
Diretor: Cónego José Paulo abreu        |        agosto 2020        |        lXXXiX   -   n.º 1054       |        Preço: 0,50€        |        Jornal mensal

Ecos do
Sameiro

Sumário

É MELHOR UM “BURRO-MACA”
QUE MUITA REZA SEM CORAÇÃO

Abre-se um novo triénio 
pastoral na Arquidiocese de 
Braga, agora com os olhares 
centrados na virtude da carida-
de.  Será ela – propõe D. Jorge 
Ortiga, nosso Arcebispo – “[…] 
uma verdadeira companheira 
a sussurrar iniciativas e criati-
vidades que ainda não descor-
tinamos completamente”. 

Deus é Amor. A caridade co-
loca-nos na essência, na imi-
tação e no coração de Deus. A 
caridade “deifica-nos” e prepa-
ra-nos para a vida eterna feliz. 

Ao mesmo tempo, a cari-
dade abre-nos ao próximo, à 
comunhão, à fraternidade uni-
versal, à partilha e à familiari-
dade com todos.

A inspirar toda a reflexão es-
tará a parábola do Bom Sama-
ritano, qual ícone do socorro, 
da atenção ao próximo, do zelo 
para com os mais abandona-
dos, para com os aleijados, para 
os que caem e se arrastam pelas 
bermas, da rua ou da vida. 

Queremos uma igreja sama-
ritana. Queremos instituições 
verdadeiramente samaritanas. 
Queremos cristãos visceral-
mente samaritanos.

De todo, há que banir o des-
prezo, a desatenção, o alhea-
mento, a indiferença. Ao con-
trário, há que descobrir o irmão 
e caminhos de proximidade, de 
resposta, de cura, de amizade, 
de socorro à pobreza e à misé-
ria, de alento para desânimos e 
angústias. 

Sabemos como a tradição 
hermenêutica olha para o epi-
sódio evangélico acima evoca-
do: o Bom Samaritano é Cristo, 
que “[…] se aproxima da hu-
manidade ferida, abandonada 
e deixada como morta na beira 
do caminho”1; o homem que 
cai, no trânsito de Jerusalém 
(cidade santa) para Gericó (ci-
dade mundana), atacado por 
salteadores, é Adão, é o ho-
mem, “saído do Paraíso, ferido 
pelo pecado, privado da Graça 
e sem forças para retomar o 
seu caminho”2; a estalagem fi-
gura a Igreja, instituição que se 
deve mostrar capaz de acolher, 
de cuidar, de sarar, de oferecer 
boas respostas e serviços, com 
o melhor espírito; a segun-
da vinda do Bom Samaritano, 
para avaliar a evolução da coi-
sas, evoca uma segunda vinda 
de Jesus para fazer o balanço 
do exercício da nossa caridade 
efetiva. 

Claro que o episódio não 
acaba aí. Ainda comporta um 
animal e dois personagens, 
devidamente identificados nos 
seus “ofícios”, a saber, um é sa-
cerdote, outro é levita, um está 
ligado ao culto, outro à lei; um 
ligado à profecia, outro ao ju-
rídico.

Só que aqui pretendo sair 
da hermenêutica tradicional 
para me inserir na linha pro-
vocatória de um amigo que 
diz ser preferível um burro que 
sabe ser ambulância, que um 
sacerdote que não ama quem 

precisa, não socorre o pobre, 
não cuida do doente, não pres-
ta atenção ao desvalido, não 
se comove com a miséria, não 
abre as mãos e o coração ao in-
digente. 

O mesmo se diga dos so-
cialmente bem cotados, pre-
tensamente justos, diplomados 
e cheios de credenciais, com 
responsabilidades na condução 
e ordenamento dos povos, mas 
cegos, desinteressados, abúli-
cos, ineficazes, eternos ocupan-
tes do outro lado da estrada… 

Há gente tão sem coração 
e tão ardilosa que nunca corre 
o risco de tropeçar num qual-
quer próximo caído seja lá em 
que caminho for… 

É melhor um “burro-
maca” que muita reza sem 
coração; é melhor um “burro-
ambulância” que muita “pedra 
engravatada”…

Cristãos e amigos: vamos 
aceitar o desafio formulado 
pelo Papa Francisco na Evange-
lii Gaudium: no que toca à ca-
ridade, temos que “Primieirar”, 
que dar o primeiro passo, que 
tomar a iniciativa, sem medo, 
saindo ao encontro, procuran-
do nas encruzilhadas da vida 
todos os que precisam do nos-
so coração, do nosso afeto e 
das nossas mãos estendidas e 
solidárias. 

