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Ecos do
Sameiro
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UM AUTÊNTICO MILAGRE!

Venho narrar-vos um milagre. 
Sim, não há engano. Quero con-
tar-vos algo de muito excecional.

Mas primeiro apresento-me.
Sou José Domingos. Nasci no 

dia do pai, 19 de março, de 1968. E 
sou filho de José Fernandes (aqui 
na cidade de Braga conhecido 
pel’O Setenta) e de Angelina Pi-
menta. Sou o quarto e último fi-
lho do casal, único rapaz e muito 
desejado.

Quando nasci, a minha rua 
vestiu-se de festa e os famosos 
doces dos Dia do Pai – os “Mo-
letinhos”- multiplicaram-se, dis-
tribuídos à fartura, em clima de 
grande júbilo.

Só que aos poucos, os proble-
mas começaram a surgir, o sol 
começou a fechar-se. Meus pais 
aperceberam-se que tinha graves 
problemas no desenvolvimento.

Fui operado várias vezes às ca-
taratas, em Coimbra, depois, per-
corri um longo caminho, andei 
por todo o lado, visitei inúmeros 
consultórios, sempre na esperan-
ça de uma melhoria, ou até de 
uma cura, mas naquela época não 
existiam as terapias de que agora 
dispomos.

O diagnóstico final caiu que 
nem uma bomba: tenho autismo 
profundo.

Os meus pais nunca me aban-
donaram. Frequentei o colégio na 
APPACDM (Associação Portu-
guesa de Pais e Amigos do Cida-
dão Deficiente Mental); a minha 
aprendizagem era quase nula. 
Queria era viver no meu mundo, 
na minha casa, com as minhas 
coisas. Os meus Pais foram acon-
selhados a manter-me em casa, 
num clima de conforto e carinho. 
À mistura com muita paciência e 
extrema bondade.

Sou amado pela minha família. 
E penso que a minha dependên-
cia os uniu mais. 

Tenho quem me auxilie em to-
das as tarefas diárias, desde o le-
vantar ao deitar. 

A minha Mãe nunca me largou, 
abdicou da sua vida em prol do 
meu bem-estar; o meu Pai sempre 
trabalhou muito para me poder 
dar as melhores condições.

Os meus pais e a minha família 
cuidam muito bem de mim, mas o 
meu maior apoio é a minha irmã 
Fatinha (oh, que grande tesouro!). 
Quando as coisas se complicam, 
ela ajuda-me sempre. Dá-me 
muitos abracinhos. Meu Deus, 
quanta ternura.

Quando me sentam na mesa 
para as refeições, primeiro pas-
so a mão no meu pai e depois na 
minha mãe (com a perda da vi-
são, apurei o tato); depois, chei-
ro (também desenvolvi o olfa-
to). Então pelo cheiro sei que os 
meus pais estão junto de mim e 
fico sossegado. Como por minha 
mão, já sou crescido! É pelo tato 
e pelo cheiro que reconheço os 
meus talheres, os pratos, contro-
lo tudo, e aí, sem problema – toca 
a comer. 

As minhas rotinas são sempre 
as mesmas. Não gosto que me 
alterem o que quer que seja. Não 
podem, pois não gosto, fico zan-
gado, isso não é bom, nem para 
mim nem para quem está comigo 
(sou dono de um mau feitio…).

Nunca joguei ao peão. Nunca 
me desconchavei em cima de um 
bom naco de espuma ou de bor-
racha molinha. Nunca furei por 

entre as janelas de uma casa, nem 
trepei por cordas, nem me agarrei 
a traves. A única brincadeira que 
fiz, foi andar de baloiço. Adora-
va! Na praia, o meu pai alugava 
o baloiço para eu andar. Sabem 
que eu passava lá o dia todo?! 
Depois o meu pai fez um baloi-
ço para mim, em casa, era muito 
fixe. E até nunca cantei a canção 
“Doidas, doidas, doidas andam as 
galinhas…”, pois eu não falo, mas 
fiz “a pitinha põe o ovo” só com 
gestos, mas no final batia palmas, 
feliz… para mim e para a minha 
família esta era uma grande habi-
lidade.

Mas não tenho inveja de nin-
guém. Pelo contrário. E aqui está 
o verdadeiro milagre: os meus 
pais vão patrocinar, no Sameiro, 
sob o olhar de Nossa Senhora, 
um Parque Infantil. Já que não 
pude brincar (agora tenho 52 
anos) que ao menos o possam 
fazer todos os outros meninos e 
meninas que vão ao Sameiro, e 
se forem especiais como eu, tan-
to melhor.

Quero ser uma bênção para 
muitos e muitos meninos; quero 
ser motivo de felicidade para mui-
tas e muitas meninas. E já que não 
consigo ver, quero sentir e saber 
que os pais sorriem ao verem os 
seus filhos a brincar neste autên-
tico milagre que no Sameiro vai 
despontar.

A minha família está feliz por 
poder ajudar.

E pronto. Despeço-me. Agora 
só vou voltar a passar a mão na 
cabeça do meu pai e da minha 
mãe; depois, vou cheirar para ter a 
certeza que estão à minha beira e 
que intuem este brado que sai do 
meu coração: obrigado por tanto 
amor! Obrigado por tanta bonda-
de! Obrigado por tanta generosi-
dade! 

Sejam felizes!
José Domingos, pela mão de…

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de Nossa Senhora do Sameiro 
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO

NOVOS ASSINANTES

 20,00 – Francisco Ribeiro Carriço, Angelina Maria Dias  
   Pereira Oliveira, Maria Florinda Barreto Alves,   
   Adelina Mercedes Pereira Castro Santos.

