu 
presidiu à celebração, conce-
lebrada pelo Reitor do Santuá-
rio, Pe. Delfim Coelho, e pelo 
Monsenhor António Moreno. 
Na homilia, o Vigário Geral da 
Arquidiocese de Braga reforçou 
a ideia de que «Deus é família, 
Pai, Filho e Espírito Santo», ex-
plicando o que é cada uma das 
pessoas da Santíssima Trinda-
de representa no processo da 
salvação e reforçou o caráter 
familiar que a oração deve ter. 
Lembrou e rezou pelas inten-
ções do mundo, da Igreja, da 
nossa Arquidiocese, do nosso 
país, das nossas famílias, de 
cada um dos devotos de Nos-
sa Senhora do Sameiro, pelas 
vítimas do Covid-19, pelos 
que morreram sem o afecto 
e conforto dos que lhes eram 
mais queridos, pelos profis-
sionais de saúde e auxiliares 
da acção médica, pelos nossos 
governantes e autoridades, co-
locando tudo no Coração da 
Trindade através do Coração 
Imaculado de Maria.

Obrigado a todos os que 
colaboraram para que esta pe-
regrinação especial, em espe-
ciais circunstâncias, pudesse 
ser realizada! Nossa Senhora 
do Sameiro a todos recom-
pense e cumule de bênçãos!

adoptar na nossa vida cristã. 
A tradicional Procissão de 

Velas, à noite, não se realizou 
devido à pandemia que esta-
mos a atravessar.
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TEMA: 
“Uma Alma Mariana, ou... as Vi-

brações de um Povo” 

CONVITE: 
Se és apaixonado por fotografia/

vídeo e gostas do Sameiro, então não 
percas esta oportunidade e participa 
neste Concurso de Fotografia – “Uma 
Alma Mariana, ou... as Vibrações de 
um Povo”. 

DURAÇÃO: 
O Concurso decorre durante os 

meses de julho a setembro. 

PREÂMBULO: 
Este concurso de fotografia visa 

testemunhar o amor que o povo de 
Deus sempre dedicou à Mãe do Céu, 
Nossa Senhora do Sameiro. 

É importante que todos apreciem 
o Sameiro, seja por motivos de índole 
turística, ou de deleite ecológico, ou 
por impulsos de cariz religioso. 

O Concurso procura envolver o 
público em geral, de forma a harmo-
nizar a atividade humana com os va-
lores religiosos. 

Pretende-se captar aspetos de en-
tusiasmo, júbilo e devoção… como o 
povo vibra com a Nossa Senhora e 
vem rezar ao Santuário do Sameiro. 

Procuram-se imagens que captem 
“momentos” únicos, êxtases perante 
a beleza de Nossa Senhora. Ao mes-
mo tempo, procuram-se testemu-
nhos da reação orante ou devocional 
dos crentes perante essa beleza Única 
da Mãe do Céu. 

As fotografias submetidas a con-
curso, devidamente avaliadas por um 
júri e premiadas consoante o mérito, 
deverão depois ser expostas, prolon-
gando a finalidade do concurso: dar 
a conhecer o Sameiro, os devotos, as 
devoções, a força de uma crença, a 
ternura de um amor para com a pa-
droeira de Portugal.

REGULAMENTO: 
1. O Posto Turismo – Sameiro, lança, 
a partir de 1 de julho e até finais de 
setembro de 2020, um Concurso de 
Fotografia, no âmbito do projeto “Sa-
meiro de Todos, Sameiro para Todos”.  
Esta 2.ª Edição do Concurso tem por 
tema: “Uma Alma Mariana, ou... as Vi-
brações de um Povo”.
2. Não há limites de idade para quem 
queira participar.
3. Os concorrentes serão distribuídos 
por três escalões: o primeiro, até aos 
29 anos; o segundo entre os 30 e os 64 
anos; o terceiro entre os 65 e os mais 
anos que Deus vai dando. A data de 
referência para a contagem dos anos 
é o dia 30 de setembro de 2020.   
4. As fotografias deverão visar as vi-
vências, os comportamentos, as de-
voções dos turistas/visitantes/pere-
grinos/devotos. 
5. A participação no concurso requer 
uma inscrição no Posto Turismo - 
Sameiro. A falta da mesma, invalida 

