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PAGA “PORTUGA”, QUE NASCESTE 
PARA VERGAR A MOLA…

É verdade que já ganhamos 
couraça e as notícias rapida-
mente escorregam para fora de 
nós, quase sem nos terem dei-
xado marcas. Mas não é pelo 
facto de cada vez nos tornar-
mos mais insensíveis ou menos 
impressionáveis, assim como 
não é pelo facto de o erro se ir 
repetindo que tudo se torna lí-
cito, ou moralmente aceitável, 
ou impune.

Então é assim: as notícias so-
bre o BES, vão desde o paraíso 
fiscal à fraude, do erro grossei-
ro à roubalheira, dos prémios 
autoatribuídos à sonegação de 
informações…

Mas as coisas também se 
complicam se falarmos de outros 
Bancos, ainda que em moldes 
diferentes. O certo é que alguém 
é pago para gerir, alguém é pago 
para controlar, alguém aufere 
chorudos vencimentos, mas na 
hora de se sacarem responsabi-
lidades, de repor o que falta, de 
justificar o fracasso… paga “por-
tuga”, que nasceste para vergar 
a mola, rapar o tacho e miracular 
com pouquíssimas centenas de 
euros de reforma ou vencimento 
ao fim do mês. 

As notícias sobre Sócrates são 
a maior das promoções aos sa-
cos, grandes e pequenos, azuis 
e de todas as cores, nas mãos 
da mãe, dos amigos, dos ami-
gos dos amigos, com o milagre 
acrescido de caberem “molha-
das” em paredes estreitas… Cer-
tamente que algo se pagou mais 
caro, com dinheiro de sempre 
acrescidos impostos, e… paga 
“portuga”, que nasceste para 
vergar a mola, rapar tacho e mi-
racular com pouquíssimas cen-
tenas de euros de reforma ou 
vencimento ao fim do mês.

As contas da EDP são um 
susto, um verdadeiro e obs-
ceno susto. Alguns senhores, 
de consciência “nano”, sugam, 
sugam, sugam, premeiam-se, 
premeiam-se, premeiam-se e… 
paga “portuga”, que nasceste 
para vergar a mola, rapar tacho 
e miracular com pouquíssimas 
centenas de euros de reforma 
ou vencimento ao fim do mês.

Quem dera que o Rangel fosse 
caso único, com ou sem Benfica 
à mistura. Mas não. O povo sabe 
que não. E também sabe que, 
duma forma ou de outra, tudo 
quanto é favor receberá o devi-
do “pago”. Claro que perante a 
justiça os “menos” ficam sempre 
a ver navios. E, é obvio, só vai 
depressa preso o homem que no 
Supermercado roubou dois pães 
para dar de comer aos filhos que, 
em casa, o esperam esfomea-
dos. Mas a vida é assim mesmo. 
A boa advocacia cada vez mais 
vai consistindo em conseguir a 
absolvição daquele(s) que todos 
sabem ser culpado(s), menos 
o juiz. Sim, sempre por falta de 
provas. As provas que os advoga-
dos conseguem provar que não 
são provas. Bom, nenhum pro-
blema, mesmo quando os casos 
se prolongam por uma eternida-
de (in)feliz. Alguém arca com os 
custos da morosa (in)justiça… 
paga “portuga”, que nasceste 
para vergar a mola, rapar tacho 
e miracular com pouquíssimas 
centenas de euros de reforma ou 
vencimento ao fim do mês.

E que dizer dessa história da 
igualdade quando alguns, ao 
fim de poucos anos, têm refor-
ma completa e choruda para a 
vida toda e a maioria dos cida-
dãos tem que trabalhar até ao 
reumático, às artroses, ao pingo 
no nariz, depois de uma vida 

que lhes pôs os pulmões pio-
res que minas de antracite, ou 
a coluna pior que as curvas do 
Bom Jesus e… que desgraça… 
é só descontos por isto, descon-
tos por aquilo, faltava isto, falta 
aquilo… Enfim, triste sina… 
paga “portuga”, que nasceste 
para vergar a mola, rapar tacho 
e miracular com pouquíssimas 
centenas de euros de reforma 
ou vencimento ao fim do mês.