 10,00 – António José Fernandes Almeida.

Abel António Araújo Rocha.

JUBILEUS DE CASAMENTO

Agosto
BODAS DE PRATA

 → João Carlos Rodrigues Costa e Clara Rocha Carvalho Mota, 
Este – S. Mamede (Braga)

 → José Joaquim Sá Carvalho e Teresa de Jesus Salgueiro Lopes, 
Martim (Barcelos)

 → Paulo Manuel Marques Silva e Maria Adelaide Sousa  
Fernandes, Longos – Santa Cristina (Guimarães)

 → Alexandre José Martins Gonçalves e Alexandrina Gomes 
Silva Gonçalves, Nogueiró (Braga)

 → José Alberto da Silva Araújo e Ernestina José Peixoto Rebelo, 
Ferreiros (Braga)

 → João Jorge Soares Peixoto e Cristina Maria Afonso Ramôa, 
Espinho (Braga)

 → José Barros Ferreira e Orlanda Manuela Barros Rodrigues, 
Gualtar (Braga)

 → João da Silva Gonçalves e Maria do Carmo Magalhães da 
Silva, Nogueira (Braga)

 → José Luís Ferreira Alves e Maria Cristina Vieira Vale Rêgo 
Borlido, Garfe (Póvoa de Lanhoso)

BODAS DE OURO
 → Alberto Luís Leite de Ramalho Fontes e Maria da Luz Matos 

Benevides de Melo Ramalho Fontes, Porto

 → João José Rodrigues e Maria Amélia Ribeiro Marques, No-
gueira (Braga)

 → José Martins Coroas e Almerinda Sousa Martins Coroas, 
Goães (Vila Verde)

 → António José Fernandes de Almeida e Maria Adelaide Ma-
chado Ferreira, Soutelo (Vila Verde)

 → José Carlos Pires de Sousa e Aurora Fernandes Lopes de 
Sousa, Moure (Vila Verde)

BAPTISMOS

Agosto
DIA 9
Martim de Jesus Fernandes Costa, filho de Hélder de Jesus 

Ferreira da Costa e de Edna João Ferreira Fernandes.
Maria Inês Gonçalves Correia, filha de Paulo Jorge Silva Cor-

reia e de Marília Maria da Rocha Faria Gonçalves.
DIA 16
Helena Filipa de Sousa Pereira, filha de Daniel Filipe Castro 

Pereira e de Elodie de Araújo de Sousa Pereira.
DIA 30
Isadora Maria Ferreira da Costa, filha de José Miguel de 

Araújo Ferreira da Costa e de Leida Maria da Silva.

CASAMENTOS NO SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Agosto 2020

DIA 1
Dário Hugo da Silva Barbosa e Jasmin Deborah Ohnmacht
DIA 19
Rui António Machado Sá Gonçalves e Sylvie Pereira Macedo
DIA 20
Stéphane Moura da Silva e Mélanie Anaïs Pimenta
DIA 29
Nuno Braga Ferreira e Soraia Inês Castro Pereia
Óscar Hoyos Prada e Ibianka Vásquez Fernández
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Exposição “Aguarelas do Santuário  
do Sameiro”

Está patente, no Posto de 
Turismo do Sameiro, durante 
os meses de setembro e outu-
bro, nos horários de funciona-
mento do espaço, a Exposição 
“Aguarelas do Santuário do 
Sameiro” da autoria portuense 
Paula Walker.

As obras, transmitem de-
voção, beleza e esperança. 
Espelham o sentir da artista, 
mergulhada no universo da 
devoção, atraída sobretudo 
pelos Arcanjos, que representa 
com invulgar maestria. 

A exposição pretende dar 
a conhecer aos visitantes um 

caminho de devoção artístico, 
com base na técnica da agua-
rela. As obras, oito no total, 
apresentam vários formatos. 
As cores são suaves, os traços 
são leves. O resultado final é 
uma sensação de tranquilidade 
e bem-estar.

Paula Walker é formada pela 
Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 

Pode ver o vídeo com entre-
vista a Paula Walker em:

h t t p s : / / y o u t u . b e /
YmTMhrer4Dk

José CamPos

Confraria do Sameiro

No dia 29 de Agosto de 
1880, portanto, há 140 anos, a 
imagem de Nossa Senhora do 
Sameiro foi trasladada desde 
a igreja do Pópulo, na cidade 
de Braga, até ao alto da mon-
tanha. 

Esta peregrinação começou 
às quatro e meia da manhã e 
chegou ao Sameiro pelas oito 
e meia, já o sol brilhava ra-
dioso. Uma enorme multidão 
acorreu a tão aguardado e fes-
tivo acontecimento! O poeta 
Manuel Maria Frutuoso ex-
prime assim o sentimento dos 
fiéis:

Senhora! Vais e nos deixas
Tão sós, por Ti a chorar!

De nós, acaso, tens queixas:
- Não te soubemos amar!?

A imagem de Nossa Senho-
ra foi esculpida por Eugénio 
Maocegnali, mede 2 metros e 
20 centímetros e pesa apro-
ximadamente 100 quilos. Foi 
oferecida por D. Ermelinda 
Augusta Gonzaga Monteiro e 
benzida, em Roma, pelo Papa 
Pio IX  - o Papa que em 1854 

definiu o Dogma da Imaculada 
Conceição – a 22 de Dezembro 
de 1876. 

