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Ecos do
Sameiro
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SÓ UMA PALAVRINHA 
A CADA UM…

Começo por Ti, adorado Me-
nino. 

Quero agradecer-Te a tua 
preocupação por todos nós, a 
tua vinda, a oferta da Tua vida, a 
Tua obra redentora. 

Tudo é maravilha: o modo 
como escolhestes nascer; a Mãe 
que preparastes; o pai adotivo 
que soubestes entusiasmar e co-
lher para o Teu projeto. 

Obrigado, Jesus, por seres 
um de nós. Por teres assumido 
a nossa condição humana, em 
tudo igual a nós, exceto no pe-
cado. Obrigado por seres nosso 
companheiro de viagem, o Ema-
nuel, o Deus connosco. 

Viestes para nos cuidar, para 
nos iluminar, para nos encorajar, 
para nos instruir, para nos so-
correr. 

Por isso, não leves a mal. Sei 
que ainda és muito pequeni-
no. Mas já vais ter que entrar 
ao serviço: cuida dos doentes; 
cuida dos cuidadores dos doen-
tes; afasta de nós, de imediato, 
o Covid; cuida dos abatidos 
pela partida apressada de al-
gum ente querido; cuida dos 
que perderam o emprego; cui-
da dos que estão a passar ne-
cessidades; cuida dos que estão 
com fome ou sem agasalho; 
cuida dos que perderam a fé, a 
esperança, a vontade de viver; 
cuida dos que olham o futuro 
com angústia; cuida deste nos-
so mundo tão deprimido; cuida 
de todos os que precisam de Ti. 
Cuida de todos nós.

Não te esqueças, rogo-Te: és 
o nosso verdadeiro Salvador!

Agora deixa-me falar com a 
Tua Mãe.

Senhora do coração bondoso 
e do olhar terno: obrigado pelo 
teu sim, pela tua adesão ao pla-
no de Deus, por nos teres tra-
zido o Salvador, por seres fiel e 
imaculada, por seres generosa e 
solidária, por seres coração aco-

lhedor, solicitude na caridade, 
doçura no trato. 

Aceitastes ser Mãe de Deus. 
Agora és cúmplice no processo 
de redenção da humanidade. 
Por isso também à tua porta vi-
mos trepar: ouve-nos. Estende o 
manto do teu amor sobre os teus 
filhos. Intercede por todos jun-
to de Deus. Fala de nós a Jesus. 
Pousa o teu olhar sobre a misé-
ria humana. Agarra em cada um 
dos sofredores e afaga-os no teu 
coração bendito; depois, mergu-
lha-os no coração de Jesus, para 
que fiquem imersos na bondade, 
na compaixão, na misericórdia, 
no amor infinito do Salvador.

Ainda me lembro da tua ida 
a casa de Isabel. Sem medo dos 
perigos de uma viagem longa 
pelo meio do monte. Sem amar-
ras ao que fica, olhos postos no 
bem a realizar. Sem reticências 
nem relógios.

Chegou a hora de encetares 
uma nova caminhada. À casa 
dos outros idosos, dos solitários, 
dos abatidos, dos desesperados, 
dos quebrados pela dureza da 
vida. À casa de cada um de nós. 
À casa de todos nós. 

Poisado sobre a humanidade 
sofredora, o teu olhar meigo e 
amoroso preanunciará a che-
gada do Messias, o irromper da 
luz, o nascimento do Sol e da 
Vida. 

Vem Senhora, Mãe querida. 
Vem, Mãe do Salvador e nossa 
Mãe. Vem. Cobre com a Tua luz 
a escuridão do mundo. Cobre 
com a tua bonomia e serenidade 
as rugas de tantos rostos; cobre 
com a Tua caridade a aridez de 
tantas vidas.

Tem calma, S. José, nem por 
sombras estás esquecido.

Contigo mergulhamos na 
alegria da presença iminente 
de Jesus; contigo aprendemos a 
obedecer aos sonhos, dito me-
lhor, aprendemos a abraçar o 

querer de Deus; em ti reconhe-
cemos o verdadeiro crente, que 
se atira com toda a energia para 
o Deus que chama, às vezes por 
entre enigmas. 

És o protótipo do andaime 
discreto. És o silêncio que se tor-
nou pai da Palavra. És o esposo 
que acarinha, educa, busca sus-
tento - sempre com amor, com 
afeto, com enternecimento. És 
protetor e zeloso provedor. És 
solícito e corajoso. 