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de Nossa Senhora do Sameiro
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1   Assim se lê no Plano Pastoral da Arquidiocese de Braga para este ano 2020-2021.
2   Id..
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO

NOVOS ASSINANTES

70,00 – Alzira Silva Vala.

20,00 – Rosa Esperança Silva Antunes,     
  Maria Filomena Jesus Bacelo.

15,00 – Casimiro Costa.

10,00 – Maria Alice Taborda Pita Granja,     
  Maria Piedade Marques Silva Esteves,    
  Maria Rosa Ferreira Correia, Francisco Freitas.

Júlia Fernanda Ribeiro Teixeira Mendes.

JUBILEUS DE CASAMENTO

Julho

BODAS DE PRATA
 → Carlos Alberto Macedo Dias e Anabela Gomes Miranda Dias, 

S. Vítor (Braga)

 → Rui Manuel Sousa Gonçalves e Ana Paula Rodrigues Araújo, 
Este – S. Mamede (Braga)

 → Paulo Alexandre Oliveira Soares e Isabel Cristina Gonçalves 
Faria Soares, Arentim (Braga)

 → José Carlos Ferreira da Silva e Maria Irene da Silva Ferreira,  
S. Lázaro (Braga)

 → Paulo Sérgio Cortinhas Ferreira e Carla Suzana Ferreira  
Carvalho, Joane (Vila Nova de Famalicão)

BODAS DE OURO
 → José Henrique Reis de Oliveira e Margarida da Rocha Teixeira 

de Oliveira, Braga

BAPTISMOS

Fevereiro
DIA 2
Frederico Campos Moreira Leite, filho de Rui Jorge Lima Leite 

e de Frederica Brandão Campos Lopes Moreira.

DIA 16
Gabriel Domingos Trinstan de Ribeiro, filho de Domingos 

João Dias Tristan Ribeiro e de Maria Teresa Tristan Faria de Barros 
Ribeiro.

Julho 

DIA 26
Laura Joana Reixelo Carvalho, filha de José Manuel dos San-

tos Carvalho e de Cláudia Pires Reixelo Carvalho.

CASAMENTOS NO SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Julho 2020

DIA 7
Bruno Alexandre de Campos Alves e Andreia Cristina
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Apesar dos tempos de incer-
teza e de algumas restrições, 
foram muitos os portugueses 
emigrantes, espalhados pelos 
quatro cantos do mundo, que, 
vencendo o medo, se fizeram à 
estrada e visitaram o seu Por-
tugal! 

Vieram para apaziguar a dor 
da saudade, vertida tantas ve-
zes em lágrimas, e, de modo 
especial, nestes tempos em 
que os afectos estão confina-
dos!... 

Muitos destes nossos irmãos 
e patriotas não se esqueceram 
de visitar a Sua protectora de 
todas as horas, a Mãe do Céu, 
Nossa Senhora do Sameiro!... 
ao longo destes últimos dias, 
foram muitos os emigrantes 
que passaram pelo nosso San-
tuário do Sameiro para, aos 
pés da Virgem Imaculada, ce-
lebrarem a sua fé; comunga-
rem Jesus; unir as suas vidas 
pelo sacramento do matrimó-
nio; transmitir aos filhos pe-
queninos a fé e introduzi-los 
na Igreja pelo sacramento do 
Baptismo; celebrar os jubileus 
de casamento, ofertando ho-
ras de alegria e dor vividas no 
lar; agradecer tantas graças re-
cebidas; implorar as bênçãos 
divinas; rogar saúde, paz, har-
monia familiar, e bem-estar; 
cumprir as suas promessas; 

sentirem o olhar terno e o 
aconchego do manto da Mãe 
querida!... 