Aplicações de dinheiros vin-
dos da CE, candidaturas aqui e 
dali concursos daqui e dali… A 
maior parte das vezes o melhor 
é não levantar muito o tapete: 
ou sai Casa de Turismo Rural 
que nunca viu um “mirone”, ou 
sai mesmo “digitais” daque-
les que não se vê mesmo nada, 
que os fios já ninguém esperava 
ver. Claro que não se investiu a 
sério onde se poderia ter inves-
tido. Claro que não saímos (a 
maioria, os que não se ajeitam 
a…) efetivamente enriquecidos. 
Claro que não se produziu efe-
tiva riqueza ou emprego… Não 
faz mal. Quem enriqueceu, coça 
a barriga. Quanto aos outros…  
paga “portuga”, que nasceste 
para vergar a mola, rapar tacho 
e miracular com pouquíssimas 
centenas de euros de reforma ou 
vencimento ao fim do mês.

Já me alonguei. E disse tão 
pouco. Tinha tanto e tanto para 
desabafar… 

Valha-nos Deus! Perdoe-
-lhes Deus! Ilumine-os Deus! 
Converta-os Deus!

E que Deus e a Mãe do Céu 
não faltem com o socorro a 
quem mais precisa!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  

de nossa senhora do sameiro
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BODAS DE PRATA
 → Casimiro Gonçalves Oliveira  

e Maria do Sameiro Pereira Faria, Arentim (Braga)

Quem se tem deslocado ao 
Santuário do Sameiro, ultima-
mente, tem reparado que, há 
algo de “novo” por lá. Salta, des-
de logo, aos nossos olhos, o tra-
balho feito nos espaços verdes. 
As cores, variadas, das flores 
ali plantadas, dão um ar agra-
dável a todo o espaço e uma 
sensação real, de ainda mais 
beleza, neste local, que já de si, 
é belo. A equipa de trabalhado-
res, orientada pelo Eng. Abilios 
Lima, tem sido incansável, no 
trabalho de embelezamento do 
espaço. E, penso, que estamos 
todos de acordo, passaram no 
“exame” pois o Sameiro está 
como nunca esteve: limpo, as-
seado e verde. No proximo Ecos 
do Sameiroiremos desenvolver 
uma reportagem, mais comple-
ta, sobre este assunto.

Foram também instalados, 
em todo o recinto, cerca de 30 
novos postos de recolha de lixo, 
com cinzeiros incorporados, 
para que ali seja deixado todo 
o tipo de residuos, incluindo 
as puriscas que os fumado-

res teimam em deitar para o 
chão. Infelizmente, por todo o 
recinto,continuamos a ver mui-
to lixo e puriscas pelo chão, fruto 
da má educação de muitos que, 
com preguiçae falta de educa-
ção, não se dão ao “trabalho ci-
vico” de andar mais uns metros 
e, colocar o lixo, onde deve ser 
colocado. Não nos podem ser 
acatadas responsabilidades na 
limpeza do Santuário, pois nós, 
Mesa Administrativa, conjun-
tamente com os nossos opera-
cionais, temos feito o que nos 
compete. Agora, não podemos é 
dar educação a quem não a tem.

Ainda relativamente ao San-
tuário do Sameiro, têm-nos che-
gado algumas queixas de que 
o recinto do Santuário “é mal 
frequentado”, principalmente à 
noite. Há mesmo um relato de 
um cavalheiro que terá sido 
abordado, cerca das 10,30 horas 
da noite, por alguém, duvidoso, 
querendo vender-lhe estupefa-
cientes. Pois bem, não podemos 
fechar todo o recinto (embora 
em tempos idos já o tivessemos 

feito, recebendo um coro de crí-
ticas por tal decisão), mas pedi-
mos e questionamos o que é que 
se vai fazer para um sitio destes 
a estas horas? De resto, inteira-
mo-nos junto da GNR e. não há 
uma única queixa, ali recebida 
por esta força policial. Apelamos, 
assim, a todos que, ao entrarem 
naquele recinto, o respeitem e se 
lembrem que estão a pisar um 
espaço sagrado, e como tal, deve 
ser adequado, o nosso compor-
tamento.

Por último, queríamos lem-
brar aos ciclistas que, em passeio 
ou em cumprimento de algu-

ma promessa, se lembrem que 
é proibido circular de bicicleta 
dentro do espaço do Santuário. 
As placas estão lá e é para cum-
prir. Não temos nada contra os 
cilcistas, até são bem vindos e, 
quantos mais melhor. Agora 
pensamos que, os escadórios 
do Santuário, não são pistas de 
downhill, e a esplanada do San-
tuário e da Cripta não são espa-
ços de gincana, nem de corridas. 
Apelamos ao bom senso das 
pessoas. Este lugar é sagrado e 
como tal tem de ser respeitado.