a participação. A inscrição pode ser 
feita durante todo o tempo em que o 
concurso decorre.
6. A inscrição é gratuita.
7. Podem participar todos os pro-
fissionais e amadores de fotografia, 
portugueses e estrangeiros.
8. Os concorrentes só podem apre-
sentar-se individualmente.
9. Cada concorrente pode concorrer 
com três fotografias.
10. Todas as fotos que tenham rostos 
explícitos, têm de fazer-se acompa-
nhar da devida cedência de direitos de 
imagem do “modelo” ao fotógrafo e ao 
Posto Turismo - Sameiro (modelo de 
formulário dessa cedência de direitos 
poderá colher-se no Posto Turismo - 
Sameiro, no momento da inscrição).
11. Estão automaticamente excluídos 
da participação no concurso os ele-
mentos do júri e os promotores desta 
iniciativa. 
12. No mês de outubro as fotografias 
serão expostas no Sameiro. A inaugu-
ração da exposição está marcada para 
as 17:30 horas do dia 24 de outubro. 
13. No dia 23 de outubro de 2020 serão 
conhecidos os vencedores, escolhidos 
por um júri designado pela Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro. 
14. A cerimónia de entrega de pré-
mios decorrerá no Posto Turismo – 
Sameiro no dia 24 de outubro pelas 
17:30 horas. 
15. As fotografias deverão ser en-
tregues em envelope fechado, A3, 
e devem mencionar OBRIGATO-
RIAMENTE os seguintes elementos: 
Nome:/Idade:/Morada:/E-mail: /Nú-
mero do Telemóvel. 
16. As fotografias deverão ser en-
tregues obrigatoriamente em su-
porte digital e impressas em papel. 
Pretende-se que sejam impressas 
num formato de 20x30cm em papel 
fotográfico (mate ou brilhante) e sem 
margens. 
17. As fotografias a concurso devem 
ser apresentadas em Ficheiro JPG, 
com resolução mínima de 300DPIs. 
18. É permitida a manipulação/trata-
mento digital mínimo das fotografias 
(correção de níveis, alinhar horizonte, 
reenquadrar, etc…). O júri, entretan-
to, poderá, se assim o entender, des-
qualificar fotos que considere excessi-
vamente manipuladas.
19. As fotografias devem ser entre-
gues em mãos no Posto Turismo – 
Sameiro.
20. As fotografias, não só devem ser 
inéditas, como também devem en-
quadrar-se nos temas e objetivos do 
concurso.
21. O melhor concorrente de cada um 
dos três escalões (vide nº 3), receberá 
um prémio.
22. Os prémios a atribuir para cada 
um dos três escalões serão de:
 1º Prémio: Uma estadia no Hotel do 
Parque do Bom Jesus do Monte com 
pequeno almoço. 
 2º Prémio: Um Livro de Arte do Pin-
tor Henrique Medina.  
 3º Prémio: Um livro História / Guia e 
Roteiro – Nossa Senhora do Sameiro.

CONCURSO FOTOGRAFIA 2.ª EDIÇÃO

 “Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”. Aqui há uns tempos, numa das 
caixas de esmolas da Basílica do Sa-
meiro, foi deixada, uma carta ma-
nuscrita e três moedas (ver fotos). 
Era o cumprir de uma promessa 
feita por um bracarense a Nossa 
Senhora do Sameiro e que, por mo-
tivos vários, só quatro gerações pas-
sadas, é que foi cumprida. Mas foi.