Reconhecemos-te como um 
homem justo. Vives intensa-
mente o amor a Deus, culti-
vando grande intimidade com 
Ele, sensível aos Seus desígnios, 
cumprindo as Suas ordens. Por 
outro lado, o teu bom exemplo 
irradia, educa, é referência posi-
tiva. A tua vida mostra a verdade 
do teu fervor religioso; a tua in-
teireza torna-te modelo de ade-
são a Deus.

Querido S. José: fostes traba-
lhador e conhecestes o cansaço 
e o suor: ajuda-nos no trabalho 
e ajuda a garantir o trabalho 
para todos. Fostes o esposo que 
levou para casa Maria já grávida 
por virtude do Espírito Santo: 
faz com que os pais acolham as 
vidas que Deus enviar.  Soubes-
tes proteger Jesus e Maria: que 
todas as nossas famílias encon-
trem proteção. 

Mostra, S. José, a força da tua 
paternidade: dá-nos determina-
ção diante dos problemas; cora-
gem diante dos riscos; confiança 
ilimitada no Pai celeste.

Jesus, Maria e José, nas vossas 
mãos colocamos as nossas vi-
das, as nossas famílias, o nosso 
país, a vida da humanidade.

Família do Presépio, ilustres 
heróis do nosso Natal: rogai por 
nós!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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JUBILEUS DE CASAMENTO

Novembro

 → José da Costa Correia  
e Maria do Sameiro da Costa Fernandes Correia,  

Vilaça (Braga)

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
20,00 – Maria Assunção Monteiro Gomes

  Maria Carmo Silva Pereira Caldas, 

  Maria Fátima Teixeira Silva.

15,00 – Abílio Lopes Martins, 

  Maria Florinda Vieira G.L.Santos,

  Guilhermina Fernandes Leques, 

  José Jardim Santos.

10,00 – Ernesto Almeida Pimentel Silva, 

  Ramiro Ferreira Mendes.

Caríssimo Sr. Cónego José Paulo Abreu
Na sequência da pesquisa que fiz nos jornais, encontrei 

estas duas notícias, referentes ao altar do Sameiro.
A chegada das 2 colunas de 6 mil quilos cada uma, em 

Mármore de Estremoz, para o retábulo mor da basílica do 
Sameiro.

A operação de-
morou 3 dias, tendo 
sido o Arquitecto 
José Vilaça o res-
ponsável pelo traba-
lho, já que este Ar-
quitecto foi o autor 
do projeto para este 
retábulo. A Confra-
ria teve outro pro-
jeto para o altar da 
autoria do Arquitec-
to Ernesto Korrodi, 
mas foi recusado.

Espero que goste.

Com os melhores 
cumprimentos;

leonardo Pereira 
rodrigues

MEMÓRIAS DO SAMEIRO

Maria,
Tu és a serva do Senhor,
a Mãe da disponibilidade,
o farol da nossa esperança.
Na Tua humildade,
encontramos a verdade.
Na Tua fidelidade,
reencontramos o sentido.
Com o Teu sim, 
tudo mudou,
tudo continua a mudar.
Que o Teu sim nos mude.
Que o Teu sim mude a nossa vida.
Faz do nosso ser
um novo presépio,
igual ao Teu.
Que o Teu Filho nasça em nós.
Que a paz brilhe.
Que a justiça apareça.
E que os sonhos das crianças não 
  deixem de se realizar.
Obrigado, Senhor,
por vires até nós
e por ficares sempre connosco!
Maria, Mãe,
semeia em nós
o Teu Natal,
o Natal do Teu (e do nosso) Jesus!

Cón. João antónio teixeira

SEMEIA EM NÓS  
O TEU NATAL!
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Notícias

Apesar da crise pandémica que o mundo e Portugal atravessam, 
foi num ambiente de júbilo e de festa que decorreu a celebração 
da Solenidade da Imaculada Conceição, Padroeira do Santuário 
do Sameiro. Muitos foram os fiéis que, desde manhã cedo, ruma-
ram ao Sameiro, ao “Solar da Imaculada”, para visitarem a Mãe do 
Céu. Nas Missas das 07.30h e das 09.30h, o Reitor do Santuário, 
Pe. Delfim Coelho, convidou os peregrinos a fixarem o seu olhar 
na imagem de Nossa Senhora e a entrarmos no “santuário” do seu 
coração e a imitar as suas virtudes para sermos como Ela, “santos 
e irrepreensíveis” diante de Deus. Convidou igualmente os fiéis a 
agarrarem-se à mão de Maria Santíssima, a qual nos leva a Cristo 
no Natal que se aproxima.

