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MÃE, POR FAVOR, 
VEM DEPRESSA EM NOSSO AUXÍLIO!

Estamos cansados do Covid 
19. Estamos cansados de ver 
doentes, de ver máscaras e sa-
patos de plástico, de ver luvas e 
ventiladores. 

Estamos cansados de tanto 
número na televisão, um pior 
que o outro, curvas sempre a 
subir, estatísticas ameaçadoras, 
carregadas de óbitos, de inter-
namentos, de fadigas nos trata-
dores de doentes.

Estamos fartos da descon-
fiança, o outro como potencial 
inimigo, a afastar, a manter à 
distância, sem um toque, sem 
um carinho, sem um beijo, sem 
um abraço. E nem sequer o nos-
so sorriso recebe, tapado por 
uma máscara que nos abafa, 
que nos distorce, que nos ator-
menta.   

Mãe, já chega. Vem depressa 
em nosso auxílio!

Também estamos cansados 
de ver em cada puxador uma 
bomba, em cada objeto uma 
espingarda, em cada papel um 
contágio, em cada saco de com-
pras um perigo, em cada pedaço 
de tecido um depósito de vírus.

E não suportamos mais essa 
ideia da quarentena, dias e dias 
a contar carneiros, a ver paredes, 
a trepar por elas, a pensar na 
vida, a pensar no próximo teste 
ao Covid, a desesperar por ver 
o mundo um pouco maior que 
quatro paredes. Há gente que 
não sai de um quarto há meses, 
espreitando apenas para detrás 
da porta, a certas horas, em bus-
ca de algum alimento.

Tanta gente sozinha, cada 
vez mais sozinha, com medo de 
estar sozinha, igualmente com 

medo de receber companhia, 
porque tudo agora é ameaça, 
tudo é perigoso, tudo amedron-
ta. 

Mãe, já chega. Vem depressa 
em nosso auxílio!

Os números do desemprego 
vão subindo assustadoramente. 
A frustração é enorme. Não há 
mais motivação para nada. Não 
há razões para uma luta. Aca-
baram-se os objetivos. A fome 
espreita. Começa a faltar até o 
essencial. E para além do estô-
mago vazio, os olhos começam a 
ficar embaciados, o coração mir-
rado, os dias cinzentos, a vida 
pesada e triste.

Não podemos morder a bo-
checha do bebé que nasceu, não 
podemos abraçar o amigo que 
está aí, a mãe - que é de idade 
– não recebe o carinhoso bei-
jo, vai tudo de aceno ao longe, 
ou espreita-se pela janela. E se 
alguém se lembra de partir, os 
olhos vêm-no afastar-se, a so-
lidariedade reduzida ao virtual, 
a mensagem enviada de longe, 
sem o calor da presença, o leni-
tivo do abraço, a solidariedade 
física, meiga e robusta. 

Mãe, já chega. Vem depressa 
em nosso auxílio!

Estamos cansados de ver se-
tas, contagens de espaço em 
metros, percursos assinalados, 
senta aqui e deixa espaço acolá, 
vai pela outra porta e chega-te 
para lá. Passa tanta corrente de 
ar entre nós e o próximo… Que 
distantes nos sentimos…

Milhares de consultas adia-
das, milhares de operações des-
marcadas, tantos doentes des-
cuidados, porque as atenções 

se centraram e centram apenas 
ou quase exclusivamente num 
núcleo de enfermos. Mas os 
outros debilitados também so-
frem, também penam, também 
morrem, também precisam de 
cuidados…

Uma dor de cabeça, que afli-
ção. Uma tossidela, a mente 
começa logo a funcionar.  A ca-
beça mais quente… e …estarei 
doente?! Faço teste ou não?! 
Ligo pra quem? Ou não ligo 
já?! Vou ter com quem tinha 
previsto encontrar-me ou irei 
contaminar?! Dúvidas.  Muitas 
dúvidas. Incertezas. Muitas in-
certezas.

As floristas não vendem, os 
restaurantes estão aflitos, os ca-
fés estão meio vazios, o negócio 
para tantos não rende, nem pra 
comer, que fará para fazer face a 
despesas. Que desatino!

Mãe, por favor, já chega. Vem 
mesmo depressa em nosso au-
xílio! 