Não que as moedas tenham va-
lor pecuniário, mas sim pelo que 
elas representam, não que a carta 
seja, papiro antigo, com elevado 
valor material, mas pelo documen-
to histórico que representa, vamos, 
Confraria do Sameiro, dar-lhes o 
devido valor e colocá-los no museu 

do Sameiro – Casa das Memórias, 
em lugar de destaque. Assim fica-
rão eternizando, a saudade que, um 
português, de Braga, ao partir para 
longe, sentiu da sua terra, e Daque-
la que sempre venerou: Nossa Se-
nhora do Sameiro.

Mesmo assim, gostaríamos de, 
caso alguém  conheça esta histó-
ria, entrasse em contacto com esta 
confraria, pois gostariamos de 
completar, um pouco mais, esta 
bonita história de ligação a este 
Santuário do Sameiro.

Obrigado.
Confraria do sameiro

A NOSSA TERRA, NUNCA SE ESQUECE
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Donativos

RECUPERAÇÃO DA IMAGEM PRIMITIVA
DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

Como é do conhecimento 
geral, um dos grandes sonhos 
desta Mesa Administrativa e 
sobretudo do seu Presidente, 
o senhor Cónego Doutor José 
Paulo Abreu, cumpriu-se, fi-
nalmente. Conseguiu-se pôr 
“de pé”, depois de muito se 
ter adiado, por motivos vários 
(falta de dnheiro, e de técni-
cos capazes para tão minucio-
so trabalho, etc…), a Imagem 
Primitiva de Nossa Senhora do 
Sameiro, aquela que primeira 
esteve neste santuário e que, 
por razões naturais ou por mão 
maldosa, apareceu destruída, 
no chão, “salvando-se” apenas, 
a belissíma cabeça e um dos 
pés.

Quando, finalmente, con-
seguimos encontrar quem nos 
garantisse uma recuperação 
adequada da imagem, entre-
gamos o trabalho, na esperan-
ça de que, o mesmo resultasse 
num belo monumento, se não 
igual ao primitivo (era dificil 
pois só havia a cabeçã e um pé 
intactos), pelo menos, nos des-
se uma fiel imagem, daquela 
que esteve, alguns anos ape-
nas, eregida no Sameiro.

Pois bem, no dia em que foi 
descerrado o pano que cobria 
a imagem, então já recuperada, 
e que hoje se encontra em po-
sição de destaque na avenida 
de acesso lateral à Basílica do 
Sameiro, ouviu-se um OH! de 
admirão, de quem estava pre-
sente, no dia da inauguração, 
pelo magnifico resultado final. 
A Imagem Primitiva de Nossa 
Senhora do Sameiro, estava ali, 
tal como a primeira, irradiando 
uma beleza sem par. 

Estava cumprido o sonho de 
todos. Não foi fácil, nem bara-
to. Obrigado aos técnicos que 
lançaram mãos à obra e, com 
muita dedicação e, diremos, 
amor, “transformaram” aquele 
“conjunto de pedras desfei-
tas”, na bonita imagem que to-
dos, hoje podemos admirar no 
Santuário do Sameiro. 

Mas sabíamos que, mais 
dia menos dia, a conta teria 
de aparecer. E assim foi. Fo-
ram muitos dias, meses até, 
de trabalho, de uma empresa 
especializada neste tipo de tra-
balhos. Tinhamos, de arranjar 
o valor necessário para hon-
rarmos o nosso compromisso. 

Foi assim que se lançou esta 
campanha de angariação de 
donativos, para juntar a ver-
ba necessária (42  000 euros). 
E mais uma vez, o povo que 
gosta do Sameiro, acorreu vo-
luntáriamente com a sua oferta 
generosa. Que Nossa Senhora 
do Sameiro os cumule de bên-
çãos, pela resposta a mais esta 
chamada. Mas também tere-
mos de dizer que, o NOSSO 
Santuário do Sameiro, ficou 
ainda mais bonito, podendo 
TODOS sentirmo-nos orgu-
lhosos daquele espaço de de-
voção a Nossa Senhora, nossa 

Mãe do Céu. Obrigado.
Damos, assim, por concluí-

da, esta iniciativa de angaria-
ção de fundos. O nosso lema 
(membros da mesa) é “Manter, 
Embelezar e Engrandecer o 
Santuário do Sameiro” foi, mais 
uma vez, levado à letra, com 
a ajuda, como em outras tan-
tas vezes, do povo anónimo, 
a quem, nunca deixaremos de  
agradecer a disponibilidade.