A Missa Solene da Festa, às 11.00 horas, com transmissão pela 
Rádio Renascença, foi presidida pelo Senhor Arcebispo Primaz de 
Braga, D. Jorge Ortiga e solenizada pelo Coro do Santuário. Na homi-
lia, D. Jorge Ortiga enfatizou que «Maria é nossa Mãe”, defendendo 
que «podemos confiar» e insistiu no poder da oração em momentos 
de aflição como este que atravessamos. «Nestes momentos de crise 
falemos menos de Deus e mais com Deus», aconselhou, recordando 
que «outrora rezava-se invocando a proteção de Deus» e que, como 
tal «precisamos de rezar mais por esta intenção». 

O Arcebispo Primaz afirmou que têm sido diversos os ângulos a 
partir dos quais temos abordado a pandemia, elencando, desde logo 
“a parte sanitária”, sobretudo na «prevenção e nos cuidados a ter 
nos momentos de cura»; a vertente “económica”, que «lança perma-
nentes alertas» e a “dimensão social”, que «nos apresenta situações 
graves de carências fundamentais».

«Estamos, porém, a esquecer uma vertente fundamental. Precisa-
mos de redescobrir a espiritualidade nestes momentos. Pensamos ou 
queremos que a fé nos elimine os problemas e contratempos», afir-
mou. Para D. Jorge é urgente abordar a pandemia também através da 
dimensão espiritual, recorrendo à oração e à fé, que se «não elimina 
dá coragem e força para experimentar a serenidade necessária».

«Coloquemos, por isso, a fé nas interrogações que a pandemia nos 
poderá levantar. Se nos encontramos em situação de confinamento, 
porque estamos infetados ou em isolamento profilático, criemos es-
paços para uma leitura da Sagrada Escritura», recomendou o Arce-
bispo de Braga. Por último, apelou «a todos os habitantes da nossa 
Arquidiocese que confiem e peçam à Senhora do Sameiro para que 
nos proteja do vírus e conceda saúde à aqueles que estão ou estarão 
infetados».

Nesta celebração foram também admitidos 19 novos Irmãos da 
Confraria do Sameiro e inscritos três Irmãos Honorários: Joaquim 
Rodrigues (que por motivos de doença não pôde estar presente), José 
Correia Fernandes e Manuel de Oliveira Duarte. A Confraria do Sa-
meiro quis com este gesto agradecer e reconhecer todo o trabalho e 
benfeitorias que ao longo dos anos estes Irmãos devotaram ao San-
tuário do Sameiro. 

Antes da bênção final, o Presidente da Confraria do Sameiro, Có-
nego José Paulo Abreu, saudou e agradeceu a presença e mensagem 
do Senhor Arcebispo bem como a todos os presentes, manifestando 
alegria por ver tantos devotos em torno da Mãe do Céu, Rainha e 
Madrinha de Portugal. A Confraria do Sameiro saúda os novos Ir-
mãos:

Manuel Almeida Palinhos 
César Guilherme Soares Rolim 
Abel António de Araújo Rocha 
Maria do Céu Ameixinha de Abreu 
Carlos Manuel Correia Vilar 
Ludovina Lopes de Sousa 
Maria da Conceição Simões Morais 
Maria do Céu Silva Rodrigues 
Sílvia Maria Rodrigues de Oliveira 
Ana Leonor Rodrigues Carvalho 
Jorge de Sousa Palmeira 
Maria do Sameiro Gonçalves Fitas Rodrigues 
Elisabete Maria da Silva Palha Ribeiro 
Celeste da Conceição Magalhães Vieira 
Orlando Miguel da Costa Rodrigues 
Mariana Veloso Pinto 
Rosamaria Andrade Silva 
Joaquim Gomes de Oliveira 
Maria Olindina Pereira Peixoto
e alegra-se por ver crescer esta família devotada a Nossa Senhora 

do Sameiro.

Pode ver o vídeo da cerimónia em:
https://youtu.be/duhXOUn1VHE

Solenidade da Imaculada Conceição
– Festa da Padroeira do Santuário

SEMEIA EM NÓS  
O TEU NATAL!
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DONATIVOS
NOME OFERTAS
Donativos da casa das estampas 322,50 €

ParóquiA de S. Vitor - Braga (Festas da Primeira Comunhão) 100,00 €

José da Costa Correia e esposa (bodas de ouro) 100,00 €

Total 522,50 €

Nota: Donativos recebidos de 01 de novembro, até 31 de novembro de 2020

O Santuário do Sameiro, é, 
no seu todo, um conjunto de 
edificações (para uso religioso 
ou não), de áreas ajardinadas 
e de lazer, de espaços de pas-
seio e de ciculação, em que, 
cada qual, desempenha a sua 
função, neste global que é o 
“nosso” santuário.