Não se esquecerem de Nos-
sa Senhora!... Não se esquece-
ram do Sameiro!... e, por isso, 
partilharam um pouco do seu 
trabalho e suor para que este 
Santuário, Casa da Mãe e, por 
isso, Casa de todos nós, seus fi-
lhos, continue a ser um espaço 
belo e acolhedor, onde se sente 
o pulsar do coração materno, o 
pulsar do povo minhoto, o pul-
sar do povo português!...

Irmãos emigrantes, obriga-
do pela vossa presença, pelo 
vosso testemunho, pela vossa 
generosidade!... Bom regresso 
ao vosso destino! Continua-
mos a rezar por vós! Nossa Se-
nhora do Sameiro continuará a 
velar por cada um de vós!...

“E pelos mares fora
Pelas terras além

Tu mandas-lhes, Senhora,
As graças que Deus tem.

Acolhe os peregrinos
Que a visitar-Te vêm
E os favores divinos
Alcança-nos, ó Mãe.”

(P. barbosa CamPos)

Irmãos emigrantes,  
obrigado!

Nossa Senhora do Sameiro, 
Tu és também Nossa Senhora das Dores 
(das Tuas e das nossas). 
Tu és também Nossa Senhora da Cruz 
(da Tua, da nossa e da de Teu Filho Jesus). 
Tu sabes 
(oh se não sabes!) 
a cruz que cada um de nós transporta, 
a cruz que pende sobre os nossos ombros. 
Tu conheces 
(oh se não conheces) 
o peso de cada cruz, 
o peso de tanta cruz calada, 
o peso de tanta cruz silenciada. 
É essa cruz que, 
aqui trazemos, aqui transportamos. 
ConTigo queremos desabafar 
porque a cruz partilhada torna-se mais leve. 
Tu estiveste junto à Cruz de Teu Filho. 
Como sofreste! 
Como choraste! 
Mãe lacrimosa, 
Mãe solícita, 
Mãe bondosa, 
entregamos-Te a cruz de tantos irmãos nossos. 
Depositamos no Teu regaço 
a cruz implantada em tantos lares, 
em tantos hospitais, 
em tantas ruas e prisões. 
Encomendamos-Te a cruz que só Tu conheces. 
(Tu e Teu amado Filho). 
Mãe de todos os crucificados desta vida, 
Mãe de todos os crucificados da nossa terra, 
infunde esperança em todos os corações. 
Que o peso da cruz não faça cair ninguém. 
E se alguém cair, 
dá-lhe força para se reerguer, 
coragem para se levantar. 
Faz de cada um de nós cireneus 
de tantos que caem pelos caminhos, 
de tantos que tombam, 
esquecidos e desamparados. 
Neste dia, 
trazemos-Te a nossa cruz. 
Sabemos que, em Ti, 
nos abastecemos de alento 
para a continuarmos a levar 
até à ressurreição final, 
rumo à vitória definitiva. 
Depois da cruz, 
virá a alvorada da vida sem fim. 
Aí Te (re)encontraremos. 
Para conTigo ficarmos. 
Para sempre!

Cón. João antónio teixeira

Nossa Senhora…  
Da Cruz

Horários das celebrações  
no Santuário do Sameiro 

Segunda-feira a Sábado de manhã (na Basílica)
Horário: 10.00h e 16.30h (precedida da recitação do terço)

Sábado (à tarde) – na Cripta
16.00h – Terço | 16.30h – Missa

Domingo – na Cripta
Missas: 07.30h | 09.30h |11.30h | 16.30h 

Nota: Não há as Missas das 08.30h e das 10.30 horas.
Terço: 16.00h

Confissões:
Aos Domingos, na Capela da Reconciliação (Cripta),  

nos seguintes horários:
09.00h – 12.00h | 14.30h – 16.30h
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O arcebispo de Braga afir-
mou, no passado dia 19 de Ju-
lho, na Cripta do Sameiro, na 
homilia da na ordenação de 
quatro presbíteros para a Arqui-
diocese de Braga, que não vê a 
Igreja “centrada nos sacerdotes” 
mas impelindo-os “para o meio 
do povo que escutam, acolhem, 
orientam e acompanham”.