Chegada a Braga no dia 7 
de Agosto de 1878, teve que 
permanecer dois anos na 
igreja do Pópulo, pois ainda 
não estava pronto o altar no 
Sameiro para a receber. João 
de Lemos, ao deparar com o 
rosto sereno e luminoso da 
Imaculada, exclamou: “Mais 
bela, só no céu!”. A vidente de 
Fátima, Irmã Lúcia, aquando 
de uma visita ao Santuário do 
Sameiro, disse que, de todas 
as imagens que já tinha visto, 
o rosto de Nossa Senhora do 
Sameiro era o mais idêntico 
ao da Virgem que lhes tinha 
aparecido em Fátima!...

Na verdade, a imagem de 
Nossa Senhora do Sameiro 
é de uma beleza e majestade 
ímpares!... Entrar no Santuário 
e contemplar o Seu rosto e o 
Seu olhar tão cheios de Deus 
é convite a entrarmos no mis-
tério de Deus e a saborear um 
pedaço do céu aqui na terra!... 
A Mãe, toda Bela e Imaculada, 
há 140 anos, do Seu Trono nos 
abençoa e a todos nos afaga ao 
Seu Coração Imaculado!

De lá nos abençoa há 140 anos…
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«Dá-nos a graça da Tua luz  
e a esmola do Teu amor»!

1. «Nossa Senhora, Mãe de 
Jesus, dá-nos a graça da Tua 
luz». É também assim que, 
de modo fervoroso, o nosso 
povo canta, tantas vezes com 
o olhar lacrimoso. E Maria, 
Mãe de Jesus, dá-nos sempre 
a graça da Sua luz. A Sua luz 
tem o nome de Jesus. Não só 
nesta hora, mas sobretudo 
nesta hora, Ele é a luz que bri-
lha e rebenta com toda a obs-
curidade. Procuremos, pois, 
em Maria, o Jesus que nos 
ilumina. Deixemo-nos por Ele 
guiar para a nossa vida poder-
mos transformar.

2. Também é hábito entoar: 
«Virgem Maria, divina flor, dá-
-nos a esmola do Teu amor». 
E Maria, obsequiosa na Sua 
generosidade, nunca nos falta 
com a esmola da Sua amabili-
dade. O Seu amor tem igual-
mente o rosto de Jesus, que 
nos ama como ninguém e que 
dá a vida para nosso bem.

Ao mandamento do amor 
chamou inclusivamente «man-
damento novo» (Jo 13, 34). É 
um mandamento que nunca 
envelhece. É um mandamento 
que sempre nos rejuvenesce. 
A grande carência deste mun-
do é a carência de amor. Mas 
só há amor se houver Jesus. 
Olhemos, então, para Maria e 
amemos como Jesus em cada 
dia.

3. Aproveitemos este tempo 
para meditar em tudo quanto 
se está a passar. É certo que 
a vida não pára, mas nós de-
víamos saber parar na vida. 
Contudo, desabituamo-nos de 
parar, de ouvir, de contemplar. 
Ainda nos lembramos de como 
nos torturou o confinamento. 
Para nós, agir é estar sempre 
em movimento.

Como era saudável que 
aprendêssemos com Maria o 
valor inestimável da contem-
plação, da escuta. Como bem 
notou o teólogo Hans Urs von 
Balthasar, «Maria governa es-
condidamente a Igreja».

4. Efectivamente, Nossa Se-
nhora não precisa de muito 
falar para muito nos interpe-
lar. O Seu silêncio está cheio 
de enorme eloquência. O Seu 
carisma não é estar sempre em 
todo o lado a surgir. Ela sabe 
como ninguém a melhor for-
ma de intervir.

Estamos numa época que 
propende a confundir acção 
com mera agitação. E nem 
sequer percebemos — como 
percebeu D. António Ferreira 
Gomes — que a agitação pode 
pertencer ao mais paralisan-
te da existência. Há, de facto, 
muita «agitação paralisante» e 
muita «paralisação agitante».

5. Esquecemos que um dos 

segredos do processo educativo 
— assim se pensava outrora — 
consiste justamente em ajudar 
a parar. O filósofo Immanuel 
Kant defendia que «se mandam 
as crianças à escola não só para 
que aprendam alguma coisa, 
mas para que se habituem a 
estar calmas e sentadas». Será 
que, quando não nos «mexe-
mos», não existimos?

Nós, cristãos, somos insta-
dos a nunca deixar de ouvir «o 
que o Espírito diz às Igrejas» 
(Ap 2, 7). O Cardeal Carlo Ma-
ria Martini ousou, no início do 
século, «propor uma paragem 
no caminho». Tratava-se de 
«uma pausa que nos ajudasse 
a situar-nos a reencontrar a vi-
são e a retomar fôlego no tem-
po que atravessamos».

6. A missão também se faz 
de contemplação, de paragens 
que não esterilizam, mas que 
preparam para grandes come-
timentos. Não consta que Ma-
ria Se desmultiplicasse num 
frenesim irrequieto e arfan-
te. Ela está à escuta e à espe-
ra. Sempre com a vontade de 
Deus a encimar a Sua conduta.

Para o Cardeal Martini, es-
tamos num novo «sábado do 
tempo». Encontramo-nos «en-
tre o “já” e o “ainda não”, de-
vendo evitar absolutizar o hoje 
com gestos de triunfalismo, ou, 
pelo contrário, de derrotismo».

7. Nesta hora, «não pode-
mos deter-nos na escuridão 
de Sexta-Feira Santa, numa 
espécie de “cristianismo sem 
redenção”». É certo que os 
tempos têm um certo sabor a 
noite, a escuridão. 

Mais do que a nostalgia das 
romarias e das procissões que 
não poderemos fazer, «viva-
mos como peregrinos na noite 
iluminada pela esperança da fé 
e acalentada pela autenticida-
de do amor». Em vez de «fa-
zer», deixemos que o Espírito 
«faça» em nós, por nós!