Temos vindo, uns após ou-
tros, ao longo dos tempos, 
desde a sua criação, pelo Pa-
dre Martinho da Silva, até 
aos nossos dias, zelando, 
conservando e engrandecen-
do o santuário, ora erguendo 
uma estátua, ora desbravando 
uma mata e transformando-a 
num belo jardim, ora deitan-
do mão ao telhado da basí-
lica que está em muito mau 
estado, ou abrindo uma nova 
e ampla avenida, encimada 
por um belo cruzeiro, etc… 
De tudo tem sido feito para 
manter este espaço global, 
sempre bonito e asseado para 
que, para nós próprios e para 
quem nos visita, se sinta bem 
neste lugar sagrado. E para 
que, quem nele desenvolve a 
sua actividade profissional ou 
de voluntariado, se sinta bem 
e seguro, e assim desempenhe 
o seu labor, da forma mais 
adequada e produtiva.

Na chamada Casa das Es-
tampas, que na realidade, é 
mais do que isso, pois nela es-
tão instaladas as irmãs Domini-
canas e a Reitoria do Santuário, 

para além do já citado espaço, 
que é a Casa das Estampas, so-
mos, desde há já algum tempo, 
confrontados com um estado 
de degradação do edificio que, 
não é saudável, nem próprio, 
para quem lá trabalha, ou vive 
mesmo, como é o caso das ir-
mãs, de quem trabalha na Casa 
das Estampas e do próprio rei-
tor do santuário, que tem ali a 
sua residência oficial.       

Perante o estado a que se 
chegou, é esta confraria obri-
gada a deitar mão ao trabalho 
e, intervencionar o espaço, 
de forma a torná-lo, mini-
mamente habitável. Já foram 
feitos levantamentos, estudos 
e pedidos orçamentos, para 
podermos realizar a obra de 
recuperação do edificio. 

Vão ser necessários alguns 
milhares de euros, para execu-
tar as obras mais básicas. Uma 
parte, com imensa dificulda-
de, a confraria disponibiliza-
rá, sendo que, para podermos 
cumprir os compromissos que, 
certamente iremos celebrar, te-
remos de amealhar o restante, 
de forma a honrarmos os com-
promissos. 

Não temos alternativa se-
não apelar, mais uma vez, ao 
coração solidário de todos 
os que gostam do Santuário 
do Sameiro. Precisamos da 
vossa ajuda, para levarmos a 
bom termo, mais esta tarefa 

Campanha de angariação de fundos
(Casa das Estampas, Residência das Irmãs Dominicanas e Reitoria do Santuário)

herculea, em prol do Santuá-
rio do Sameiro.

Que Nossa Senhora do Sa-
meiro vos cumule de bençãos e 
vos retribua o generoso gesto. 

Obrigado.

Nota: a partir do proximo 
número do Ecos do Sameiro, 
iremos publicar uma listagem 
nominativa dos donativos con-
cedidos para esta causa. 

a Confraia do sameiro
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(Meditação sobre o 
mistério do Natal)

1. O Natal é um luminoso 
mistério de palavra e silêncio. 
Foi no silêncio mais profundo 
que a Palavra desceu ao mundo.

2. Deus diz tudo e parece 
que ninguém ouve nada. Foi 
necessário que os céus falas-
sem para que os homens des-
pertassem (cf. Lc 2, 8-18).

3. O nosso tempo tem se-
parado o silêncio da palavra e 
não cessa de afastar a palavra 
do silêncio. Não conseguimos 
gerar palavras no silêncio e 
não somos capazes de digerir 
em silêncio as palavras.

4. Achamos que falar é ape-
nas produzir sons. E é assim 
que nos descomedimos: em 
vez de falar, fazemos ruído. 
Tantas palavras saem dos nos-
sos lábios. Mas quantas pala-
vras chegam aos nossos ouvi-
dos e entram na nossa alma?

5. Será que já olhamos para 
Maria como mestra da palavra? 
Maria foi alguém que falou mui-
to: não com os lábios, mas com 
a vida. Muitas palavras Maria 

guardou em Si (cf. Lc 2, 19). Mas 
bastou-Lhe uma palavra para 
que o mundo nunca mais se es-
quecesse de Si. Foi a Palavra que 
Se fez carne no Seu seio (cf. Jo 1, 
14; Lc 1, 35).