“Não tenhamos medo de 
estar do lado do povo. Sejamos 
audazes na construção des-
te modelo de Igreja diferente 
- uma Igreja próxima e faça-
mo-lo através de um anúncio 
alegre e, se as rugas por acaso 
aparecerem, ou persistirem no 
rosto da Igreja, não nos escan-
dalizemos, apaixonemo-nos 
ainda mais pela autenticidade 
e nunca deixemos de acreditar 
na beleza do rosto da Igreja de 
Nosso Senhor Jesus Cristo”, 
disse.

D. Jorge Ortiga presidiu à or-
denação de quatro novos pres-
bíteros para esta Arquidiocese: 
João Castro (33 anos, natural 
da paróquia de S. Martinho 
de Quinchães, Arciprestado 
de Fafe), José Miguel Neto (34 
anos, Paróquia de S. Martinho 
de Dume, no arciprestado de 
Braga), Manuel Torre (26 anos, 

Paróquia de Santa Eulália de 
Balasar, Arciprestado de Vila 
Conde/Póvoa de Varzim), Pe-
dro Sousa (24 anos, Paróquia 
de Ronfe, Arciprestado de Gui-
marães-Vizela).

“Caríssimos novos sacer-
dotes, apaixonemo-nos pela 
Palavra de Deus, vamos depois 
também comprometer-nos 
com esta pastoral da proximi-
dade, particularmente neste 
tempo em que tanto se fala de 
distanciamento social”, pediu 
na homilia.

O Prelado assinalou que o 
programa pastoral que querem 
viver na Arquidiocese Braca-
rense, nas suas 551 paróquias, 
é “uma igreja próxima de to-
dos, de ricos, de pobres, pes-
soas que concordam ou que 
discordam, pessoas simpáticas 
ou antipáticas”, porque a “Igre-
ja aproxima-se, sai, encontra-
-se com os outros”, bem como 
na Paróquia moçambicana de 
Santa Cecília de Ocua, onde 
também querem “estar próxi-
mo daquele povo”.

Na homilia, o arcebispo de 
Braga explicou que a “primeira 
proximidade” que os sacerdo-
tes devem cultivar é a “rela-
ção próxima com Deus”, que 

Ordenação de Presbíteros

Grupos inscritos na
Reitoria do Santuário

NOTICIA DO SAMEIRO

Dia 25 – Missa da Bênção 
das Pastas de 89 Finalistas 
do Curso de Enfermagem 

da Universidade do Minho. 
Presidiu o Pe. Rui Costa Pin-
to, SJ.

depois “terá de expressar-se 
numa vida de encontro com 
os sacerdotes” e de onde “terá 
de emergir” uma terceira que é 
com o povo que “não pode fi-
car distante e o sacerdote não 
pode fechar-se no seu tem-
plo”. “Precisa de sair para se 
encontrar com todas as pro-
blemáticas humanas. Sentir 
o pulsar de um povo que vive 
dignamente ou que sofre com 
carências do que é essencial”, 
desenvolveu, acrescentando 
que hoje têm também de se 
“aproximar da natureza para a 
reconhecer como dom de Deus 
a cuidar e a preservar” e a eco-
logia a “fazer parte das opções 
pastorais”.

No final da celebração, D. 
Jorge Ortiga, que manifestou 
“gratidão” aos pais, famílias, e 

às equipas formadoras dos no-
vos sacerdotes.

Foi também apresentado o 
novo programa pastoral da Ar-
quidiocese de Braga para os 
próximo três anos, com o tema 
‘Uma Igreja Samaritana’. Se-
gundo D. Jorge Ortiga trata-se 
de uma “caminhada de renovação 
eclesial a partir da caridade”.

Nesta celebração, procedeu-
-se ao envio dos novos sacerdotes 
e missionários – um padre e duas 
leigas – que vão estar ao servi-
ço da Igreja que está na Dioce-
se de Pemba, em Moçambique.