José CamPos

Confraria do Sameiro

O SAMEIRO ESTÁ MAIS FLORIDO!
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Notícias

«A ordenação destes diáco-
nos é um apelo a que a nossa 
Igreja Diocesana se deixe tocar 
pelas feridas do homem mo-
derno», disse, na tarde do dia 
28 de Junho, o Arcebispo de 
Braga, na homilia da missa de 
ordenação de três novos diáco-
nos da Arquidiocese.

Paulo Pereira, Pedro Antu-
nes e Miguel Rodrigues foram 
ordenados diáconos na Cripta 
da Basílica do Sameiro por D. 
Jorge Ortiga, numa cerimónia 
reservada a um número restri-
to de pessoas, devido à pande-
mia de Covid-19.

Na homilia, o prelado apon-
tou este momento como «ex-

cecional» e exortou os novos 
diáconos e toda a assembleia 
a colocar-se numa atitude de 
serviço e de entrega ao próxi-
mo, à comunidade, colocando 
o amor onde ele está a faltar 
como fez o apóstolo Pedro.

Referindo que o sofrimento 
e a dor não devem «atemo-
rizar» os cristãos, o prelado 
exortou a assembleia dos fiéis 
a trabalhar no sentido de liber-
tar aqueles que sofrem «fra-
quezas e debilidades». «Hoje 
teremos de ser as mãos que 
consolam as tristezas, teremos 
de ser o coração que aumenta 
a esperança, teremos que ser 
os olhos que oferecem vontade 

de encarar a vida com otimis-
mo», defendeu.

Os três diáconos são dos ar-
ciprestados de Amares, Braga 
e Terras de Bouro e têm como 
objetivo exercer o ministério 
presbiteral.

A cerimónia contou  com a 
presença os presidentes das 
Câmaras Municipais de Ama-
res (Manuel Moreira) e Terras 
de Bouro (Manuel Tibo), em 
representação dos municípios 
de onde são oriundos, respe-
tivamente, os diáconos Pedro 
Antunes e Paulo Pereira, e dos 
arciprestes, em representação 
do clero arquidiocesano, e dos 
párocos dos ordinandos.

Ordenação de Diáconos Dadas as condições 
actuais, impostas pela 
pandemia de Covid 19 
e, para cumprimento das 
orientações emanadas 
da DGS, somos a comu-
nicar que:

1 - Não se realizará, este 
ano, a Peregrinação 
Estatutária de Agos-
to, mais conhecida 
por Peregrinação dos 
Emigrantes, que saía 
do Santário do Bom 
Jesus em direção ao 
Santuário do Sameiro 
e que se deveria reali-
zar no penúltimo Do-
mingo de Agosto.

2 - Não se realizará 
também a festa po-
pular “Vamos Bailar à 
Senhora” que se deve-
ria realizar na tarde do 
domingo da Peregri-
nação Estatutária de 
Agosto.

3 - As Procissões de 
Velas previstas para 
os dias 12 de Agosto, 
Setembro e Outubro, 
não se realizarão tam-
bém.

Caso haja alguma al-
teração face ao aqui ex-
posto, daremos conhe-
cimento imediato nas 
nossas páginas do Face-
book 

(Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro e 
Santuário do Sameiro) 
e também no nosso site 
www.santuariodosa-
meiro.pt.

José CamPos

Confraria do Sameiro

  NOTA  
     DA REDAÇÃO
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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 Foto-
grafia –“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 índo-
le turística, ou de deleite ecológico,  
ou por impulsos de cariz religioso.

O Concurso procura envolver o 
público em geral, de forma a har-
monizar a atividade humana com 
os valores religiosos.

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

Procuram-se imagens que cap-
tem “momentos” únicos, êxtases 
perante a beleza de Nossa Senho-
ra. Ao mesmo tempo, procuram-se 
testemunhos 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 expos-
tas, prolongando 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 padroeira 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 Foto-
grafia, no âmbito do projeto 
“Sameiro de Todos, Sameiro 
para Todos”.  Esta 2.ª Edição 
do Concurso tem por tema: 
“Uma Alma Mariana, ou... as 
Vibrações de um Povo”.

2. Não há limites de idade para 
quem queira participar.

3. Os concorrentes serão dis-
tribuídos 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 
vivências, os comportamen-
tos, as devoções dos turistas/
visitantes/peregrinos/devotos.