8. Não vamos permitir que 
um vírus cruel nos degole e 
nos derrote. Vamos continuar 
a seguir em frente. Esta é, sem 
dúvida, uma grande provação. 

Dá a impressão de que an-
damos todos desconfiados e a 
fugir uns dos outros. Que estas 
máscaras nos advirtam para o 
imperativo de deixar cair todas 
as outras máscaras. É frequen-
te não nos reconhecermos ao 
primeiro contacto. Mas será 
que, antes, nos conhecíamos 
verdadeiramente?

9. É tempo de nos desmas-
cararmos inteiramente. É hora 
de cultivar a transparência e a 
autenticidade na nossa vida. O 
vírus, que gerou o COVID, está 
a interferir brutalmente «com a 
nossa vida».

Mas o teólogo Eberhard 
Jüngel alertava que, «quanto 
maiores são as adversidades, 
tanto maiores são também as 
oportunidades». Estamos a 
passar por uma enorme ad-
versidade. Mas não deixemos 
desfalecer a esperança.

10. A esperança não será 
tudo. Mas é fundamental para 
tudo. Neste momento, ela é 
vital para vencer o assédio de 
todo o mal. 

Que Nossa Senhora, que 
— em Jesus — nos dá a graça 
da Sua luz e a esmola do Seu 
amor, seja a aurora de novos 
tempos para cada um de nós. E 
para toda a humanidade!

Cón. João antónio teixeira
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O dia 23 de agosto seria de 
Peregrinação Estatuária ao Sa-
meiro, que sempre conta com a 
presença numerosa dos nossos 
emigrantes, não fossem as con-
tingências impostas pela situa-
ção de pandemia. Ainda assim, 
a associação cultural “Os Sinos 
da Sé”, que habitualmente se 
associa ao evento, não quis 
deixar de assinalá-lo com mais 
uma edição do “Vamos Bailar 
à Senhora”, apresentando um 
alegre repertório de músicas 
dedicadas à Nossa Senhora do 
Sameiro.

Este ano, a manifestação de 
fé realizou-se em moldes dife-
rentes do habitual, de modo a 
evitar aglomerados e a cumprir 
com as normas emanadas pela 

DGS. O convite foi lançado aos 
membros do grupo que tive-
ram a liberdade de participar. E 
foram algumas dezenas os que 
o fizeram, trajados a rigor.

Antes da celebração da eu-
caristia, a imagem de Nossa 
Senhora foi colocada no ter-
reiro, ao fundo do primeiro 
lanço de escadas do Santuá-
rio. Foi nesse momento que 
os elementos do grupo se 
posicionaram frente a frente 
para dançarem duas músicas: 
o canto tradicional “Senhora 
do Sameiro bota fitas a voar” e 
outro recentemente criado por 
José Machado, d’”Os Sinos da 
Sé”, dançada por três pares, 
com o propósito de lembrar a 
efeméride.

Seguiu-se, na cripta, a ce-
lebração da Missa, presidida 
pelo Cónego José Paulo Abreu, 
Vigário Geral da Arquidiocese 
de Braga e Presidente da Con-
fraria de Nossa Senhora do Sa-
meiro, na qual concelebrou o 
Reitor do Santuário do Samei-
ro, P. Delfim Coelho. Na homi-

lia, o Cónego José Paulo vincou 
que, «não sendo possível fazer 
a manifestação habitual com 
todo o corpo de dançarinos e 
vozes», esta foi a manifestação 
«possível» dadas as circuns-
tâncias. «Não quisemos deixar 
de ter um sinal exterior de festa 
com esta presença dos grupos 
folclóricos de forma simbóli-
ca, em número reduzido, mas 
prestando na mesma a este dia 
um colorido de festa e manten-
do este evento cultural muito 
à boa moda portuguesa e ao 
agrado dos nossos emigrantes, 

dando-lhes as boas-vindas», 
referiu. Foram lembrados to-
dos os elementos dos grupos 
folclóricos falecidos durante 
o ano transato bem como to-
dos os emigrantes, benfeitores 
e devotos de Nossa Senhora 
do Sameiro, que costumavam, 
neste dia, rumar até este San-
tuário.

Um bem-haja ao Prof. José 
Machado e a todos os que com 
ele colaboraram bem como a 
todos os emigrantes que mar-
caram presença na Casa da 
Mãe!

Dia 1 – Missa da Bênção das Fardas do 
Curso de Enfermagem do ISAVE. Presidiu 
o Pe. Dr. Rui da Costa Pinto, SJ.

Dia 11 – Grupo de Peregrinos de Vila 
Verde (Braga). Presidiu à Missa o Pe. Hen-
rique Ribeiro.

Dia 29 – Grupo de Peregrinos alemães 
da Obra dos Santos Anjos. Presidiu à Mis-
sa o Pe. Ulrich Berkmüller, ORC.

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Agosto 2020

Peregrinação Estatuária ao Sameiro

No dia 12 de Setembro, foi 
comemorado o Dia Arqui-
diocesano do Catequista, um 
evento que anualmente jun-
tava no Sameiro catequistas 
oriundos de toda a Arquidioce-
se de Braga. Este ano, e devido 
à pandemia de de Covid-19, o 
encontro aconteceu online, 
com transmissão em directo na 
página de Facebook da Educa-
ção Cristã de Braga, a partir do 
Santuário do Sameiro.

Sob o tema “Ver com o cora-
ção”, houve um tempo de ora-

ção, bem como a apresentação 
de uma Mensagem do Arce-
bispo Primaz, D. Jorge Ortiga. 
Também o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Braga, D. Nuno 
Almeida, fez uma reflexão sobre 
o papel do catequista e a arte de 
acompanhar os catequizandos.