Para os novos sacerdotes e 
para os missionários implo-
ramos de Deus, por inter-
cessão de Nossa Senhora do 
Sameiro, Rainha dos Após-
tolos, as maiores bênçãos 
para a missão!
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Anualmente, a 14 de Se-
tembro, dia da Exaltação da 
Santa Cruz, a Igreja celebra 
festivamente este sinal central 
da nossa fé, já que isto não é 
possivel na Sexta-Feira San-
ta, onde tudo está envolvido 
num grande luto. Assim acon-
tece também com a Quinta 
feira Santa, dia da Instituição 
da Santissima Eucaristia. Não 
é momento de celebrar efu-
sivamente este maior tesou-
ro. Portanto, a Igreja adia-o 
numa Solenidade própria, na 
Quinta-Feira após a Santíssi-
ma Trindade. A Exaltação da 
Santa Cruz é também chama-

da “festa da Cruz gloriosa” e 
os Orientais denominam-na 
“da preciosa Cruz portadora 
de Vida”. É uma das mais an-
tigas solenidades litúrgicas da 
Igreja; celebrava-se já em Jeru-
salém no tempo do imperador 
Constantino (+337).

Neste dia, como também 
durante o tempo pascal, somos 
convidados a contemplar não 
tanto o aspecto doloroso e di-
ficil deste sinal da nossa salva-
ção, mas mais o lado vitorioso 
e luminoso. O seguinte hino 
poderia ser uma boa oportuni-
dade para isto:

Ó Cruz vitoriosa

Salve, Santa Cruz, testemunha da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo! Servindo, Ele passou sobre a terra e edificou, com o 
Seu Sangue, para a humanidade, uma nova casa – Ele, o Salvador!

Salve,  Santa Cruz, âncora de salvação para todos os que caíram, portadora da esperança! Quem se segura em ti, alcançará a margem 
salvadora e Jesus, o Salvador!

Salve, Santa Cruz, símbolo da expiação! Quando abres um coração, ele é conformado com o Senhor na Cruz, Que entregou a 
Sua vida por nós como expiação e ressuscitou em glória!

Salve, Santa Cruz, baluarte contra o abismo, tu, muralha protetora contra as flechas venenosas do inferno! Tu proteges a paz dos 
corações e a lâmpada da alma que aguarda o Senhor!

Salve, Santa Cruz, sinal de vitória da pobreza! Alegres te carregam os desapegados do mundo para o celestial banquete nupcial 
com o seu Senhor e Deus!

Salve, Santa Cruz, mensageira enviada da redenção! Tu és o símbolo da credibilidade da nossa missão de conquistar o mundo 
para Cristo!

Salve, Santa Cruz, companheira fidelíssima em todas as vicissitudes da vida. Tu anuncias a eterna fidelidade de Deus, Que em ti venceu 
a infidelidade do mundo e nos abriu o novo caminho!

Salve, Santa Cruz, mestra do silêncio, tu, “menê-tequel” (Dan 5,25) para os nossos pecados de língua! Sê tu a nossa salvação 
pelo Sangue de Cristo, que sobre ti correu pela terra silenciosa, para que nunca precisemos de emudecer eternamente, mas para que 
possamos bendizer e louvar a Deus!

Salve, Santa Cruz, sinal flamejante sobre toda a criação; sobre ti virá o Filho do Homem com os Seus Anjos para julgar vivos e 
mortos! Sê tu em nossa fronte o sinal da redenção, para que possamos seguir o chamamento dos Anjos, com júbilo! Amém! 

A Ordem dos Crúzios, 
fundada em 1132, tinha des-
te o início como brasão uma 
Cruz, ladeada de dois anjos 
adoradores. Estes nos aju-
dam a ver na Cruz a redenção 
e a nova vida: a Ressurreição. 
Sem a Ressurreição, a Cruz 

não seria para nós um sím-
bolo da vida e da salvação. 
“Per crucem ad lucem. – pela 
Cruz à luz”.

Os Santos Anjos chamam-
-nos a atenção para o fato de 
que justamente na Cruz se 
revela o maior amor de Deus. 
S. Paulo sintetizou esta ver-
dade numa das mais belas 
expressões do Novo Testa-
mento: “Estou pregado à cruz 
de Cristo. Eu vivo, mas já não 
sou eu; é Cristo que vive em 
mim. A minha vida presente, 
na carne, eu a vivo na fé no Fi-
lho de Deus, que me amou e se 
entregou por mim. Eu a vivo 
na fé, crendo no Filho de Deus, 
que me amou e Se entregou por 
mim”(Gal 2,19-20).