5. A participação no concurso 
requer uma inscrição no Posto 
Turismo -Sameiro. A falta da 
mesma, invalida a participa-
ção. A inscrição pode ser feita 
durante todo o tempo em que 
o concurso decorre.

6. A inscrição é gratuita.
7. Podem participar todos os 

profissionais e amadores de 
fotografia, portugueses e es-
trangeiros.

8. Os concorrentes só podem 
apresentar-se individualmen-
te.

9. Cada concorrente pode con-
correr com três fotografias.

10. Todas as fotos que tenham 
rostos explícitos, têm de fa-
zer-se acompanhar da devida 
cedência de direitos de ima-
gem 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 ex-
cluídos da participação no 
concurso os elementos do júri 
e os promotores desta iniciati-
va.

12.  No mês de outubro as fo-
tografias serão expostas no 
Sameiro. A inauguração 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 vence-
dores, escolhidos por um júri 
designado pela Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro.

14. A cerimónia de entrega de 
prémios decorrerá no Posto 
Turismo –Sameiro no dia 24 
de outubro pelas 17:30 horas.

CONCURSO FOTOGRAFIA 2.ª EDIÇÃO

15. As fotografias deverão ser en-
tregues em envelope fecha-
do, A3, e devem mencionar 
OBRIGATORIAMENTE os 
seguintes elementos: Nome:/
Idade:/Morada:/E-mail: /Nú-
mero do Telemóvel.

16. As fotografias deverão ser en-
tregues obrigatoriamente em 
suporte digital e impressas 
em papel. Pretende-se que 
sejam impressas num forma-
to de 20x30cm em papel foto-
gráfico (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/
tratamento digital mínimo 
das fotografias (correção de 
níveis, alinhar horizonte, 
reenquadrar, etc…). O júri, 
entretanto, poderá, se assim 
o entender, desqualificar fotos 
que considere excessivamen-
te manipuladas.

19. As fotografias devem ser en-
tregues em mãos no Posto Tu-
rismo –Sameiro.

20. As fotografias, não só devem 
ser inéditas, como também 
devem enquadrar-se nos te-
mas e objetivos do concurso.

21. O melhor concorrente de 
cada um dos três escalões 
(vide nº 3), receberá um pré-
mio.

22. Os prémios a atribuir para 
cada um dos três escalões se-
rão de:

1º PRÉMIO: 
Uma estadia no Hotel do Par-
que do Bom Jesus do Monte 
com pequeno almoço.

2º PRÉMIO: 
Um Livro de Arte do Pintor 
Henrique Medina. 

3º PRÉMIO: 
Um livro História / Guia e 
Roteiro – Nossa Senhora do 
Sameiro

“Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”



JULHO . 2020    ECOS DO SAMEIRO    5

Está para chegar o belo mês 
de Agosto, mês das férias, onde 
muitos emigrantes voltam para 
a sua pátria, saboreando as be-
lezas da natureza, das florestas, 
montanhas e mares.

A meio do mês, dia 15 de 
Agosto, celebramos a soleni-
dade da Asunção de Nossa Se-
nhora ao Céu com corpo e alma. 
Com ela temos a “prova” de que 
o nosso corpo, e não somen-
te a alma, vai também por este 
mesmo caminho, se vivermos 
unidos com Jesus e Maria. A fé 
ensina-nos: “Creio na ressurrei-
ção da Carne”. Em Maria, ga-
nhamos de novo o que por Eva 
perdemos: o paraíso, a pátria ce-
lestial. Por  Ela, somos re-patria-
dos, isto é, levados de volta para 
a nossa Pátria, para o Paraiso.

Não é por acaso que muitos 
Santuários de Nossa Senho-
ra encontram-se erigidos em 
plena natureza. A Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro 
não poupa esforços para man-
ter neste monte um clima de 
“paraíso”, jardins com flores e 
árvores para lembrar Maria e 
o Paraiso; Nela, a Igreja já al-
cançou a sua meta: a esposa 
de Cristo “sem mancha, sem 
ruga,…mas santa e imaculada” 
(Ef 5,27).  A Basílica com o al-
tar, o tabernáculo e a imagem 
da Conceição Imaculada  no 
centro: não são eles referências 
do primeiro Capítulo da Bíblia: 
“Um rio saía do Éden para re-
gar o jardim, e dividia-se em 
seguida em quatro braços” 
(Gen 2,10) para irrigar no este 
o Gerês, no norte Vila Verde, no 
sul Guimarães , no oeste Braga 
e o mundo inteiro?