Viva o Santuáriodo Sameiro. 
Viva Nossa Senhora do Samei-
ro.

a Confraria do sameiro

Valor do Restauro da Imagem Primitiva VALOR OBRA

Valor Inicial: 42 000,00 €

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 884,56 € 

Venda de livros e roteiros no dia do lançamento (História-Guia e Mapa-Roteiro) 590,00 € 294,5 €  

Domingo Silva 50,00 € 244,56 €  

Manuel Joaquim Pereira e esposa 10,00 € 234,56 €  

Anónimo 50,00 € 184,56 €  

Olivia de Sousa Freitas 100,00 € 84,56 €  

Donativos Casa das Estampas 1 541,44 € -1 456,88 €  

TOTAL 2 341,44 € -1 456,88 €

Nota: Donativos recebidos de 20 de fevereiro, até 20 de junho de 2020.
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(continuação do número anterior)

POESIA DO SAMEIRO

POEMA HISTÓRICO  
DE NOSSA SENHORA  
DO SAMEIRO

9. A COROAÇÃO

Causa assombro ainda agora,
Quem ao passado remonte,
Acoroação do Senhora
Que se fez naquele Monte.

Tudo ali era imponente…
Com a presença real
Dos bispos do Continente,
Do Núncio e dum Cardeal!

O movimento que encerra
O acto da Coroação
Transformou aquela Serra
Em viva constelação.

Quando o Núncio colocou
A Coroa sobre a Imagem
Na montanha retumbou
A mais vibrante homenagem!

Parece que o Cèu se abria
E toda a Corte desceu,
Enquanto a Virgem subia 
Para o seu trono no Céu.

As lágrimas com as flores,
As bandas tocando o hino,
Deram as mais lindas cores
A este poema divino.

Do Norte ao Sul doPaís
Repercute esta expressão:
“Foi uma ideia feliz…
O Acto da Coroação!”

Tem um mérito real
Ainda hoje esta coroa,
- Que os fiéis de Portugal
Nunca fazem nada à toa.

É toda feita de oiro
E de pedras preciosas
Pertencentes ao tesoiro
De almas simples, generosas.

Nem os traidores à História,
Nem o furor dos ingratos,
Arrancam mais da memória
Estes momentos tão gratos!!

Mons. Alves da Rocha
Datado do Rio de Janeiro, onde Mons. José Maria Martins Alves da Ro-
cha era capelão-mor da igreja de Nossa Senhora da Penha, de 8 de De-
zembro 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 Sa-
meiro um colar de esmeraldas avaliado, na altura, em 400 mil escudos. 
Faleceu a 18 de Abril de 1956.

(continua no próximo número)

Este é o titulo do livro, de au-
toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna imagem da origem deste 
belo espaço, o porquê, quando e 
o que representa para todos os 
portugueses.

Como temos recebido imen-
sos pedidos para “contarmos a 
história do Sameiro”, vamos, a 
partir deste número do Ecos do 
Sameiro, socorrendo-nos do li-
vro acima citado, para podermos 
responder aos anseios daqueles, 
e de outros provavelmente, inte-
ressados em conhecer esta boni-
ta história.

Casa das Estampas no Sa-
meiro, por um valor simbólico. 
Podem, caso assim entendam, 
aquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a hstória em casa”.