6. Para Maria, era mais im-

portante deixar ressoar a Pala-
vra do que fazer soar palavras 
(cf. Lc 1, 38). Foi Deus quem 
falou no silêncio de Belém. É 
no silêncio que nós ouviremos 
Deus também. 

7. Maria compreendeu que 

a ouvir também se vê. Ver é 
encontrar e há muita coisa 
que não encontramos com os 
olhos. Há muita coisa que só 
encontramos escutando. Mas 
quem escuta, hoje?

8. Nós, que ocupamos o 
tempo a ver, vamos passando 
ao lado do mais belo que pode 
acontecer. Portamo-nos como 
aquele homem a que alude Ti-
mothy Radcliffe.

9. Sentado a uma mesa, ele 
olha na direcção de uma mu-
lher que fala, à sua frente. A cer-
ta altura, ela diz, extasiada: «O 
que eu aprecio em ti é que és 
um ouvinte maravilhoso». Ne-
nhuma resposta, porém. De re-
pente, ela dá conta de que, atrás 
de si, está um televisor, a emitir 
um jogo de futebol. Era para trás 
da mulher que aquele homem 
olhava. Não era a mulher que 
aquele homem escutava.

10. É sobretudo a escutar 
que veremos tanta coisa bela 
na nossa vida entrar.

É por isso que nos faz sem-
pre tão bem respirar o silêncio 
que vem de Belém!

Cón. João antónio teixeira

A ouvir também se vê

Era jovem sacerdote, a expe-
rimentar durezas de “exílio” em 
terras romanas. 

Dois meses e meio estavam 
passados, entre livros, saudades, 
adaptações custosas, babilóni-
cas dificuldades de comunica-
ção ...

Finalmente as férias!
Saltito rua fora, da Faculdade 

de Direito para a Pontifícia Aca-
demia Eclesiástica. Que a mala 
estava à minha espera. Também 
as prendas e trapos a acomodar. 

A bem-aventurada caixa do 
correio - verdadeiro pacote de 
rebuçados-, nesse dia 17 de de-
zembro de 1983 trazia-me um 
pedido. 

E volto à rua. Apanho o fa-
moso autocarro, o 64. Chego à 
Praça de S. Pedro. Tenho que a 
atravessar. Dirijo-me à Livraria 
Âncora. 

A meio da Praça, um nariz e 
duas azeitonas, que o resto era 
xaile (ah!, dei-me 

conta de que estava muito 
frio) travam-me o passo: “senta” 
(oiça) - disse a idosa. 

Estanquei. E disparei flashes 
na cabeça: mais uma a pedir es-
mola ... Ou mais um pedido de 
informação sobre onde fica…

Que espelharia meu rosto 
nessa altura?! Enfado?! Pressa?! 
Ou as contas que me bailavam 
na tola, já que de liras (moeda 

PERDI (?!) A SENHORA de então) não andava abasta-
do?! 

A senhora estende-me a mão 
direita. Força o encontro com 
a minha. E depois de me a ter 
aberto, coloca nela dois rebuça-
dos, uma voz suave e compas-
sada a legendá-los: “perche la 
vita sia sempre più dolce” (para 
que a vida seja cada vez mais 
doce).

Perdi a pressa. Perdi a noção 
do tempo. Perdi a noção de es-
paço. Perdi a senhora… Fiquei 
autenticamente cravado no 
solo! 

De regresso à lucidez, as per-
nas não se decidiam: corro atrás 
da senhora para lhe agradecer 
tão bonito e inesperado gesto?! 
Ou sigo o meu caminho, que o 
tempo urge?! -Optei pela Livra-
ria. 

Não cheguei a ver-lhe o ros-
to. Só lhe vi o nariz e os olhos. 

Mas em cada Natal que pas-
sa, continuo a ouvir-lhe a voz - 
suave e compassada - e o dese-
jo: “para que a vida seja cada vez 
mais doce”.

Paulo abreu
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No dia 15 de maio de 1982, na 
sequência de uma visita a Portu-
gal, iniciada em Fátima, no dia 13, 
o Santo Padre João Paulo II este-
ve também de visita ao Sameiro, 
honrando, deste modo, com a 
sua augusta presença, o segundo 
santuário mariano português.

Para descrever sumariamente 
o que foi esse dia memorável, li-
mitamo-nos ao que foi relatado 
no “Ecos do Sameiro”.