A “repatriação” não se refere 
apenas ao nosso corpo (e alma) 
mas a toda a criação e à sua li-
bertação da escravidão do ma-
ligno e do pecado. Esta consu-
mação da Redenção realiza-se 
através da graça de Cristo nos 
corações dos homens que Lhe 
pertencem, que vivem e mor-
rem com Ele para participarem 
da Sua vitória sobre a morte no 
Seu Reino eterno (cf. 1 Cor 15, 
28).

Lemos no cápitulo 8,20-22 da 
carta de São Paulo aos Roma-
nos as seguintes palavras: “Pois 

a criação foi sujeita à vaidade 
(não voluntariamente, mas por 
vontade daquele que a sujei-
tou), todavia com a esperança 
de ser também ela libertada 
do cativeiro da corrupção, para 
participar da gloriosa liberdade 
dos filhos de Deus.  Pois sabe-
mos que toda a criação geme e 
sofre como que dores de parto 
até o presente dia.” Sim, a cria-
ção material geme e sofre por 
causa do pecado, sob o jugo da 
ganância, da exploração, da po-
luição, da doença (coronavírus) 
do envenamento e de mil ou-
tros males. Mas ela participará 
também da gloriosa liberdade 
dos filhos de Deus no mistério 
da “assunção” quando chegar 
o “Novo Céu e a Nova Terra”. 
Diz o Concílio Vaticano II no 
documento Gaudium et Spes 
(“Alegria e esperança”), n.º 39: 
“Ignoramos o tempo em que a 
terra e a humanidade atingirão 
a sua restauração, e também 
não sabemos que transforma-
ção sofrerá o universo. Porque a 
figura deste mundo, deformada 
pelo pecado, passa certamen-
te, mas Deus ensina-nos que 
prepara uma nova habitação e 
uma nova terra, na qual reina a 
justiça.”

Na base destas considera-
ções entenderemos melhor a 
Encíclica “Laudato Si” do Papa 
Francisco. Não se  trata de um 
texto apenas “ambientalista”, 
mas no fundo de uma espiri-
tualidade de “repatriação.”   

Como podemos colaborar 
para que a criação material 
participe sempre mais na “Li-
berdade dos filhos de DEUS” 
ou seja sempre mais recondu-
zida à sua verdadeira pátria?:

-Pela Eucaristia que “une o 
céu e a terra, abraça e penetra 
toda a criação. O mundo, saído 
das mãos de Deus, volta a Ele 
em feliz e plena adoração: no 
Pão Eucarístico, «a criação pro-
pende para a divinização, para 
as santas núpcias, para a unifi-
cação com o próprio Criador». 
Por isso, a Eucaristia é também 
fonte de luz e motivação para 
as nossas preocupações pelo 
meio ambiente, e leva-nos a 
ser guardiões da criação intei-
ra” (Laudato Si 236).

- Pela participação das cria-
turas no louvor a Deus: “Sol e 
lua, bendizei o Senhor, lou-
vai-o e exaltai-o eternamen-
te!  Estrelas dos céus, bendizei 
o Senhor, louvai-o e exaltai-o 
eternamente!  Chuvas e orva-
lhos, bendizei o Senhor, lou-
vai-o e exaltai-o eternamen-
te!... ( Dn 3,62-81).

- Através do uso correto das 
coisas para a glória de Deus. 
Por isso,  esforce-mo-nos, 
sempre que for possível, para 
respeitar as leis da criação 
por um estilo de vida sadia, 
por uma agricultura saudável 
e pela preservação do meio-
-ambiente.

-“Tornar-nos guardiões da 
criação”, como disse o Papa 
Francisco (Laudato Si 236); é 
um convite também a uma 
união maior com os santos 
Anjos porque a eles também 
está confiada a criação infe-
rior (cf. Apc 14,18: O anjo, que 
tem poder sobre o fogo, Apc 
16,5: o anjo das águas).

Queira Deus, e esforce-mo-
-nos nós também, que o mês 
de agosto seja um tempo forte 
para estas práticas de “repatria-
ção” e experimentemos com S. 
João da Cruz que tudo o que 
há de bom nas coisas e expe-
riências do mundo «encontra-
-se eminentemente em Deus 
de maneira infinita ou, melhor, 
Ele é cada uma destas grande-
zas que se pregam». Com ele 
exclamemos: «As montanhas 
têm cumes, são altas, impo-
nentes, belas, graciosas, flori-
das e perfumadas. Como estas 
montanhas, é o meu Amado 
para mim. Os vales solitários 
são tranquilos, amenos, fres-
cos, sombreados, ricos de doces 
águas… oferecem grande di-
vertimento e encanto aos senti-
dos e, na sua solidão e silêncio, 
dão refrigério e repouso: como 
estes vales, é o meu Amado 
para mim» (Laudato Si, 234).