(continuação número anterior)

PEQUENA HISTÓRIA 
DE UMA BASÍLICA 

O NOVO TEMPLO
Não foi preciso muito tempo, 

para se verificar que a capela edi-
ficada não se coadunava com o 
número, cada vez mais crescen-
te, dos piedosos romeiros que se 
aglomeravam dentro dela e se es-
tendiam pelo escasso terreiroque 

a circundava. Dez anos depois, em 
31 de Agosto de 1890, o então Ar-
cebispo de Braga, D. António José 
de Freitas Honorato, no dia da já 
costumada peregrinação, lançou 
a pedra fundamentaldo Santuá-
rio, início de uma cosntrução, que 
iria crescendo com o decurso dos 
anos e segundo as exigências, até 
set naquilo que hoje é.

Diga-se, por curiosidade, que 
essa pedra fundamental foi en-
contrada na parede, ao cavar 
o túnel de acesso à Cripta e se 
encontra hoje entre as peças 
do museu. Tem a forma de um 
cubo, com cruzes salientes nas 
faces e uma cavidade onde se 

encontrava uma caixa com uma 
lâmina de cobre, onde se podem 
ler estas palavras: “Em honra da 
Imaculada Conceição de Ma-
ria e em Memória do Sagrado 
Concílio do Vaticano se erigiu 
este templo, no monte Sameiro, 
subúrbio de Braga, cuja a pedra 
fundamental foi colocada pelo 
Arcebispo de Braga, D. António 
José de Freitas Honorato, em 31 
de Agosto de 1890”.

Os vaivéns da história de Por-
tugal, mormente nesse fim de sé-
culo e principio do século XX, ex-
plicam como foi possível que uma 

O SAMEIRO, Solar da Imaculada

PALAVRAS DO SILÊNCIO (2)

A jornada mundana tornou-se vida denegrida,
Por rasgos agrestes, hostis à natureza,
Por armas ardís que açoitam a beleza…
Da voz rebelde que… ainda canta vencida.

Caminhadas sonâmbulas arquitetaram
A egoísta afirmação de um “Homo sapiens”,
Friamente musculada p’lo “Homo potens”
Que, a arte da criação, crucificaram.

Sobrevive a esp’rança de uma manhã amena
Ou de um vazio lavado pela chuva
Onde ecoem passos, acordados da dor.

Seja fértil o rosto desta quarentena
Que, revestida de máscara e de luvas,
Dê à luz novas vidas, vestidas de amor!

PALAVRAS DO SILÊNCIO (3)

Como é bom ter esperança:
em vermos a luz da lua,
a paisagem com bonança
ou o festim pela rua!

Como é bom ter esperança:
em voltar a ver o mar,
de voltar a ver crianças
e os raios da luz solar!

Como é bom ter esperança:
No dia que sempre passa,
espalhando a sua graça!

Como é bom… ter confiança:
Na fé que nos dá calor!
Em Deus, modelo de amor!
      José abel Carriço

(continua na página seguinte)
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construção, a que chamaria quase 
vulgar, se arrastasse ao longo de 
quarenta anos. Em 1931 começou 
a construção do zimbório, que, 
mesmo na sua desproporção, deu 
nova imponência a todo o con-
junto monumental. Recordo-me 
perfeitamente de que, a primeira 
vez que fui ao Sameiro, ali por 
Novembro de 1935, logo após a 
minha entrada para o Seminário, 
ainda se retiravam cimbres, da co-
fragem do dito zimbório, que, na-
quela altura, parecia ser o termo 
de toda a obra.

O ALTAR-MOR
Entretanto, ainda não estava 

tudo concluído, pois a imagem 
de Nossa Senhora do Sameiro 
teve de ser colocada, no arco 
cruzeiro, à frente de uma espécie 
de retábulo, num altar improvi-
sado, porque se tratava de cons-
truir o definitivo, que, dadaa sua 
envergadura, não seria obra de 
rápida execução; bem ao contrá-
rio. Segundo o projecto do dis-

tinto arquitecto bracarense José 
Vilaça, os artistas esmeraram-se 
em ajustar os materiais escolhi-
dos e polidos em casas espe-
cializadas, para tudo redundar 
numa obra de arte, de que vale a 
pena fazer uma breve descrição.