Começa por socorrer os 
doentes e os enlutados. Dá cora-
gem a quem tem que cuidar de 
uns e de outros. Acolhe os que 
partiram. Dá luz a quem procura 
antídotos. Dá-nos serenidade, 
saúde e paz. Dá-nos sustento e 
ânimo. Cuida de nós. Cuida de 
todos. Cuida do mundo.

Que em breve nos possamos, 
sem medo, abraçar. E possamos 
louvar-te pelos teus benefícios, ó 
Mãe piedosa e bendita, Rainha 
dos Céus e da Terra, a quem, de 
todo o coração, nos confiamos.

 Mãe, por favor, vem depressa 
em nosso auxílio!

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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JUBILEUS DE CASAMENTO

Setembro

BODAS DE PRATA

 → José António Gomes Alves Baixo  
e Maria Fernanda Macedo Pereira Neiva, Dume (Braga)

 → José Dantas Machado  
e Maria de Lurdes Vivas de Azevedo, Nevogilde (Vila Verde)

 → José Carlos Fernandes Rodrigues  
e Anabela Martins Machado, Este – São Mamede (Braga)

 → António José Araújo Vieira  
e Ana Maria Gomes Rodrigues Vieira, Fraião (Braga)

 → Manuel Jorge Ferreira Marques  
e Maria do Sameiro Pereira da Costa, Penso – S. Vicente (Braga)

 → Gentil Manuel da Silva Oliveira  
e Maria Cândida Gomes Miranda Oliveira, Esporões (Braga)

BODAS DE OURO

 → José Gomes Machado  
e Maria da Conceição Martins Gomes, Braga

 → Carlos Alberto da Costa Coutada 
e Maria Antónia Correia de Abreu Coutada, Barcelos

 → António Marques Rodrigues  
 Ana Ferreira de Almeida, São João de Ponte (Guimarães)

 → Manuel Abreu Esteves e Adosinda Rodrigues Macedo,  
Areias – S. Vicente (Barcelos)

 → Manuel José Alves e Joaquina da Mota Azevedo Alves,  
Prado – S. Miguel (Vila Verde)

 → Domingos Manuel Fernandes da Cunha e Silva e Aurora da 
Conceição Macieira Vieira de Castro e Silva,  

S. Vicente (Braga)

 → José Manuel Baptista da Silva e Laurentina Araújo Pereira Silva,  
Caldas das Taipas (Guimarães)

 → Francisco Correia Gomes e Glória Coelho da Costa,  
S. Paio de Merelim (Braga)

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
60,00 – David Silva Jardim.

40,00 – Rosa Santos Vieira Figueiredo.

30,00 – Maria Ester Carneiro Ferreira.

15,00 – Domingos Silva Soares.

10,00 – José Joaquim Magalhães Oliveira, 

  Isabel Rodrigues Silva Braga, 

  José Teixeira Leite, 

  Maria Ana Nunes.

BAPTISMOS

Setembro
 

Dia 12
Guilherme Araújo Vieira, filho de Pedro Miguel da Silva Veiga 

e de Clélia Marina Araújo.
Dia 20

Maria Miguel Sampaio Moura, filha de José Miguel Ferreira 
de Moura e de Sara Verónica Antunes Sampaio.

Pedro Abreu Costa, filho de Nuno Miguel Silva da Costa e de 
Paula Sofia da Rocha Abreu.

Ana Margarida Costa da Silva, filha de António Agostinho 
Antunes Ferreira da Silva e de Ana Carina Silva da Costa.
Dia 26

Filipe Areal Pereira Ferreira, filho de Manuel Amaro Fernan-
des Ferreira e de Catherine Alves Pereira.