Os Santos Anjos querem 
educar-nos a aceitar a Cruz na 
nossa vida (“adorá-la”), saben-
do que Deus sempre age por 
amor e quer somente o me-
lhor para nós. No entanto, os 
planos de Deus muitas vezes 
são mais “a longo prazo” do 
que os nossos próprios pla-
nos. O que conta para Deus é 
a nossa salvação eterna.

Os Santos Anjos ensinam-
-nos a “Ciência da Cruz”, ou 
seja, o “paradoxo  do Evan-
gelho”: morrer para viver, 
dar para receber, perdoar 
para alcançar o perdão, “pois 
o que é loucura de Deus é mais 
sábio que os homens e o que é 
fraqueza de Deus é mais forte 
que os homens” (1Cor 1, 25).

Por isso, é também com-
preensível que os Santos 
Anjos não nos queiram “pro-
teger” diante da cruz e certa-
mente não nos querem aju-
dar a esquivar-nos da cruz de 
cada dia. O Pai não enviou 
doze legiões de Anjos ao Seu 
Filho no Monte das Olivei-
ras, para que O protegessem 
diante da Paixão (cf. Mt 26, 
53), mas enviou o Anjo com 
o cálice do fortalecimento, 
para que, fortalecido, o Se-
nhor pudesse tomar sobre 
Si o Seu sofrimento redentor 
(cf. Lc 22,43).

P. armín maria

Prior da Ordem  
de Santa Cruz - Sameiro
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Decorreu ontem, após a 
Eucaristia de celebração da 
Festa da Assunção de Nossa 
Senhora, na Cripta da Basíli-
ca do Sameiro, a tomada de 
posse da Mesa Administrati-

va da Confraria do Sameiro, 
empossada para o quadriénio 
2020-2024.

Com este acto, inicia-se as-
sim, um novo período de ges-
tão de todo o santuário, sen-

do que se deseja e espera, tão 
profícuo como os anteriores, 
em prol do embelezamento e 
engrandecimento, daquele que 
é, o maior santuário mariano 
de todo o norte de Portugal e, 

postal de visita da nossa cidade 
de Braga.

Assim sendo e, para que 
conste, a mesa administrativa, 
ficou constituída, com os se-
guintes elementos:

TOMADA DE POSSE DA MESA
ADMINISTRATIVA DA CONFRARIA DO SAMEIRO

MESA ADMINISTRATIVA

 Presidente - Cónego José Paulo Leite Abreu
 Vice-Presidente - João Artur Russell Sampaio
 Secretário - José Serafim Ferreira Campos 
 Tesoureiro - Fernando José Lopes Araújo
 Vogal - Francisco José Russell Sampaio
 Vogal - Abel António Araújo Rocha
 Vogal - Mário Vila Nova
 Vogal - António José Zamith Soares Rosas
 Vogal - Carlos Manuel Correia Vilar

CONSELHO FISCAL

 Presidente - Marcelino Pires
 Vogal - João Hernâni Antunes    
   Ferreira Botelho
 Vogal - David do Nascimento Duarte

ASSEMBLEIA GERAL

 Presidente - Calisto Ferreira Ribeiro
 Secretário - António Gerardo Monteiro Esteves
 Secretário - Rui Coelho

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA

 Órgão de Vigilância - Cónego João Paulo Coelho Alves

GESTÃO DIÁRIA

 Reitor da Basílica - Pe. Delfim Pinto Coelho
 Diretor Executivo - Fernando Silva Oliveira
 Mata e Jardins - Abílio Miguel Ribeiro Lima
 Basílica e Manutenção - Joaquim Oliveira Rodrigues

A todos, quantos iniciam agora novo mandato, se desejam as maiores venturas, na prossecução dos objetivos a que se com-
prometeram atingir.