Foi também proposta uma 
reflexão sobre o modo de fazer 
catequese em tempos de pan-
demia, quando a cultura do 
encontro tanto se modificou. 
Alguns humoristas convida-
dos – “com humor e acutilân-

cia”, segundo o Cónego Luís 
Miguel – também ajudarão a 
sublinhar o essencial da men-
sagem do samaritano e dos 
catequistas empenhados em 

evangelizar nesta era digital.
Com o tema “Ver com o Co-

ração”, o evento foi promovido 
pelo Departamento de Cate-
quese da Arquidiocese de Braga.

Dia Arquidiocesano do Catequista
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No início do mês de outubro, 
no dia 2, celebramos a memó-
ria dos Anjos da Guarda. Um 
cântico popular diz: “Miraculo-
sa Rainha dos Céus, sob o teu 
manto tecido de luz…” Esta luz 
é antes de tudo a luz de Deus 
que veste a grande Mulher do 
Apocalipse, vestida do Sol (Ap 
12,1), mas – sendo manto - é 
também a luz dos seus servos, 
dos próprios Anjos, criaturas da 
luz (cf. Gen 1,3). Portanto, não 
é exagerado dizer que o man-
to protector de Nossa Senhora 
é “tecido” pela luz dos Anjos e 
que através do nosso Anjo da 
Guarda,  podemos sentir a pre-
sença carinhosa da Mãe do Céu 
e do seu manto protector.

S. João Bosco disse que o de-
sejo do nosso Santo Anjo da 
Guarda em nos ajudar é mui-
to maior que o nosso desejo 
de sermos ajudados por ele. O 
problema é que nós não o invo-
camos, pois ele não se impõem, 
ele respeita a nossa liberdade. 
Seguem sete propostas  para 
nos podermos manter em me-
lhor contacto com o nosso “ir-
mão maior” e assim, ao mesmo 
tempo, ficarmos mais unidos 
com Maria e seu Divino Filho.

1. Saudar mais frequente-
mente o Santo Anjo  
da Guarda durante o dia 

Se durante o dia, em oração, 
pensarmos mais frequente-
mente no Santo Anjo da Guar-
da e o saudarmos, então nos 
abriremos para a sua ação, para 
as suas iluminações, inspirações 
e para a sua ajuda. Neste esfor-
ço, pode ser de grande ajuda 
habituar-mo-nos a tempos fixos:

• Ao levantar, saudar o 
Santo Anjo da Guarda 
por meio de uma oração 
e confiar-se à sua prote-
ção para todo o dia.

• Estando com outras 
pessoas, saudar silen-
ciosamente os Anjos da 
Guarda delas.

• À noite, saudar o Santo 
Anjo da Guarda e pedir 
a sua proteção para a 
noite.

2. Falar com o Santo Anjo da 
Guarda como a um amigo

Podemos falar com o nosso 
Santo Anjo da Guarda como 
o fazemos com um amigo, 
como o melhor amigo. Pode-
mos falar com ele de todas as 
alegrias, mas também de todas 
as preocupações e problemas, 
recomendar-lhe os nossos pla-
nos e intenções, com toda a 
naturalidade. E o Santo Anjo 
da Guarda alegra-se quando 
permitimos que ele participe 
da nossa vida. Quanto mais 
espaço lhe dermos, tanto mais 
ele nos conduzirá a Deus.

3. Invocar o Santo Anjo  
da Guarda nos perigos  
e situações difíceis 

Existem tantos relatos e 
experiências milagrosas nas 
quais os Santos Anjos ajuda-
ram, como, por exemplo, nos 
acidentes de trânsito. Se, por-
ventura, acontecer um infortú-
nio, isso não significará que o 
Santo Anjo tenha fracassado. 
O motivo para isso acontecer 
poderá ser: ou nós (ou outros) 
deixamos de pedir o auxílio do 
Santo Anjo ou Deus permitiu 
o infortúnio por causa de um 
bem maior. Em julho de 2009, 
durante as suas férias no Tirol 
do Sul (Norte da Itália), o Papa 
Bento XVI partiu o pulso; nessa 
ocasião observou: “Infelizmen-
te o meu Anjo da Guarda não 
impediu o acidente. Mas, com 
certeza, ele seguiu com isso uma 
‘disposição mais alta’”. E acres-
centou: “Certamente, era o plano 
de Deus para ensinar-me, através 
deste acontecimento, uma maior 
paciência e humildade”.

4. Pedir conselho ao Santo 
Anjo da Guarda antes de 
tomar decisões importantes 

Visto que o Santo Anjo da 
Guarda foi colocado por Deus 
ao nosso lado como auxiliador, 
deveríamos pedir-lhe conselho 
frequentemente. Pois ele está 
mais próximo de nós do que o 
nosso melhor amigo poderia 
estar. O Livro de Tobias mos-
tra, de maneira impressionan-
te, como a pessoa pode tirar 

muito proveito ouvindo o con-
selho do Santo Anjo em tudo, 
pois ele conhece o nosso cami-
nho para Deus. Neste sentido, 
o Arcanjo São Rafael diz a To-
bias: “Quero viajar contigo, eu 
conheço o caminho” (Tb 5,6).

5. Invocar o Santo Anjo  
da Guarda nas tentações

Cada pessoa tem tentações 
para superar, tentações que 
chegam através do próprio 
“eu”, através do “mundo” ou 
também através do “inimigo 
maligno”, o “pai da mentira” 
(Jo 8,44). 