Tiago Areal Pereira Ferreira, filho de Manuel Amaro Fernan-
des Ferreira e de Catherine Alves Pereira.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Setembro
Dia 6

Hugo José Fernandes Pereira e Liza Alexandra Alves Machado

Dia 12
Pedro Miguel da Silva Veiga e Clélia Marina Araújo

Dia 20
Micael Angelo Preciso Morais e Ana Lídia Soares da Rocha
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No próximo dia 8 de De-
zembro, celebrar-se-á o 150º 
aniversário da nomeação de S. 
José como padroeiro da Igreja 
pelo bem-aventurado Papa Pio 
IX. Isto aconteceu em circuns-
tâncias altamente dramáticas: 
revoluções e guerras alimen-
tadas por forças anticlericais 
não pararam nem diante do 
Estado Pontifício. Roma tinha 
sido conquistada há dois me-
ses e o Papa via-se a si próprio 
como um prisioneiro no Va-
ticano. Nesta angústia, como 
afirma o Decreto Quemadmo-
dus Deus da Congregação para 
os Ritos, “já que a Igreja é tão 
atacada e oprimida por inimi-
gos de todos os lados e que 
homens ateus até afirmam que 
as portas do inferno finalmen-
te a derrotaram... o nosso Santo 
Padre, o Papa Pio IX, decidiu 
confiar a si próprio e a todos os 
fiéis a protecção extremamen-
te poderosa do Santo Patriarca 
José. Deus escolheu-o como 
Senhor e administrador da Sua 
Casa e protector dos Seus dois 
tesouros mais preciosos - Jesus 
e Maria”.

Dezanove anos mais tar-
de, a 15 de Agosto de 1889, 

ano do seu 80º aniversário (no 
mês de Março), o Papa Leão 
XIII desenvolveu ainda mais 
a teologia deste patrocínio na 
sua Carta Encíclica Quamquam 
pluries sobre São José: “As ra-
zões pelas quais S. José é con-
siderado um patrono especial 
da Igreja, e que a Igreja, por seu 
lado, pode esperar muito da 
sua protecção e assistência, de-
vem-se principalmente ao fac-
to de ele ser o marido de Maria 
e o Pai adoptivo de Jesus...” Tal 
como São José foi o guardião 
e protector do Menino Jesus 
e da Sua Mãe, também ele o é 
agora para o seu Corpo Mís-
tico, a Igreja. Este é o “Cristo 
Todo (Christus Totus)”: Cabeça 
e membros. E como S. José, na 
sua existência terrena, já expe-
rimentou a protecção especial 
dos santos Anjos, para cumprir 
esta tarefa dificil, também isto 
é tanto mais verdade, quando 
se trata da protecção de todo o 
Corpo místico. Aqui, legiões de 
santos anjos estão à sua dispo-
sição, de modo que ele é jus-
tamente invocado na Ladainha 
como “terror dos demónios”.

O patrocínio (a paternidade 
espiritual) de S. José não é mais 

do que um complemento (e não 
uma “concorrência”) da mater-
nidade de Maria na Igreja. Não 
é, portanto, surpreendente que 
o Bem-aventurado Papa Pio IX 
tenha escolhido o 8 de Dezem-
bro, solenidade da Imaculada 
Conceição, para declarar São 
José Patrono da Igreja e o Papa 
Leão XIII tenha escolhido, por 
sua vez, o 15 de Agosto, dia da 
Assunção de Maria, para pro-
mulgar a Carta Encíclica sobre 
S. José. Ao fazê-lo, quiseram 
indicar que São José, como pa-
droeiro da Igreja, é, por assim 
dizer, a garantia de que a Igre-
ja, no meio das tempestades 
de todas as épocas, mover-se-
-á sempre cada vez mais em 
direcção ao seu modelo (typus) 
materno (Maria): A Igreja tam-
bém triunfará no fim e apa-
recerá perante o seu Esposo 
(Cristo) “sem mancha, ruga ou 
outra falha; santa e imaculada” 
( Ef 5,27). 

O Papa Leão XIII decretou 
que, no mês de Outubro, a 
bem conhecida oração a S. José 
(“a Vós recorremos em nossas 
tribulações”) por ele compos-
ta, fosse acrescentada ao Terço: 
«Afastai de nós, ó pai amantís-

150 Anos
simo, esta peste de erros e de 
vícios..., assisti-nos propício, 
do céu, nesta luta contra o po-
der das trevas...; e assim como 
outrora livrastes da morte a 
vida ameaçada do Menino Je-
sus, assim hoje defendei a san-
ta Igreja de Deus das ciladas do 
inimigo e de todas as adversi-
dades»

É por isso João Paulo II es-
creve em Redemptoris Custos 
(31): É fora de dúvida, efec-
tivamente, que esta oração e 
a própria figura de São José se 
revestem de actualidade renova-
da para a Igreja do nosso tempo, 
em relação com o novo Milé-
nio cristão”. Tudo isto poderia 
parecer exagerado. Mas não é. 
O flagelo do Covid-19 mostra 
a rapidez com que o cenário no 
palco do mundo pode mudar.