Sustentada por duas colunas 
estriadas de mármore rosa, uma 
elegante arquitrave, encimada de 
anjos, ostenta, no tímpano arre-
dondado, uma bela escultura de 
mármore branco, representando 
a Santíssima Trindade, no gesto 
de coroar a Santíssima Virgem, 
cuja a imagem assenta no cimo 
de alguns lanços de banqueta, à 
maneira de trono, perfumado de 
flores e refulgente de luzes. À vol-
ta da belíssima imagem, uma nu-
vem com salientes vultos de anjos 
– oferta das mães sem filhos – for-
ma elegante e expressiva moldu-
ra. Na cornija, em elegante listel, 
lê-se a primeira frase do hino 
mariano: “Tota pulchra es, Maria”, 
continuando à volta da Senhora: 
“et macula originalis non est in 
te”, para depois se estender, em 

pequenas frases, por todo o con-
junto, a preencher os espaços li-
vres de adornos.

A mesa do altar ostenta um 
lindo frontal, representando um 
presépio, em que um doce Me-
nino Jesus sorri à Virgem, a São 
José e aos anjos que, extasiados, 
O adoram. É um baixo-relevo 
muito lindo, que é pena não 
estar iluminado, para poder ser 
apreciado como convém.

Este altar foi solenemente sgra-
do e inaugurado pelo Arcebispo 
Primaz, D. António Bento Martins 

Júnior, no dia 12 de Julho de 1941, 
data em que começõu a Congres-
so Arquidiocesano da Obra das 
Vocações e Seminários.

A partir de então, já se julga-
vam terminados os trabalhos do 
Santuário de Sameiro. Iremos 
verificar que tal não aconteceu. A 
bola de neve, que um dia começa-
ra a rolar, ainda não tinha parado.

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

Já vimos nos últimos Ecos do 
Sameiro que devemos realizar 
na nossa vida a espiritualida-
de de quatro modos. Trata-se 
da adoração (outubro 2019), 
da contemplação (novembro), 
da expiação (março 2020) e 
agora, neste número, tratamos 
da missão (apostolado). Não 
podemos separar estes quatro 
âmbitos, caso contrário não 
pode haver um crescimento 
harmónico na vida espiritual. 
Se nos preocuparmos somente 
com o apostolado, negligen-
ciando a adoração, a contem-
plação e o espírito de sacrifício 
(expiação), sentiremos rapida-
mente que nos faltam a força e 
a luz para realizá-lo bem. 

Estamos no mês de Julho, 
chamado também o “mês do 
Preciosíssimo Sangue”, como 
sequência ao Mês do Coração 
de Jesus (Junho). Assim como 
o sangue, saindo do Coração e 
passando pelo Corpo todo, o 
alimenta, purifica e fortalece, 
assim devemos também nós, 
em união com o Sangue “mis-
sionário” de CRISTO como 
“missionários do Preciosíssi-
mo Sangue”, passar pelas “ar-

térias” e “veias” do Corpo mís-
tico de CRISTO (que é a Igreja) 
para o vivificar, alimentar, edi-
ficar, renovar e curar e, através 
dele, o mundo inteiro.

O Primeiro Missionário 
(=Enviado) é o próprio FILHO 
de DEUS que o PAI enviou 
para a nossa terra de Missão, 
para nos salvar e levar para a 
casa do PAI (e da Mãe). A nos-
sa missão deve ser uma conti-
nuação da missão de CRISTO: 
“Como o Pai Me enviou a Mim, 
assim também Eu vos envio a 
vós” (Jo  20,21). Estas palavras 
dirigem-se, em primeiro lugar, 
aos apóstolos e seus sucesso-
res. Mas, sendo nós todos, a 
partir do baptismo, membros 
do Corpo místico de CRISTO, 
somos todos chamados para 
a missão, não somente a “ca-
beça”, ou seja os bispos e os 
sacerdotes, mas também os 
leigos, porém, sempre em co-
munhão com a cabeça.