Apenas a consciência da 
amorosa presença do Anjo da 
Guarda já nos fortalece. São 
Bernardo de Claraval diz: “Age 
sempre de modo como se pu-
desses ver os Santos Anjos na 
tua presença. Em toda parte, 
em cada lugar onde estive-
res, tem respeito diante do 
teu Santo Anjo. Farias algo na 
sua presença que não farias na 
presença de uma outra pessoa? 
Ou duvidas da sua presença? 
Age assim como se pudes-
ses vê-lo”(Sermo in Psalmum 
“Qui habitant”, 11).

6. Enviar o Santo Anjo  
da Guarda às outras pessoas

Um costume que foi diligen-
temente cultivado por muitos 
Santos é o de enviar o Anjo a 
outras pessoas, para entrar em 
contato com elas, protegê-las, 
consolá-las ou encorajá-las.

Neste sentido, escreve S. Te-
resinha do Menino Jesus num 
poema dirigido ao seu Anjo da 
Guarda:

Ó tu que cruzas o espaço

Mais veloz do que os relâmpagos,

Peço-te, em meu lugar,

Voa até aqueles que amo!

Com as asas enxuga as suas lágrimas,

Canta que Jesus é bom

E que a dor tem os seus encantos

E sussurra-lhes meu nome...

(Poemas de S. Teresinha do Menino Jesus)

7. Imitar o S. Anjo  
da Guarda

Quem segue o seu caminho 
para Deus na mão dos Santos 
Anjos, deve ser ‘Anjo da Guar-
da’ para o seu próximo. 

Deus já põe cada um de nós 
à prova para ver se realmen-
te somos “Anjos da Guarda”, 
quando nos envia pessoas que 
são obstinadas, ingratas, histé-
ricas, desviadas, pervertidas, – 
todas têm um Anjo da Guarda 
celestial, e se para este Santo 
Anjo não é demasiado “baixo” 
acompanhar tal pessoa, mui-
to menos temos nós o direito 
de afastá-la ou julgá-la. Assim 
como é o nosso Santo Anjo da 
Guarda, deste modo devemos 
ser uns para com os outros: so-
lícitos, silenciosos, vigilantes e 
fiéis como ele.

O Santo Padre Pio escreve 
numa carta a Rafaela Cerase: 
“Ó, se todos os homens sou-
bessem compreender e apre-
ciar este enormíssimo dom 
que Deus, no excessso do Seu 
amor, nos deu através deste 
espirito celestial!”

Pe. armín maria

Prior da Ordem de Santa Cruz - Sameiro

Um amigo seguro
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A Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora, do Santuário 
do Sameiro, conta hoje 140 
anos de Veneração pelo povo 
português. A imagem de uma 
beleza extraordinária foi es-
culpida em Itália e benzida 
pelo Pontífice da Imaculada, 
em Roma, quatro anos antes 
da solene entronização na 
Capela do Monte Sameiro, na 
manhã do domingo de 29 de 
Agosto de 1880. 

D. Manuel Vieira de Ma-
tos (Arcebispo de Braga en-
tre 1915-1932) afirmou um 
dia que «Nossa Senhora não 
apareceu no Sameiro, está no 
Sameiro». E, de facto, a coroa 
do Monte Sameiro foi sagrada 
com o Primitivo Monumento, 
há 150 anos, cuja escultura da 
Santíssima Virgem de Nos-
sa Senhora, em mármore, foi 
reconstruída e recuperada o 
ano passado, no âmbito dessa 
efeméride. Mas, não é deste 
monumento ou escultura que 
fazemos notícia hoje.

 A veneração da Imaculada 
Conceição de Nossa Senho-
ra recomeçou mais viva com 
a colocação no trono, da cog-
nominada “Imagem Roma-
na”, por ter sido esculpida em 
Roma e benzida por Sua Santi-
dade o Papa Pio IX, conhecido 
que ficou como o Pontífice da 
Imaculada, pela Definição do 
Dogma da Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora, em 8 de De-
zembro de 1854. É da referida 
imagem que falamos, cujos 140 
anos da sua colocação no tro-
no, da Capela do Sameiro se 
completam, precisamente, este 
sábado, dia 29 de agosto.

No último quartel do século 
XIX, a Comissão do Sameiro 
(como era designada na altura, 
antes da primeira Confraria) 
encomendou a Roma a preten-
dida imagem, que fora benzida 
no Vaticano em 22 de Dezem-
bro de 1876, pelo Santo Padre 
da Imaculada Conceição. Não 
é vulgar encontrarmos uma 
imagem em Portugal, benzida 

por um Papa (especialmente 
na primeira bênção). E, muito 
menos, esta particularidade e 
coincidência que detemos, na 
Imagem de Nossa Senhora do 
Sameiro – benzida pelo Papa 
que definiu o Dogma da Ima-
culada, 22 anos antes.

Uma imagem  
singular

A imagem de madeira, po-
licromada, com cerca de 2.20 
metros de altura, é uma obra 
de arte de referência, do escul-
tor italiano Eugénio Maccag-
nani (1852-1930) cuja realeza 
do rosto e restantes carnações 
nos enlevam, através da beleza 
e docilidade maternal da Mãe 
do Céu, expressa em tão belas 
e singulares formas. Registe-
-se a gratidão que devemos 
à Ex.ma Sra. D. Ermelinda 
Augusta Gonzaga Monteiro, 
benfeitora generosa, que 
pagou a sua despesa no valor 
de 480000 réis.