Há um ano atrás, os leito-
res dos Ecos do Sameiro foram 
convidados a rezar para que o 
Papa Francisco, que tem uma 
devoção especial a São José, 
proclamasse um Ano de São 
José. E mesmo que um tal Ano 
não se realize em termos uni-
versais, cada um de nós é livre 
de o celebrar pessoalmente ou 
até talvez com a sua família ou 
comunidade (religiosa, paro-
quial...). 

Desde já, poderiamos acres-
centar a oração de São José do 
Papa Leão XIII (mencionada 
acima) no terço deste mês do 
Rosário.

Que tal, em preparação do 
8 de Dezembro, data da pro-
clamação do seu patrocínio, 
inserir na Novena da Imacula-
da também uma oração a São 
José?

E sobretudo, quando visitar-
mos o Santuário do Sameiro, 
façamos uma pausa diante do 
belíssimo altar, dedicado a São 
José, à direita do altar-mor, e 
dirijamos uma oração fervoro-
sa ao nosso Pai adoptivo. Es-
tamos, certamente, de acordo 
sobre isto: o Padroeiro da San-
ta Igreja merece um agrade-
cimento muito especial neste 
seu Ano Jubilar.  

Pe. Armín mAriA, OrC

Prior da ordem de Santa Cruz - 
Sameiro
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1. «Aqui vimos, Mãe que-
rida, consagrar-Te o nosso 
amor». Assim costumamos 
cantar e assim nos habitua-
mos a sentir. E, de facto, aqui 
vimos, ao Sameiro, junto da 
nossa Mãe querida, oferecer-
-Lhe a nossa vida e pedir-Lhe 
a protecção para quantos no 
mundo estão.

A nossa querida Mãe nun-
ca nos abandona, sempre 
nos acompanha e também 
sempre nos interpela. Pois é 
importante ter presente que 
aquilo que faz a nossa Mãe 
feliz é fazer o que o Seu Filho 
diz (cf. Jo 2, 5).

2. É para o Evangelho de 
Jesus que temos de nos vol-
tar. O Evangelho não foi só 
para aquele tempo. O Evan-
gelho é para todo o tempo, 
também para o nosso tempo.

Como sabemos, as narra-
ções do Evangelho costumam 
começar pela fórmula «na-
quele tempo». Mas também 
poderiam ser introduzidas 
pela locução «neste tempo». 
É que, também «neste tem-
po», a VIDA vencerá. Também 
«neste tempo», a VIDA será 
mais forte.

3. Em Cristo, Crucificado e 
Ressuscitado, o que acontece 
uma vez acontece sempre. Ele 
é, pois, a vida nova e o tempo 
novo, sinalizados no «canto 
novo». 

Em mais uma hora tormen-
tosa da história da humanida-
de, sentimos que o mistério 
pascal está a ter uma aplicação 
espantosamente literal. Vindo 
«Páscoa» do hebraico «Peshah» 
— que significa «passagem» 
—, todos nós irrompemos em 
preces para que a tempestade 
letal, desencadeada por um ví-
rus, «passe» depressa. E sem 
mais vítimas.

4. Já a Páscoa da Antiga 
Aliança celebra a «passagem» 
da escravidão para a liber-
dade da Terra prometida. Tal 
«passagem» incluiu o Mar 
Vermelho, que se abriu para o 
povo eleito passar e se fechou 
para o perseguidor parar (cf. 
Ex 13, 17-15, 19).

«AQUI VIMOS, MÃE QUERIDA»!

Dia 19 – Festa da Pri-
meira Comunhão da Pa-
róquia de São Martinho 
de Sande (Guimarães). 
Presidiu o Pároco, Pe. Abel 
Faria.

Dia 20 – Grupo de Pe-
regrinos Polacos. 

Notícias
Grupos inscritos 
na Reitoria  
do Santuário

Setembro  2020

Também hoje, o mundo 
inteiro anseia que o vírus de-
vastador fique — de uma vez 
para sempre — afogado no 
«Mar Vermelho» da Ciência 
e da Fé. Aquele que condu-
ziu o povo oprimido continua  
ao lado da humanidade so-
fredora.