Três condições para  
ser um bom missionário

O fundamento da missão 
de Jesus é a Sua união com o 

Pai: Ele está no Pai e o Pai está 
n’Ele (cf. Jo 14,11). Como Jesus 
na Sua missão estava em con-
tínua união com o Pai, assim, 
para nós, a primeira condição 
para cada missão é que “per-
maneçamos em Jesus”: “Perma-
necei em Mim, e Eu permane-
cerei em vós!” (Jo 15,4). 

A segunda condição para o 
cumprimento de uma missão 
é a obediência àquele que nos 
envia. Jesus diz: “Pois desci do 
céu não para fazer a minha von-
tade, mas a vontade daquele que 
Me enviou” (Jo. 6,38). O funda-
mento da Sua existência neste 
mundo é a vontade do Pai. As-
sim, também para nós, deveria 
ser natural nos esforçarmos 
por cumprir em tudo a vonta-
de de Deus.

A terceira condição para a 
missão é a confiança. Ao enviar 
os 72 discípulos, Jesus reco-
mendou-lhes: “Não leveis bol-
sa, nem mochila, nem calçado” 
(Lc 10,4). 

O que parece uma exigên-
cia extremamente rigorosa é, 
em primeiro lugar, um enco-
rajamento para colocar a nossa 

confiança em Deus, somente 
em Deus. Uma missão sem 
confiança naquele que envia 
seria uma contradição em si 
mesma! O desprendimento 
das coisas terrenas é expressão 
de liberdade interior. Não se 
trata tanto de renúncia difícil, 
mas antes de riqueza interior. 
Em Jesus encontramos a péro-
la mais preciosa, pela qual en-
tregamos com alegria todas as 
outras coisas (cf. Mt 13,44-46).

Ser Missionário

(continua da página anterior)
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ANTES E DURANTE  
A CELEBRAÇÃO

l A higienização das mãos e 
o uso de máscara é absoluta-
mente obrigatório nas cele-
brações. A máscara deve estar 
corretamente colocada cobrin-
do nariz e boca.
l   Devemos respeitar a sinalé-
tica existente na cripta e ocu-

parmos o lugar que nos for 
indicado, guardando silêncio e 
respeito.
l  Durante a celebração é obri-
gatório manter a distância de 
segurança recomendada de 2 
metros entre cada pessoa, a 
não ser que coabitem.
l  O gesto da paz continua 
suspenso e o ofertório deve 
ser feito à saída.

l  Para comungar os fiéis de-
vem respeitar na fila 2 metros 
de distância de segurança 
para com os demais, devendo 
baixar a máscara 2 pessoas an-
tes de comungar.
l  Ao receber a hóstia consa-
grada na mão deverá imedia-
tamente levá-la à boca e voltar 
a colocar a máscara. A comu-
nhão deve ser feita em silêncio.

l  No final da celebração não 
deve haver aglomerado de pes-
soas, evitando o cumprimento 
físico ou ficar na conversa.

A Basílica estará aberta para os 
fiéis que desejarem recolher-se 
em oração, devendo respeitar a 
sinalética e manter a distância 
de segurança assinalada e reco-
mendada.

HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Pedimos a vossa atenção para 
os novos horários e lugares das 
celebrações no Sameiro:

As Missas de segunda-fei-
ra a Sábado de manhã serão 
na Basílica.

Horário: 10h00 e 16h30 (pre-
cedida da recitação do terço)

A Missa Vespertina de Sá-
bado e as Missas de Domingo 
serão celebradas na Cripta do 
Sameiro.

HORÁRIOS:
SÁBADO

16h00 – Terço|16h30 – Missa

DOMINGO 
Missas: 07h30 | 09h30 

|11h30 | 16h30 
Nota: São suprimidas as Missas 
das 08.30h e das 10.30 horas. 
 