P. armín maria

Prior da ordem 
de santa Cruz - sameiro

REPATRIAÇÃO
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Este é o titulo do livro, de 
autoria do Cónego José Borges, 
na altura Reitor do Santuário 
do Sameiro, e que nos dá uma 
fidedigna 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 livro acima citado, para po-
dermos responder aos anseios 
daqueles, e de outros prova-
velmente, interessados em co-
nhecer esta bonita 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 
A “BASÍLICA”  
DO SAMEIRO

O Ano Centenário do Sa-
meiro estendeu-se desde 2 de 
Junho de 1963 até 7 de Junho 
de 1964. Marcado por duas 
datas lutuosas – o falecimento 
do Santo Padre João XXIII e do 
Arcebispo Primaz, D. António 
Bento Martins Júnior, deu-
-nos a certeza da perenidade 
da Igreja, pela eleição do Papa 
Paulo VI, como Vigário de Cris-
to, assim como pela nomeação 
de D. Francisco Maria da Silva, 
como Pastor da Arquidiocese 
Bracarense.

Iniciado com uma grande 
peregrinação, iria ser assina-
lado com vários acontecimen-
tos notáveis: a 15 de Agosto, a 
Sagração do Santuário e o lan-
çamento da primeira pedra do 
Centro Apostólico; 17 a 21 de 
Maio, uma Santa Missão em 
todas as paróquias da cidade; 
de 3 a 5 de Junho, Congresso 
Mariano, encerrando no dia 7, 
com uma grandiosa Peregrina-
ção, presidida pelo Legado de 
Sua Santidade o Papa.

Como feliz remate deste 
ano centenário, Sua Santidade, 
o Papa Paulo VI distinguiu o 
Santuário do Sameiro como tí-
tulo de BASÍLICA, firmado por 
um rescrito, em pergaminho, 

escrito em latim, cuja a versão 
portuguesa aqui vai transcrita:

PAULO VI, PAPA PARA 
PERPÉTUA MEMÓRIA

Desde que o Servo de Deus, o 
Papa Pio IX, Nosso Predecessor, 
no dia 8 de Dezembro de 1854, 
na Basílica de S. Pedro, solone-
mente definiu a Virgem Santís-
sima isenta de pecado original, a 
luz fulgentedaImaculada Mãe de 
Deus espalhou-se ao longe e ao 
largo, excitando múltiplas obras 
e empreendimentos de piedade, 
entre os quais se deve incluir o 
Santuário, vulgarmente chama-
do de Nossa Senhora do Sameiro, 
situado no território da Arquidio-
cese de Braga.

Construído, com efeito, no alto 
do monte Sameiro, dez anos após 
aquela definção dogmática, foi e 
ainda hoje é considerado um no-
tável monumento de toda a Nação 
Portuguesa em honra da Virgem 
Imaculada. O próprio Santuário, 
nã só pela sua grandiosidade e 
pela arte em que esplende, como 
outrossim pelas preciosas alfaias 
sagradas e pelas obras de piedade 
e caridade, sobretudo o Instituto 
de Assistência aos sacedotes enfer-
mos e idosos, suscita nos fiéis tal 
admiração, que muitissímos pere-
grinos de todo o Portugal ali se di-
rigem, no intuito de confiadamen-
te implorar a Imaculada Virgem 
Maria e Divino Coração de Jesus.

Os Romanos Pontífices en-
riqueceram a mesma Igreja de 
indulgências e privilégios, em 

especial o Papa Pio IX edepois, 
no ano de 1954, isto é, no Ano 
Mariano, o Papa Pio XII, então 
felizmente reinando, o qual co-
roou as celebrações centenárias 
com uma mensagem radiofónica 
e ali enviou, como seu Legado, o 
Cardeal Patriarca de Lisboa.