5. É compreensível que, 
nesta hora, muitos se inter-
roguem: «Onde está Deus?»  
Eis o que perguntam muitos, 
eis o que perguntam quase 
todos. Acontece que Deus 
está onde sempre esteve: com 
os oprimidos, com os sofre-
dores.

Deus não nos abandona. 
Pelo contrário, abandona-
-Se a nós, por nós. Sendo por 
natureza «impassível», Deus 
— como notou São Bernardo 
— não é «incompassível». Ele 
é genuinamente «simpático», 
isto é, sofre com quem sofre, 
sofre por quem sofre.

6. Assim sendo, vivamos 
este especialíssimo tempo 
como um tempo genuina-
mente pascal na certeza de 
que «ressuscitaremos» novos 
para uma vida nova. Não va-
mos sair daqui para fazermos 
o que fazíamos até aqui. Te-
mos de sair outros, melhores, 
mais solidários.

Este tempo não pode ser 
desperdiçado. Como nos 
lembrou o Papa Francisco, 
«agarremo-nos» à Cruz e à 
Palavra de Deus. Aprenda-
mos a lição da Páscoa. Quem 
regressa à vida é quem dá a 
vida, é que se dá na vida.

7. Não vamos sair da-
qui para voltar ao passado.  
O nosso problema está 
em muito do nosso passa- 
do. Temos de sair daqui como 
pessoas renovadas. O ví- 
rus já «limpou» grande par- 
te da natureza. Deixemos  
que Deus «limpe» o cora- 
ção e o percurso da humani-
dade.

Cada adversidade é porta-
dora de um sentido, de uma 
oportunidade. Após o turbi-
lhão desta tempestade, temos 
de relançar novos caminhos 

de fraternidade. Não esque-
çamos, contudo, que sem Pai 
não há irmãos. Voltemo-nos 
então para Deus e cuide-
mos dos outros como filhos 
(igualmente) Seus!

8. Nossa Senhora do Sa-
meiro, para Ti nos voltamos, 
pois para nós Te voltas sem-
pre. Sabes que vivemos um 
tempo difícil. Muitas vezes, 
nem sabemos que fazer. Es-
tende-nos a Tua mão, acolhe-
-nos no Teu coração. Ensina-
-nos a amar e a Cruz dos 
nossos irmãos carregar.

Nesta hora dolorosa, tem 
acontecido tanta coisa mara-
vilhosa. Há pessoas que são 
autênticos anjos, sempre com 
os outros preocupadas e para 
os outros voltadas. Que estes 
discípulos de Teu Filho e estes 
imitadores Teus nos encami-
nhem sempre para Deus.

9. Ajuda-nos, Mãe, a estar-
mos mais unidos e a sermos 
mais amigos. Que vença-
mos a doença mais mortal: o 
egoísmo que tem feito tanto 
mal. 

Queremos sair desta im-
piedosa ditadura do «eu». 
Mostra-nos, Mãe, o caminho 
do Céu. Que, apesar de tan-
ta guerra, vivamos o Céu (já) 
aqui, na Terra!

Cón. JOãO AntóniO teixeirA
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16.15 horas – na Basílica - Ofício  
de Vésperas e Missa de Sufrágio por  
todos os Irmãos, Sacerdotes, benfei-
tores, funcionários e colaboradores  

da Confraria do Sameiro falecidos,  
presidida pelo Cónego José Pau-
lo Abreu, presidente da Confraria do  
Sameiro.