José CamPos

Confraria do Sameiro
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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)

JÓIAS DE ARTE

É da experiência de todos 
os dias que o bom filho deseja 
oferecer à sua mãe tudo o que 
tem de mais rico, tentando 
exprimir, nesse gesto, todo 
o carinho e o amorque lhe 
consagra. Não admira que o 
povo de Deus queira mostrar 
o amor que dedica à sua Mãe 
do Céu, ofertando-lhe o que 
acha mais precioso, mesmo 
que isso lhe custe grandes 
sacrifícios, que o amor torna 
pequenos. E quando essas 
prendas redundam em ser-
viço ao Senhor, como é, em 
parte o caso presente, não há 
que olhar a despesas, mas so-
brepor-lhe o amor que tudo 
explica.

A primeira obra de arte, ver-
dadeira jóia de altíssimo valor, 
é o SACRÁRIO da Basílica. 
Todo em prata, é inspirado no 
estilo clássico do Santuário. 
Encimado por belas esculturas 
de anjos, perfeitas até ao por-
menor, que parecem querer 
suportar uma cornija recorta-
da, em que assenta uma breve, 
mas bem proporcionada cú-
pula, tem, na porta, um cálice 
e hóstia irradiantes, símbolo 

da Eucarístia, que resrvano seu 
interior.

É concepção artística do 
Mestre Martins Barata de 
Lisboa, e execução de Sampaio, 
Filhos, do Porto. Mede 1,35 
m. de alto e 80 cm de largura 
e tem duas frentes. Diga-se, 
por curiosidade, que gastou 
aproximadamente vinte mil 
horas de trabalho, pesa 96 qui-
los e é composto por 292 peças 
principais. 

Foi solenemente benzido e 
inaugurado no dia 6 de Junho 
de 1954 – ano centenário da 
definição dogmática da Imacu-
lada Conceição – por Monse-
nhor Manuel Peixoto da Costa 
e Silva, em representação do 
Arcebispo Primaz.

Outra peça de arte de raro 
valor é a CUSTÓDIA ou OS-
TENSÓRIO de ouro.Se al-
guém se impressionar com o 
elevado preço de tal alfaiali-
túrgica, lembre-se do que dizia 
um sacerdote santo do nosso 
tempo: “quando aqueles que 
se amam trocarem entre si 
prendas de ferro ou de cimen-
to, eu farei outro tanto ao meu 
AMOR; mas enquanto eles 
continuarema oferecer ouro e 
pedras preciosas, eu não pode-
rei ficar atrás”.

Assim aconteceu com o povo 
de Deus, que quis que Jesus 
Eucaristia tivesse o seu trono 
precioso, Ele que, aqui na ter-
ra, escolheu uma mangedoura 
em Belém e um burriquito para 
entrar em Jerusalém.

Toda anação se empenhou 
na aquisição desta obra de arte. 
Toda em ouro e pedras precio-
sas, foi desenhado pelo consa-
grado escultor, Mestre Martins 
Barata, de Lisboa, e executada 
no Porto sob sua orientação. À 
volta da lúnula, tem um colar 
de esmeraldas, oferta deMons. 
Alves da Rocha, grande devoto 
de Nossa Senhora do Samei-
ro, natural de Bragae residente 
que foi no Rio de Janeiro.

Esta custódia foi inaugurada 
na Peregrinação de Agosto de 
1957.

Para falar daterceira obra de 
arte a COROA DEOURO, que, 

em 12de Junho de 1904, cingiu 
a fronte da imagem de Nossa 
Senhora do Sameiro, vou pro-
curar seguir a descrição que 
dela faz um velho livro, que me 
veio ter àsmãos, sobre as festas 
jubilares da definição dogmáti-
ca daImaculada Conceição.

Diz assim:
“A coroa é oferta dos portu-

gueses, pois desde o mais po-
bre até à nossa excelsa Raínha, 
Senhora Dona Maria Amélia, 
tpodas as classes de todas as 
dioceses do Reino concorreram 
para a sua compra e adorno. É 
toda de ouromaciço e pesa dois 
quilos e quinhentos gramas. 
Nela se encontram fundidos 
107 objectos (aneis, pulseiras, 
cordões, brincos, broches, etc.) 
com o peso de 624 gramas, e 
asseguintes moedas: 81 libras, 
uma moeda de 10$000 reis, 8 
de 2$000 reis, 4 de 5$000 reis, 
3 de8$000 reis, 2 de 480 reis, 2 
de 20 francos e um dólar. Está 
adornada com 256 brilhantes, 
55 dos quais foram ofereci-
dos e são os de maior quilate. 
Um deles é oferta de Sua Ma-
gestade a Raínha, que enviou 
também duas safiras; eram as 
pedrasda rica pulseira de ouro, 
que ofereceu à Raínha dos 
Céus, Maria Imaculada.