Terço: 16h00

Confissões:
Aos Domingos, na Capela da 
Reconciliação (Cripta), nos se-
guinte horário:

09h00 – 12h00 
14h30 – 16h30

NORMAS DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE (DGS) E DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA A CUMPRIR:

Conteúdo da missão: 
Anunciar Cristo e dar teste-
munho d’Ele

O texto que se segue remonta 
ao séc. XIV e exprime de forma 
muito bonita a nossa missão 
como cristãos no mundo:

“Cristo não tem hoje outras 
mãos, senão as nossas para 
realizar o Seu trabalho.

Ele não tem outros pés, a 
não ser os nossos para guiar os 
homens no Seu caminho.

Ele não tem outros lábios, a 
não ser os nossos para anun-
ciar aos homens o Seu Evan-
gelho.

Nós somos uma Bíblia viva, 
a única que muitos homens 
ainda podem ler.

Nós somos, para muitos, a 
última mensagem de Deus, es-
crita em atos e palavras.

E se este escrito se tornar 
descolorido e falsificado, a 
ponto de não poder ser lido?

E se os nossos assuntos 
nos mantiverem ocupados 
com tantas outras coisas que 
não sejam as Suas? E se os 
nossos pés forem lá onde o 
próprio orgulho, o pecado 
nos atrai?

E se os nossos lábios pro-
nunciarem palavras que lou-
vam a nós mesmos e silenciam 
Sua Palavra? Pensas que pode-

mos servi-l’O sem que precise-
mos segui-l’O?!”

A ajuda dos Santos Anjos
Para poder dar testemunho 

autêntico de Cristo através 
das nossas palavras e exem-
plos, precisamos da ajuda dos 
Santos Anjos. Santo Tomás de 
Aquino diz que a transmissão 
das verdades da fé acontece 
principalmente através dos 
Anjos, “por meio deles os mis-
térios divinos são revelados aos 
homens. Portanto, os Anjos con-
tribuem para a iluminação da fé” 
(Summa Theol. I, 111,1,1m). 
São Francisco de Sales adotava 
esta verdade pedindo a ajuda 
dos Anjos dos seus ouvintes 
antes de cada pregação. Como 
se sabe, ele ajudou mais de 70 
mil pessoas a voltarem para a 
fé católica.

A missão para a difusão do 
Reino de Deus é uma obra que 
Anjo e Homem têm em comum. 
O nosso Anjo da Guarda nos 
ajudará a professar a fé através 
da nossa palavra e vida. 

Para ser missionário não 
precisamos necessariamente 
de viajar para Angola ou para 
o Japão. A nossa missão é no 
dia-a-dia no nosso campo de 
ação onde devemos iradiar a 
Paz.

Assim rezava S. Francisco de 
Assis: “Senhor, fazei de mim 
um instrumento da vossa Paz”.

(Enviai-me, Senhor, para 
que) onde há dúvidas, eu leve 
a Fé; (enviai-me Senhor, para 
que) onde há desespero,e u 
leve a esperança; (enviai-me 
Senhor, para que) onde há tris-
teza, eu leve a Alegria. Pode-
mos acrescentar: “Enviai-nos, 
Senhor, para trazer de volta os 
que se perderam! Enviai-nos, 
Senhor, para ajudar aos po-
bres! Enviai-nos, Senhor, para 
poder aconselhar corretamen-
te os que estão em dúvidas! 
Enviai-nos, Senhor, para acal-
mar brigas e discórdias! En-
viai-nos, Senhor, para aquecer 

os corações frios! Enviai-nos, 
Senhor, para dar um testemu-
nho corajoso diante dos infiéis 
e zombadores! Enviai-nos, Se-
nhor, a consolar-vos diante de 
Sacrários abandonados! … 

Se os peregrinos do Sameiro 
se deixarem enviar assim e se 
esforçarem por serem missio-
nários desta maneira, seremos 
causa de alegria para MARIA 
Imaculada e para os nossos 
Anjos de Guarda até que um 
dia teremos que prestar contas 
sobre a nossa missão cá na ter-
ra diante do Eterno Juiz.  

Pe. armín maria, orC

Prior do mosteiro  
da ordem da santa Cruz - sameiro