“O dia 15 de maio nunca 
mais se perderá da memória. 
Viveram-se aqui horas de ex-
traordinário júbilo. Não faltou 
também, em diversos graus, o 
sacrificio por todos aceite com 
alegria e julgado, em geral, bem 
recompensado por ver e ouvir 
o Santo Padre em pessoa e não 
através da televisão.

O recinto do Sameiro, que, 
desde há muito tem sido teatro 

de grandes concentrações, com 
seja a de 1904, por ocasião da 
solene coroação de Nossa Se-
nhora e as das Peregrinações 
no encerramento de Congres-
sos, desta vez foi ocupado como 
nunca, e apesar de, no decursos 
dos anos, ter alargado os seus 
limites, constatou-se que era 
pequeno para receber uma mul-
tidão, vinda de todo o norte do 
país e também de Espanha, toda 
ela dominada pela ânsia de ver 
o Papa.

Para conseguirem realizar os 
seus intentos, as pessoas co-
meçaram a ocupar lugares, que 
julgavam privilegiados, ao anoi-
tecer do dia 14 e aí se mantive-
ram durante toda a noite e pelas 
longas horas do dia 15, à espera 
do Santo Padre, que por desíg-
nios da Providência, chegou ao 
Sameiro com 4 horas de atraso, 

em relação à hora previstano 
programa.

Não obstante o frio e a ca-
rência de todos os meios, a im-
paciência não se notava em ne-
nhum rosto.

À medida que as horas se 
iam passando e se aproximava o 
momento esperado do deseja-
do encontro, eram frequentes as 
avalanches de pessoas, que, quais 
ondas humanas, avançavam à 
procura de um lugar de onde pu-
dessem ver melhor a veneranda 
figura do Santo Padre.

A esplanada envolvente da 
Basílica e a avenida do Padre 
Martinho estavam artistica-
mente engalanadas, e, jun-
to do Cruzeiro Monumental, 
levanta-se a grande tribuna, 
onde sobressaía o altar, no qual 
o Santo Padre iria presidir à so-
lene Concelebração.

Quando se soube que o Papa 
já pisava terreno do Sameiro, 
toda a imensa multidão delirou 
em aplausos, em que cada qual, 
a seu modo, dava largas aos seus 
sentimentos. Uns choravam; 
outros aclamavam e aplaudiam 
e todos, com lenços brancos, 
saudavam o Bom Pastor, que se 
aproximava.

Quando Sua Santidade aflorou 
à porta lateral da Basílica e tomou 
lugar no carro que o transportaria 
à tribuna, as aclamações, cânticos 
e aplausos atingiram o delírio. 
Feito silêncio, e após uma breve 
troca de saudações entre o Arce-
bispo de Braga e o Santo Padre, 
começou a solene Concelebração 
da Eucaristia.

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
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)

UM GRANDE DIA JOÃO PAULO II NO SAMEIRO

AGRADECIMENTO

A Confraria do Sameiro agradece penhoradamente a uma devota, que 
pretende manter o anonimato, e que ofereceu as flores para o altar de 
Nossa Senhora, no dia da Sua Festa, 8 de dezembro, no valor de 730,50€.

Muito obrigado! 
Nossa Senhora do Sameiro a cumule de bênçãos, bem como a toda a 

sua família!
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Vimos no último Ecos do Samei-
ro a ilustração da proclamação do 
Dogma da Imaculada Conceição 
pelo bemaventurado Papa Pio IX. 

Enquanto Pedro, com o seu 
braço erguido ao céu, reforça com 
a sua autoridade apostólica o que 
o seu sucessor, o Papa Pio IX, pro-
clama na terra, José parece estar 
completamente imerso na con-
templação daquela que lhe per-
tence como sua esposa. Daí surge 
a questão: “Como conseguiu José 
vencer a resistência dos teólogos 
e encontrar o seu caminho através 
dos santos para chegar tão perto 
do trono de Deus?”

Uma anedota  atribui este 
sucesso a Pio IX. Com ligeiras 
variações, como é habitual nas 
anedotas, é relatado o seguinte 
episódio: «O Papa tinha confia-
do a um pintor famoso (Frances-
co Podesti de Ancona) a tarefa 
de criar um quadro representan-
do a proclamação do dogma da 
Imaculada Conceição. Quando 
o pintor apresentou o desenho 
a Pio IX para aprovação, este úl-
timo perguntou imediatamente: 
“E onde está São José? “Aqui”, 
respondeu o artista, mostrando-
-o no meio de um grupo de elei-
tos. “Não”, disse Pio IX, apon-
tando com o dedo para um lugar 
ao lado de Jesus: “Aqui e só aqui 
ele pertence, pois no céu não 

pode estar noutro lugar que não 
seja aqui”.