SUFRÁGIO PELOS IRMÃOS  
E BENFEITORES DA CONFRARIA DO SAMEIRO 

DONATIVOS
NOME OFERTAS
Donativos de 21 junho a 30 junho (casa das estampas) 800,00 €

Donativo casa das estampas julho 4Ê832,70 €

Sofia Azevedo Campos Sampaio 30,00 €

Anónimo 20,00 €

Maria Amélia Fernandes 20,00 €

Paulo Alexandre Soares e Isabel Cristina (Bodas Prata) 20,00 €

Franscisco Oliveira Soares e laura Soares 20,00 €

Padre Avelino Marques Peres Filipe 50,00 €

José Henrique Oliveira e esposa (bodas de ouro) 40,00 €

Donativos casa das estampas agosto 4Ê176,30 €

Alberto Ramalho Fontes e esposa (bodas de ouro) 40,00 €

Dora Mota e marido (bodas de prata) 20,00 €

João José Rodrigues 20,00 €

Paulo Silva e Adelaide (bodas de prata) 20,00 €

Alexandre Gonçalves e esposa (bodas de prata) 30,00 €

Jorge Peixoto e esposa (bodas de prata) 10,00 €

José Barros Ferreira e esposa (bodas de prata) 20,00 €

Ludovina Lopes Sousa 10,00 €

António José Almeida e Adelaide Ferreira (bodas prata) 70,00 €

Anónimo 20,00 €

Maria Amélia Fernandes 20,00 €

José Luis Alves e esposa (bodas de prata) 20,00 €

José Carlos Sousa e Aurora Lopes Sousa (bodas de ouro) 40,00 €

Aline Candido Torres (pela minha intenção) 1,50 €

Carlos Alberto Coutada e esposa (bodas de ouro) 50,00 €

António Vieira e esposa ( bodas de prata) 20,00 €

Manuel Esteves e esposa ( bodas de ouro) 30,00 €

Domingos Manuel e Aurora da Conceição (bodas de ouro) 100,00 €

Anónimo 300,00 €

José Baptista Silva e Laurentina Silva (bodas de ouro) 50,00 €

Manuel Jorge Ferreira Marques 10,00 €

Rosa Faria 50,00 €

Donativos casa das estampas setembro 2Ê086,64 €

Total 13Ê047,14 €

Nota: Donativos recebidos de 21 de junho, até 30 de setembro de 2020

8 DE NOVEMBRO
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Como pórtico feliz da 
esplanada do Santuário, 
temos os quatro monu-
mentos dos DOUTORES 
MARIANOS, São Cirilo de 
Alexandria, São Bernardo 
de Claraval, Santo António 
do Lisboa e Santo Afonso 
Maria de Ligório, que mais 
exaltaram as glórias de Ma-
ria. São quatro estátuas de 
mármore branco, de três 
metros de altura, colocadas 
sobre elegantes pedestais de 
granito, obra do consagrado 
mestre Raul Xavier.

A primeira a ser inaugu-
rada foi a de São Cirilo de 
Alexandria: 30 de agosto de 
1959. Nela podemos ler esta 
legenda: “Grande doutor ma-
riano, intrépido defensor, con-
tra Nestório, da Maternidade 
Divina de Nossa Senhora”.

Em 8 de dezembro do 
mesmo ano foi inaugurada a 
de Santo António de Lisboa, 
em cujo pedestal está escrito: 
“Insigne doutor mariano; sua 
lingua de ouro exaltou, com 
brilho, as grandezas da Virgem 
Santíssima”.

A estátua de São Bernar-
do de Claraval, inaugurada 
em 29 de maio de 1960, diz; 
“Doutor melífluo, cantor ins-
pirado das excelências de Ma-
ria e promotor indesso do seu 
culto”.

Finalmente a de Santo 
Afonso Maria de Ligório, cuja 
inauguração ocorreu em 28 
de agosto de 1960, ostenta a 
seguinte legenda; “O doutor 
das glórias de Maria, paladino 
da Imaculada Conceição e da 
Mediação Universal de Ma-
ria”.

Num parquezinho arbo-
rizado, frente à porta lateral 
sul do Santuário, encontra-se 
o busto do PADRE MARTI-
NHO, fundador do Santuá-
rio do Sameiro. Confesso que 
acho demasiada a sua mo-
déstia, para a figura do ho-
mem e do sacerdote, que se 
pretende exaltar. Entretanto, 
como sabemos que ele nunca 
desejaria tal distinção, muito 
ao contrário, conformamo-
-nos com o projecto e a sua 
execução, que não julgamos 
feliz. O busto é escultura do 
mestre Raul Xavier.