Ponderadas em todas estas coi-
sas, o , o Venerável Irmão Fran-
cisco Maria da Silva, Arcebispo 
de Braga, em seu nome próprio e 
no do seu clero diocesano, assim 
como no dos Irmãos da Ordem da 
Bem-aventurada Virgem Maria 
do Monte Carmelo, que ao San-
tuário prestam relevantes servi-
ços e no de todos os fiéis, tendo 
aproveitado a faustosa data do 
centenário dafundação do mesmo 
Templo, dirigiu-se-nos, com ins-
tantes rogos, no sentido de que 
a sobredita Igreja Marial benig-
namente Nos dignássemos dis-
tinguir com o título e privilégios 
de BASÍLICA MENOR, rogos 
esses que, a fim de incrementar o 
esplendor do mesmo Templo e so-
bretudo fomentar, dia a dia, a pie-
dade mariana, da melhor vontade 
resolvemos satisfazer.

Por isso, segundo o parecer da-
Sagrada Congregação dos Ritos, 
com perfeita e madura delibera-
ção nossa e de harmonia com a 
plenitude do poder Apostólico, 
pela força destas letras e de modo 
perpétuo, distinguimos e exorna-
mos com o título e dignidade de 
Basílica Menor, dotada de todos 
os direitos e privilégios que, nor-
malmente, competem a templos 
assinalados com este nome, o San-

tuário a Deus dedicado em honra 
daBem-aventurada Virgem Ma-
ria, sob a invocação da sua Con-
ceição Imaculada, vulgarmente 
chamado de Nossa Senhora do 
Sameiro e sito adentro do territó-
rio da Arquidiocese de Braga, não 
obstante de modo algum quais-
quer contrárias disposições. 

Isto proclamamos e decidimos, 
determinando queaspresentes 
Letras vigoreme permaneçam 
firmes, válidas e eficazes, surtam 
e obtenham plenos e íntegros 
efeitos, se apliquem, em toda a 
plenitude, agora e no futuro, 
àqueles a quem dizem ou pode-
rão izer respeito; que assim deve-
ser julgado e estabelecido, e que 
torna inválido e sem efeito, desde 
a presente data, tudo o que, cien-
te ou inconscientemente possa 
intentar-se acerca destas, da 
parte de quemquer que seja e sob 
qualquer autoridade.

Dads em Roma, junto de São 
Pedro, sob o Sinal do Pescador, 
no dia 4 de mês de Dezembro do 
ano de 1964, o segundo do Nosso 
Pontificado…

h. J. Cardeal GiCoGnani, 
seCretário de estado

A CRIPTA
Trinta anos de experiência 

de movimento normal, num 
templo, onde continua a afluir 
o povo de Deus, em multidão, 
chegam para concluirqueé ne-
cessário que se dilate o espaço, 
para receber os peregrinos e 
proporcionarnovas possibili-
dades de realizar celebrações 
dignas e recolhidas, visto que, 

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
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numa igreja a abarrotar de fiéis, 
tudo se torna quase impossível. 

Muito cedo se começa a fa-
lar numa CRIPTA monumen-
tal, com uma capacidade invul-
gar, onde possam ser acolhidos 
peregrinos aos milhares, aos 
muitos milhares, e contenha 
capelas, que, servindo para o 
sacramento da Reconciliação, 
possam também receber pe-
quenos grupos de peregrinos. 
A ideia vai ganhando volumee 
já se faz um projecto, já apa-
rece uma maquete e já se fala 
em levar por diante o arrojado 
empreendimento, que, sem 
desfigurara Basílica, lhe vai dar 
possibilidades não sonhadas.

Quem agora se dirija ao alto 
da Montanha Santa, podia ver, 
com admiração e apreço, a mo-
vimentação que os trabalhos 
exigiam, mas cujo andamento 
mostrava ser projecto a ser le-
vado até ao fim.

Descrever, empoucas pa-
lavras, o labor insano de um 
autêntico exército de trabalha-
dores, manipulando os mais 
variados materiais de constru-
ção, durante cerca de seis anos, 
é tarefa difícil e escusada. Toda 
a gente compreende que os 
grandes empreendimentos exi-
gem determinação e coragem. 
Mas também exigem meios fi-
nanceiros para obviar às despe-

sas, por certo bem pesadas. Por 
isso, mal secomeçou a pensar 
em levar por dante, sem recuos, 
esta obra gigantesca, começa-
ram as diligências para angariar 
os donativos necessários para 
que se chegasse até ao fim. E 
chegou. Quando todo aquele 
arsenal de materiais e estalei-
ros de obra puderam ser arru-
mados, é que se viu toda a di-
mensão do lugar sagrado qiue 
aí acabava denascer, como feliz 
apoio ao Santuário existente.