Embora esta narrativa seja di-
fícil de provar, pelo menos sabe-
-se que Pio IX tinha uma gran-
de veneração por S. José. Ele é 
justamente chamado o “Papa da 
Imaculada”, mas é também o 
“Papa de São José”, a quem de-
clarou o santo como “Patrono da 
Igreja”. Certamente, mesmo an-
tes de Pio IX, não faltaram Papas 
que demonstraram grande inte-
resse em São José, mas Pio IX, 
como reconheceu oficialmente 
João XXIII, abriu aos seus suces-
sores “uma fonte de ricas e pre-
ciosas inspirações”.

O Bem-aventurado Pio IX foi 
eleito Papa a 16 de Junho de 1846. 
Já a 10 de Dezembro do ano se-
guinte, estendeu a festa patronal 
de S. José a toda a Igreja. Foi ce-
lebrado no terceiro domingo após 
a Páscoa. Em 1854, num discurso, 
descreveu S. José como a esperan-
ça mais segura da Igreja, atrás ape-
nas da Santíssima Virgem Maria. 
Em 8 de Dezembro de 1870, ce-
deu tanto aos votos de 153 bispos 
que tinham pedido que à venera-
ção de S. José fosse atribuída um 
lugar mais alto na liturgia, como 
aos votos de 43 superiores religio-
sos que queriam que S. José fosse 
proclamado padroeiro de toda a 
Igreja. Pio IX reconheceu oficial-

mente este título e fixou a Soleni-
dade para 19 de Março, com o rito 
de uma dupla festa de primeira 
classe.

No decreto Quemadmodum 
Deus, promulgado nesta oca-
sião, Pio IX refere-se sobretudo à 
“grande dignidade” que Deus ti-
nha concedido ao seu fiel servo, a 
quem tinha instituído como Se-
nhor e Príncipe da sua casa e dos 
seus bens e escolhido como pro-
tector dos tesouros divinos: “José 
tomou a Imaculada Virgem Maria 
como sua esposa. Dela, através da 
acção do Espírito Santo, nasceu 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele 
condescendeu em ser considerado 
o filho de José e foi-lhe obediente. 
José não só viu Aquele que muitos 
reis e profetas teriam gostado de 
ver, mas falou com Ele, abraçou-o 
e beijou-o com amor paterno. Ali-
mentava cuidadosamente Aquele 
que se tornaria o Pão da Vida eter-
na para os fiéis”.

Por estas razões, Pio IX decla-
rou São José como o patrono de 
toda a Igreja. Ele desejava “co-
locar-se a si próprio e a todos os 
fiéis de uma forma especial sob 
a poderosa protecção de S. José, 
o Patriarca”. Como o próprio Pio 
IX declarou oficialmente, “desde a 
sua juventude teve uma devoção 
especial ao santo Patriarca” (Carta 
Apostólica Inclytum Patriarcham). 

Alegra-mo-nos de todo co-
ração que o Papa Francisco 
proclamou por ocasião do 150º 
aniversário de São José como 
padroeiro da Igreja no passado 8 
de dezembro o Ano de São José.  
Certamente muitos leitores dos 
Ecos do Sameiro aderiram aos 
apelos de oração que foram lan-
çados neste jornal em Setembro 
de 2019 e de 2020, para que o 
Santo Padre introduzisse um tal 
Ano. Isto é uma prova da força 
das vossas orações. Agora, deve-
mos continuar a rezar, para que 
este Ano seja uma grande bên-
ção para toda a Igreja e para o 
mundo inteiro e para que, por 
intercessão de S. José,  o parla-
mento português vote contra a 
Eutanásia, justamente na Véspe-
ra do Nascimento do Senhor da 
Vida, Nosso Senhor Jesus Cristo.

Pe. armín maria

Prior da orem  
de Santa Cruz - Sameiro

São José na Sala da Imaculada
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Dado o concelho de Braga constar da lista dos concelhos de elevado 
risco de contágio de COVID-19 e até orientações governamentais 
em contrário, são estes os horários das celebrações no Santuário do 
Sameiro:

De Segunda-feira a Sábado (na Basílica): 
10.00h – Missa  

16.30h – Missa (precedida de Terço)

 Domingos (na CRIPTA): 
07.30h – Missa 
09.30h – Missa 
11.30h – Missa

Confissões (apenas ao Domingo):
09.00h – 12.00h (Capela da Reconciliação – Cripta)

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES 
EM TEMPO DE PANDEMIA

Ei-la, enfim, sobre o alto monte!
Cingem-lhe as nuvens a fronte,
Descobre-a largo horizonte,
De longe o viandante a vê:
E logo que a vista a alcança, 
Íris d’eterna bonança,
Cresce mais firme a esperança
Surge mais vivida a fé!