Foi inaugurado na pere-
grinação de maio de 1957. 
Estavam presentes todos os 
Ex.mos Prelados e outras in-
dividualidades que participa-
ram na mesma peregrinação 
e, no fim das cerimónias re-

O SAMEIRO, Solar da Imaculada

Este é o titulo do livro, de 
autoria do Cónego José Bor-
ges, na altura Reitor do San-
tuário do Sameiro, e que nos 
dá uma fidedigna imagem da 
origem deste belo espaço, o 
porquê, quando e o que re-
presenta para todos os portu-
gueses.

Como temos recebido 
imensos pedidos para “con-
tarmos a história do Samei-
ro”, vamos, a partir deste 
número do Ecos do Sameiro, 
socorrendo-nos do livro aci-
ma citado, para podermos 
responder aos anseios daque-
les, e de outros provavelmen-
te, interessados em conhecer 
esta bonita história.

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

(Continuação número anterior)

MONUMENTOS DO SAMEIRO
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ligiosas, se dirigiram ao local, 
onde o Senhor Cardeal Pa-
triarca, D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira, descerrou o busto, 
tendo a mesário, Sr. Fernan-
do Vilaça, num vibrante dis-
curso, exaltado a figura do 
homenageado e a sua devo-
ção a Nossa Senhora. 

No mesmo parque, num 
equeno lago, de águas mur-
murantes em pequenos re-
puxos, existe um estranho 
monumento, onde sobressai 
A CABEÇA DA PRIMEI-
RA ESTÁTUA quese erigiu 
no monte Sameiro, derruba-
da na noite de 9 de janeiro 
de 1883, conforme já referi-
mos. Chamo-lhe “estranho”, 
porque é composto poral-
guns restos dos escombros, 
que foi possível juntar, for-
mando u aceitável conjunto. 
Uma legenda explica a razão 
de ser.

A resposta do Povo de Deus 
da Arquidiocese de Braga à 
visita que o Sumo Pontífice 
JOÃO PAULO II fez, naque-
le inesquecível 15 de maio de 
1982, ao alto do Sameiro, foi 
a dedicação de um grandioso 
monumento, em memória de 
tão feliz acontecimento, que 
marcasse, para sempre, algo 

de novo, na história desta 
Igreja local.

Mal terminaram as cerimó-
nias, tão solenes, desse dia 
memorável, logo se pensou 
no modo de levar a efeito tão 
justa homenagem, em sinal 
de gratidão pela amabilidade 
da presença e de assentimen-
to às lições do Mestre e Pastor 
universal.

Em outubro, já se pensa 
a sério em levar por dian-
te um arrojado projecto e se 
dividem as opiniões ntre um 
simples monumento no cru-
zamento das estradas que 
apontam ao Sameiro, e uma 
praceta envolvente de uma 
estátua do glorioso Pontífice. 
Esta segunda hipotese foi a 
aceite, e já se pensa nos pro-
jectos, confiando a praceta ao 
consagrado Arquitecto Luís 
Cunha, de Lisboa, e a estátua 
e seu conjunto, ao Escultor 
António Pacheco, residente 
em Braga.

As ofertas para tão arroja-
da obra, começaram a afluir, 
não só de Braga, mas de todo 
o país, com a colaboração ge-
nerosa dos emigrantes, so-
bretudo depois de se recorrer 
alistas de donativos espalha-
das pelos assinantes do “Ecos 

do Sameiro”, que, honra lhes 
seja feita, corresponderam ao 
apelo.

A inauguração do monu-
mento realizouse na peregri-
nação de 3 de junho de 1984. 
Dia de temporal desfeito, a 
cerimónia rfealizou-se, sim-
bolicamente, na Cripta, des-
locando-se o senhor Cardeal 
António Ribeiro, o senhor 
Arcebispo e mais Bispos pre-
sentes, ao local, em rápida 
visita, como as circunstâncias 
exigiam.

O Santo Padre enviou este 
telegrama, que os peregrinos 
escutaram com filial devoção: 
Ao inaugurar-se o monumento 
para recordar a Visita Pastoral 
do Bispo de Roma à antiga e 
histórica Arquidiocese de Bra-
ga, vendo honrada e homena-
geada sobretudo a comunhão 
eclesial, de bom grado acedo 
ao desejo de uma afirmação de 
presença.  