As festas de inauguração da 
Cripta foram, na verdade, re-
tumbantes. Se bem que já ti-
vesse servido para nela se trea-
lizar, em 18 de Julho de 1976, 
em precárias condições, uma 
Ordenação de novos sacerdo-
tes, não se pode dizerque isso 
tenha sido um acto de inau-
guração; seria, antes, um feliz 
prenúncio daquilo que, com 
mais dignidade e muitas mais 
vezes, se havia de repetir na 
história da Arquidiocese.

No dia 16 de Juno de1979, 
depois de benzida solenemen-
te, a Cripta foi o lugar escolhi-
do para aOrdenação Episcopal 
do nomeado Bispo Auxiliar de 
Braga, D. Serafim de Sousa Fer-
reira e Silva. A Peregrinação da 
Sé Primaz para o Sameiro foi 
larguissimamente concorrida. 
Hegada ao alto da Montanha, 

houve Missa Campal com a pre-
sença de quase todo o episco-
pado português, incluindo Sua 
Eminência o Senhor Cardeal 
Patriarca e o Núncio Apostólico. 
Concelebraram os sacerdotes 
que nesse ano celebravam os 
seus jubileus sacerdotais de 25 
e 50 anos. O Santo Padre João 
Paulo II dirigiu uma mensagem 
a todo o povo de Deus em pere-
grinação, lida pelo Arcebispo de 
Braga, por impossibilidadetéc-
nica da sua transmissão directa, 
e escutada em religioso silêncio 
por toda a multidão. 

Dizer que a Cripta foi inau-
gurada, não quer dizer que tudo 
estava já concluído. Na reali-
dade, assim como se encon-
trava, parecia mais um grande 
armazém, deveras espaçoso, 
mas com poucos sinais de lu-
gar sagrado, destinado ao cul-
to divino. Faltava-lhe alguma 
coisa que enriquecesseaquelas 
paredes nuas, se bem que esca-
lonadas por maciças colunas de 
suporte, que já cortavam a mo-
notomia. Faltava encher os es-
paços com qualquer coisa que 
desse, a todo aquele conjunto 
monumental, um tom de mais 
religiosidade e interiorização, 
apesar das suas dimensões. Es-
ses espaços foram preenchidos 
com belas e raras obras de arte, 
em cerâmica de relevo, policro-

mada, exprimindo, com perfei-
ção de pormenor, os mistérios 
gozozos e gloriosos do Rosário. 
Depois, ao correr das duaspare-
des laterais, se descreve a gesta 
dos portugueses por esse mun-
do fora, levando, com Maria, os 
nomes de Jesus e de Portugal. 
Esta obra, em azulejo liso, tem 
um belo colorido e cuidadosa 
feitura. Aí aparecem asdatas da 
fundação das diversas dioceses 
e terras de missão, em que os 
portugueses form pioneiros da 
religião cristã. Toda esta obra de 
cerâmica é da autoria de Que-
rubim Lapa, distinto artistapor-
tuguês.

Então já está tudo concluí-
do? Longe disso. Bem sabemos 
como, ao terminar uma obra, 
nos aparecem todas as deficiên-
cias e erros que não queríamos 
ter cometido. Também a Cripta 
aguarda oseu aperfeiçoamen-
to, sobretudo no que diz res-
peito ao altar esua localização 
definitiva e à instalação do ar 
condicionado, tão necessário 
por ocasião das grandes con-
centrações de fiéis, para além 
de outros pormenores que me 
não compete aqui referir nesta 
breve história do Sameiro.

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de CóneGo José borGes

(Continua no Próximo número)
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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:

(continuação do número anterior)

POESIA DO SAMEIRO

POEMA HISTÓRICO  
DE NOSSA SENHORA  
DO SAMEIRO

10. AOS BRACARENSES

Bracarenses de áurea fama,
Povo leal, prazenteiro,
O vosso brio reclama
O triunfo do Sameiro

Não deixeis esmorecer
Tão fecunda Devoção:
É civismo, é dever,
Ou crime de alta traíção.

Não há remanso na terra
Mais atraente e fagueiro,
Como tem naquela Serra
O Bom Jesus – o Sameiro

Braga sempre mantivera
Inquebrantável firmeza
Na sua adesão sincera
À Virgem – à realeza.

Guarda em sua Catedral
Os pais do primeiro Rei
Com desvelo maternal
E amor constante, de lei.

Ninguém roubar-te é capaz,
Tanta Fé, tanta Nobreza, 
Por isso, Braga, serás, 
Sempre a Roma Portuguesa.

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.

O SAMEIRO ESTÁ MAIS FLORIDO!