Terminada a obra, foi levada 
à presença do Santo Pio IX, que 
a benzeu, indulgenciou, con-
cedendo a “Benção Apostólica 
para toda a comissão, suas fa-
mílias e para todos aqueles que 
tenham concorrido e venham 
a concorrer para as obras do 
Sameiro”. A imagem, devida-
mente acomodada, foi “embar-
cada” em viagem marítima só 
dois anos mais tarde, precisa-
mente, no “vapor Constantino” 
que entrou na barra do Porto 
no dia 26 de julho” de 1878. Aí, 
foi verificada a sua integridade, 
por elementos da Comissão, 
tendo chegado à estação do 
caminho-de-ferro, de Braga, 
em 7 de Agosto desse ano e, 
conduzida à igreja do Pópulo, 
onde permaneceu à veneração 
durante mais dois anos.

Em 28 de Agosto de 1880, 
sábado, é benzida a Capela do 
Sameiro, depois de termina-
das as obras e, à chegada de 
uma grandiosa procissão, com 
imensa participação, que saí-

ra do Pópulo, de madrugada, 
rumo ao atual Santuário 
Mariano.

No dia seguinte, domingo, 
29 de Agosto, é encaminhada 
a nova imagem para o “solar 
da Imaculada” - em peregri-
nação que saiu, igualmente de 
madrugada - para nesse dia 
ocupar o seu lugar reinante, no 
trono da Capela do Sameiro. 
Segundo está escrito, com a 
abertura das portas da Capela, 
uma imensidão de povo, con-
corria para serem os primeiros 
a beneficiar da privação com 
Nossa Senhora, naquela 
primeira visita à Imaculada 
– a Mãe do Céu e da mon-
tanha sagrada, tão desejada.

É deste modo, e com ou-
tro evento cultural - um selo 
dos CTT Correios de Portugal 
que se assinalam hoje, 29 de 
Agosto de 2020, a efeméri-
de dos 140 de Veneração 
da Imaculada Concei-
ção, no Monte Samei-
ro, vinda das mãos de 
Santo Padre Pio IX.

Um selo  
e carimbo  
especial dos CTT 

Para a celebração de 
que falamos, propusemos 
uma parceria aos CTT Cor-
reios de Portugal, através da 
emissão de uma série espe-
cial e limitada de 140 selos 
da Imaculada Conceição do 
Sameiro – que estão dispo-
níveis na Casa das Estampas 
do Santuário, a partir 
de hoje. 

Foi criado, tam-
bém, um carimbo 
especial do dia 31 
de Agosto, espa-
lhado pelas lojas 
CTT do país, escolhi-
das para usar o carim-
bo (em Braga é a Loja 
de Maximinos) a auten-
ticar todo o correio que por 
lá passe, na segunda-feira, 
com esse carimbo alusivo 

aos 140 anos da Veneração no 
Sameiro.

A nossa gratidão particular 
e da Confraria do Sameiro, às 
pessoas do Sr. Diretor Fila-
télico, Dr. Raul Moreira, bem 
como aos Sr. Carlos Monteiro 
e Sr. Semelhe, da loja de Maxi-
minos, pelo especial empenho 
e dedicação. 

Gerardo monteiro esteves,
Confraria de Nossa Senhora  

do Sameiro

Imaculada Conceição do Sameiro:
140 ANOS de Veneração em Selo dos CTT
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Este é o titulo do livro, de auto-
ria do Cónego José Borges, na altu-
ra Reitor do Santuário do Sameiro, 
e que nos dá uma fidedigna ima-
gem da origem deste belo espaço, o 
porquê, quando e o que representa 
para todos os portugueses.

Como temos recebido imensos 
pedidos para “contarmos a histó-
ria do Sameiro”, vamos, a partir 
deste número do Ecos do Samei-
ro, socorrendo-nos do livro acima 
citado, para podermos responder 
aos anseios daqueles, e de outros 
provavelmente, interessados em 
conhecer esta bonita história.

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

(continuação número anterior)

MONUMENTOS  
DO SAMEIRO

O Sameiro começou por um 
monumento à Imaculada Con-
ceição, conseguido pela devoção 
e tenacidade do Padre Martinho 
António Pereira da Silva. A se-
guir, vem a capela ejá se sonha 
com uma grande igreja. Até onde 
iriam os “sonhos” desse homem 
de Deus, se a morte o não vem 
surpreender em plena actividade 
apostólica? Impossível adivinhar; 
mas as almas, que ele tinha incen-
diado no seu fervor mariano, não 
se deixaram entibiar pelas dificul-
dades, nem assustar perante os 
sacrificios que cada nova inicia-
tiva poderia trazer. Além disso, o 
Sameiro deve ser um livro aberto, 
onde se possa estudar a verdadei-
ra devoção à Virgem Santíssima, 
centrando-a em Jesus, seu Filho 
e razão deser de todos os seus 
privilégios e grandezas. Também 
aí se deve render homenagem a 
quem, como chefe da Igreja, de-
finiu a verdadeira fétão caras ao 
povo cristão, ou mesmo àqueles 
luminares da verdadeira doutrina, 
que se salientaram no engrande-
cimento de Maria, em suas lucu-
brações teológicas que nos deram, 
em tratados preciosos, temas de 
meditação e estudo, cujo os frutos 
jamais murcharão. Desejava-se 
dar plena realização àquilo que 
teria sido o grande desejo do fun-
dador: fazer do Sameiro um cen-
tro de devoção mariana, centrado 
no privilégio da Imaculada Con-
ceição, onde acoressem as multi-
dões, estimuladas pelo amor de 
Maria e a gratidão dos seus filhos.

Os monumentos, sejam eles 
quais forem, servem sempre de 

motivo a uma pergunta de quem 
não conhece a sua razão de ser, 
provocando uma resposta eluci-
dativa ou um diálogo esclarecedor. 
Outro tanto poderia acontecer 
com os monumentos espalhados 
pelo Sameiro, que ajudariam a re-
ver a sua história, talvez ignorada 
ou esquecida.