Em espirito volto ao Santuá-
rio do Sameiro, com os irmãos 
Cardeal Patriarca de Lisboa, 
Arcebispo de Braga e demais 
Bispos com a multidão dos 
queridos peregrinos, aos quais 
saudo cordialmente, para ben-
dizer ao Senhor pela Imacula-
da Conceição da Virgem Maria 

Mãe de Deus eMãe dos homens 
e dos Povos.

Com uma sempre viva e 
grata lembrançado meu en-
contro aí com as famílias de 
Portugal, recordo que o fu-
turo da Humanidade passa 
pela família, donde a nobreza 
e importância de amor ao ser-
viço da vida, em consonância 
com o sim do Criador à vida 
por puro amor e com o sim do 
Redentor à vida por infinita 
misericórdia.

Alargando a perspectiva, 
convosco quero confiar à Mãe 
da nossa confiança, a inquie-
tude pela sorte terrena e eterna 
dos homens e dos Povos, com 
alegria por tê-la como Advoga-
da nossa e Mãe de Misericór-
dia.

Imploro que Ela, Nossa Se-
nhora do Sameiro, seja assim 
Advogada eMãe para todos vós 
e todos os portugueses, paraque 
todos tenham a vida conquis-
tada por Cristo Redentor na 
Cruz.

Com uma ampla e afectuo-
sa Bênção Apostólica, Joannes 
Paulus II”.

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.

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

POESIA DO SAMEIRO

À SENHORA DO SAMEIRO

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

Padroeira do Santuário do Sameiro

2020
Novena

29 de Novembro a 6 de Dezembro
Segunda a Sexta-feira  

(na Basílica):
16.15h - Terço e Missa

Aos Sábados e Domingos  
(na Cripta):

16.00h  -  Terço
16.30h  - Missa

7 de Dezembro 
(Segunda-feira) - na Cripta

16.00h - Terço
16.30h - Missa Vespertina  

da Solenidade da Imaculada 
Conceição.

Festa
8 de Dezembro (Domingo)
07.30h  - Missa (na Cripta)
09.30h  - Missa (na Cripta)

11.00h - Missa Solene de Festa, 
na cripta.

 – Admissão dos novos Irmãos  
da Confraria do Sameiro. 

15.00h  - Hino AKATISTOS,  
na cripta.

16.30h  - Missa (na cripta)
CONFISSÕES  

(Capela da Reconciliação  - Cripta)
08.30h - 11.30h
14.30h - 16.30h

Exmos. (as) Srs.(as)

No próximo dia 8 de novembro, a Confraria de Nossa Se-
nhora do Sameiro celebra o DIA DO IRMÃO.  Será ocasião 
propícia para rezarmos pelos que partiram, assim como pelos 
irmãos que ainda vivem do lado de cá.

As celebrações terão início às 16,15h, com o canto de Vés-
peras e prosseguirão às 16,30h, com a celebração da Eucaris-
tia.

Este ano não se realizará o tradicional Magusto (convívio), 
dadas as circunstâncias atuais e os cuidados que todos deve-
mos ter.

Como as celebrações decorrerão na Cripta, haverá certa-
mente espaço para quantos queiram participar, salvaguarda-
dos os normais cuidados sanitários.

Aos irmãos do Sameiro 
que já partiram, desejamos a 
bem-aventurança eterna; aos 
vivos, as maiores bênçãos do 
céu.

Rezaremos, de modo espe-
cial, pelo Dr. José Pereira dos 
Santos, que foi membro da 
Direção da nossa Confraria e 
faleceu há um mês.

Com os nossos cordiais 
cumprimentos,

Confraria do Sameiro

Cónego José Paulo Abreu

CELEBRAÇÃO  
DO DIA DO IRMÃO

À Senhora do Sameiro
Eu peço, com devoção,
Que abençoe os Portugueses
Que estão fora da Nação.

Nas horas negras da vida,
Ó Senhora do Sameiro,
Protegei os Emigrantes
Espalhados p’lo mundo inteiro

Ó Senhora do Sameiro,
Senhora de todo o Minho!
Os Emigrantes têm falta
Do vosso meigo carinho.

Abençoai-nos, Senhora,
Com vossa mão maternal!
Padroeira dos Emigrantes!
Rainha de Portugal!

aBel dos anJos antunes

Emigrante em Valady, França

“Ecos do Sameiro”, Março de 1989