Ei-la! Augusto monumento,
Láboro soltado ao vento,
Ei-la! dos tíbios alento,
Ei-la! solene pregão:
Do excelso dogma memória,
Detodo este povo glória, 
Das nossas crenças brasão.

Ali, naquelas alturas, 
Lerão as eras futuras
Protesto contraas impuras
Falsas doutrinas do mal;
E de longínquas paragens 
 Virá o povo em romagens
Ali prestar-lhe homenagens
Em torno do seu pedestal.

Nem a natura se esquece
D’unir seu peito a esta prece;
O campo oferta-lhe a messe;
O monte o rosco matiz,
O roble inclina-lhe a coma,
A flor envia-lhe o aroma,
E o sol d’além quando assoma,
Tu és mais bela, lhe diz.

P. A. Batista 
“Ecos do samEiro”, 

fevereiro de 1954

Foi inaugurado, no pas-
sado dia 8 de dezembro, um 
Parque Infantil, no  Sameiro, 
situado no topo da Av. do Ro-
sário, em cerimónia presidida 
por D. Jorge Ortiga, Arcebis-
po de Braga.

O parque infantil adota o 
nome de “José Domingos Pi-
menta Correia Fernandes”, 
filho do empresário braca-
rense e membro benemérito 
da Confraria do Sameiro, José 
Correia Fernandes, e vem col-
matar uma lacuna que existia 
neste espaço, possibilitando, 
doravante, às crianças que 

aqui se deslocam com seus 
pais, momentos de fruição e 
alegria neste belíssimo espa-
ço.

Estiveram presentes, como 
se disse, D. Jorge Ortiga, Ar-
cebispo de Braga, o Cóne-
go Doutor José Paulo Abreu, 
Presidente da Confraria do 
Sameiro, membros da Mesa 
Administrativa da Confraria 
do Sameiro, familiares e ami-
gos do benemérito, José Cor-
reia Fernandes. 

O presidente da Confra-
ria do Sameiro agradeceu ao 
benfeitor, esta dádiva, e que 
se traduz, agora, neste par-

Santuário do Sameiro, tem agora, um Parque Infantil

que infantil.
Que Nossa Senhora do Sa-

meiro o cumule de bênçãos.

Pode ver o vídeo da ceri-
mónia em:

https://youtu.be/3TS8LCTRi4c

POESIA DO SAMEIRO

À INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO 

DA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MONTE SAMEIRO
Vasta amplidão por morada,
Por tecto a esfera azulada,
Nessa montanha elevada,
Está mais perto dos céus;
Sobre os que ali a buscarem, 
E o seu auxílio implorarem,
Fará mais breve baixarem
As santas bênçãos de Deus.

Em torno daquela estância
Fará nascer a abundância;
Ao que trabalha com ânsia
Dará o alento e o vigor;
Há-de ser tudo verdores,
O campo terá mais flores,
Nos cantos seus mais primores
Da umbrosa selva o cantor.

Onde a tristeza se via
Só há-de ver-se a alegria,
Será mais formoso o dia
Que a vem o todos mostrar;
Serão sem p’rigo as procelas,
Serão as noites mais belas,
Terão mais brilho as estrelas
Vindo-lhe a fronte c’roar.

Ei-la, enfim; tão alto erguida,
Não há-de ser esquecida
Quando Ela os filhos convida
Às mil riquezas que tem;
Quando promete seguro
A nós o reino futuro,

E por penhor o mais puro
Nos dá a bênção de Mãe…

almeida braga

Este poema serve de introdução ao livro do Pe. Martinho, Me-
mórias do Sameiro.

João Joaquim de Almeida Braga foi um poeta bracarense que fa-
leceu a 11 de fevereiro de 1871, aos 35 anos, “cheio de santida-
de”, segundo escreveu a Cónego Manuel de Aguiar Barreiros em 
“Nossa Senhora nas suas imagens e no seu culto na Arquidioce-
se de Braga”, pag. 31. Edição da revista “Opus Dei”, Braga 1931