Desejo, neste capitulo, fazer 
uma referência histórica, simples 
mas o mais completa possível, 
aos monumentos do Sameiro, 
até porque, sem eles, não se pode 
descrever, por completo, até onde 
tem ido o esforço dequem tem 
desejado proporcionar, aos fiéis, 
meios de acrisolar a sua devoção 
popular, esclarecendo-a por todos 
os meios ao seu alcance.

O primeiro monumento é o da 
IMACULADA CONCEIÇÃO, 
feliz sucessor daquele que foi 
derrubado, na trágica noite de 9 
de janeiro de 1883. Digo feliz su-
cessor, porque, após algmas mo-
dificações de estilo e lugar, agora 
se pode verna grande esplanada, 
frente à Basílica, sobre umpedestal 
de granito, ostentando, na frente, 
em relevo, uma grande cruz, irra-
diando folhas de louro, símbolo 
de vitória. Cabe aqui a referência 
ao segundo monumento, este de-
dicada ao SAGRADO CORA-
ÇÃO DE JESUS. Nem podia dei-
xar de ser, pois sabemos que, por 
Maria se vai a Jesus. Este monu-
mento foi colocado no Sameiro, 
também em substituíção de outro 
mais modesto, inaugurado em 15 
de julho de 1930. Para que tives-
se equilibrio e simetria com o da 
Imaculada Conceição, deu-se-lhe 
igual pedestal e igual altitude, 
pelo que o conjunto se tornou so-
lene e magestoso. Esse dois mo-
numentos, voltadosà cidade, em 
gesto de benção, datam da Gran-
de Peregrinação do Centenário do 
Sameiro, em 13 dejunho de 1954 
e ostentam as seguintes legendas: 
- “A Maria Imaculada consagram e 
dedicam os portugueses agradeci-
dos” e o outro: - “Ao amatíssimo 
Coração de Jesus consagram e de-
dicam os associados portugueses do 
Apostolado da Oração”.  

Na mesma data inaugurou-se, 
ainda, outro monumento, este ao 
SANTO PADRE PIO IX, o Pon-
tifice da Imaculada. Uma bela es-
tátua de bronze, obra de Raul Xa-
vier, sobre um pedestal de granito, 
com esta inscrição: “Ao Pontifice 
da Imaculada a Nação Portuguesa 
consagra e dedica”. Este monu-
mento foi colocado num lugar 

préviamente estudado, na rampa 
que iria dar lugar ao sumptuoso 
escadório de acesso ao Santuário. 
Infelizmente, por necessidade da 
construção da Praceta João Paulo 
II, foi relegado para os lados do 
Bom Jesus, de onde esperamos, 
muito em breve, trazê-lo para 
uma avenida de acesso à esplana-
da do Sameiro.

Falou-se, de passagem, no 
“sumptuoso” ESCADÓRIO, que 
eu chamaria, sem reservas “mo-
numental”, apesar do seu ar pe-
sado, de acesso abrupto, quase 
monolítico. Penso que seria ina-
ceitável, se não fossem as deriva-
ções laterais para as projectadas 
“estelas” artísticas e quarteirões 
ajardinados, que convidam a des-
viar um pouco da contínua subi-
da. Nos últimos lanços de escada, 
encontram-se dois belos painéis 
de cerâmica, referentes aos tercei-
ro e quarto mistérios gloriosos do 
Rosário, da autoria de Jorge Barra-
das. Mais doze se projectaram co-
locar, com os restantes mistérios, 
e, certamente, já estariam no seu 
lugar, se o mau tempo, mormente 
a neve, não tivesse já deteriorado 
tanto os existentes. Só uma cober-
tura de vidro rochedo os defende-
rá; mas quando, mesmo com sa-
crifício, se levar a efeito tal obra, 
então o escadório será verdadei-
ramente monumental e nele se 
recordarão pedaços de Evangelho 
e se meditarão passos da vida de 
Jesus e de Maria. Será uma contí-
nua catequização.

Se me perguntarem onde está 
o 15º mistério – a coroação de 
Maria – julgo não errar apon-
tando para o belo vitral que se 

encontra na fachada da Basíli-
ca e que representa, de modo 
bem artístico, precisamente essa 
cena.

Não se pode esquecer, neste 
apontamento sobre os monu-
mentos do Sameiro, o CRUZEI-
RO MONUMENTAL, colocado 
em ampla rotunda, num parapei-
to com panoramas surpreenden-
tes, no topo da bem conhecida 
avenida do Pe. Martinho. É difícil 
encontrar cruzeiro mais elegan-
te, em que os trinta e três metros 
de altura se encontram tão feliz-
mente escalonados, que lhe dão 
um ar de leveza, apesar de todo o 
seu volume. A primeira parte, ci-
líndrica, tem um rendilhado cru-
ciforme até à primeira moldura, 
de onde sobe um fuste quadrilá-
tero, de faces côncavas, alisadas 
nas arestas, diminuindo deporte 
até ao cimo, onde começa uma 
cruz muito bem proporcionada. 
É difícil descrever toda a harmo-
nia que resulta do conjunto. Belo 
cruzeiro, digno de tão deslum-
brante panorama! A avenida que 
a ele conduz é também digna de 
menção, pela sua feliz concepção 
e amplitude.  

In “O Sameiro, Solar da Imaculada” 

de CóneGo José borGes

(continua no próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada

Horários das celebrações  
no Santuário do Sameiro 

Segunda-feira a Sábado de manhã (na Basílica)
Missas: 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