A coroa foi delineada pelo 
distinto artista Roque Gameiro 
e feitas nas oficinas do artista 
bracarense Manuel Casimiro 
da Costa.

É constituída pela cesta, as 
imperiais e o remate superior”.

O autor do livro, a que me 
reporto, detém-se agora a des-
crever cada uma das partes,  
que me dispenso de descrever, 
ara não tornar fastidiosa a lei-
tura de todos os pormenores, 
se bem que deveras curiosos.

O Arcebispo Primaz, D. Ma-
nuel Baptista da Cunha, pediu 
ao Santo Padre, S. Pio X, que 
se dignasse coroar a imagem 
de Nossa Senhora do Sameiro, 
por meio de um seu Legado. 
O Santo Padre anuiu ao pe-
dido, nomeando seu Legado 
o Ex.mo Núncio Apostólico e 
concedeu ainda outras graças 
a quem assistisse a essa bri-

lhante solenidade e tomasse 
parte na peregrinação de 12 
de junho de 1904, em que se 
ia efectuar a solene coroação. 
As festividades atingiram um 
brilhantismo deusado, mar-
cando mais uma gloriosaetapa 
da história do Sameiro. É, em 
recordação desta data memo-
rável, que a festa litúrgica de 
Nossa Senhora do Sameiro se 
realiza, segundo o calendário, 
no dia 12 de junho de cada 
ano.

Se fosse falar de outras pe-
ças de arte, oferecidas a Nossa 
Senhora do Sameiro, teria de 
me referir às jarras de praa que 
adornam o seu trono, os casti-
çais, os cálices e tantos objec-
tos de real valor, que também 
têm a sua história. Tal, porém, 
não se coaduna com este bre-
vissímo relato histórico. Quem 
os desejarconhecer, pode des-
locar-se à Capela dos ex-votos, 
onde se encontram, em expo-
sição permanente, algumas 
das ofertas.

In “O Sameiro, Solar da Imaculada” 

de Cónego José borges

(continua no próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
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POESIA DO SAMEIRO
Na Festa de Confraternização  

dos Operários do Sameiro

Operários do Sameiro
Trabalhai com alegria

P’ra ganhar honradamente
Vosso pão de cada dia.

Vede: ali a doce Virgem
Vos está abençoando:

Trabalhai, bons operários
O seu templo preparando

Nos serviços do zimbório
C’o a maior dedicação
Lá estáveis noite e dia

A cumprir vossa missão.

A Mesa da Confraria
Vosso esforço reconhece

E, pr isso, com prazer
Este almoço vos of”rece

P’ra saudar-vos neste dia
Eu levanto minha voz

E aqui dou, do fundo d’alma,
Parabéns a todos vós.

C. m. oliveira

“Ecos do Sameiro”, Dezembro de 1936

Parabéns  
a Nossa Senhora

 
A 8 de Setembro, a Igreja celebra a Festa da Natividade de Nos-

sa Senhora! É o dia de aniversário da nossa Mãe do Céu! Façamos 
deste dia um verdadeiro dia de Festa! A melhor prenda que pode-
mos oferecer à nossa querida Mãe é a participação na Eucaristia, 
comungando o Seu Filho Jesus, e imitando-a na nossa vida!

Cantemos com alegria: 
 

Parabéns, Mãe do Céu
Nesta data querida
Tu vieste ao mundo 
Para nos dar a vida.

Por esse grande amor
Obrigada Maria

Que haja em todos os rostos
Muita paz e alegria.

Muita paz e alegria
Haja nas nossas almas
E para a Mãe do Céu
Uma salva de palmas.

(Cón. José borges) 

Imagem de São Joaquim, Santa Ana e Nossa Senhora Menina. 
Escultor: A. Cândido Pinto - 1945 

Basílica do Sameiro - Braga) 


