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FALTAVA A CEREJA  
NO TOPO DO BOLO!

Tento ser positivo e espalhar 
esperança. Confio em Deus e 
esforço-me por levar a humani-
dade à crença em Deus, o Om-
nipotente, o Solícito, o Bondo-
so, o Clemente, o Compassivo, 
o infinitamente misericordioso, 
o amor infinito, entre nós incar-
nado em Jesus Cristo. Procuro 
sorrir e espalhar alegria, mesmo 
que a vida tenha os seus azedu-
mes, às vezes traga pedregu-
lhos, ou até mesmo tsunamis.

Mas confesso que olho com 
muita apreensão para a socie-
dade atual. Vou repetindo que, 
a não arrepiarmos caminho, 
espreitamos já o abismo, esta-
mos já voltados para o ocaso 
da civilização ocidental euro-
peia, estamos a um passo do 
não retorno de um inevitável 
desaparecimento.

Tanto se tem atacado a vida 
nos seus começos, tão pouco 
temos incentivado as “Senho-
ras do Ó”, tanto se tem trun-
cado a natalidade, tanto se 
tem confundido paternidade 
responsável ou controlo de na-
talidade com esterilidade, que 
não conseguimos repor o sto-
ck geracional. Não temos uma 
fecundidade, por casal, de 2,3 
ou, no mínimo, 2,2 filhos, para 
que pai e mãe se vejam per-
petuados, deixando-se ainda 
cobertura para alguma morte 
prematura. Proliferam os fi-
lhos únicos, a brincarem com 
o espelho, irmãos deles pró-
prios, amanhã cunhados de 
ninguém, tios do copy-paste, 
Robinson’s Cruzoe’s perdi-
dos na ilha solitária em que o 
mundo se vai transformando.

As comunicações cada vez 
são mais frias, mais digitais, 
mais próximas dos distantes e 
mais distantes dos próximos. 
Por cada comensal, um telemó-
vel. Em cada quarto, um com-
putador. As almas cada vez se 
cruzam menos. As vidas cada 
vez se partilham menos. Mui-
tos casais estão feitos binário de 
comboio, linhas que andam por 
perto sem se cruzarem. A soli-
dão grassa por todo o lado, ou 
em casas vazias, ou em caixotes 
cheios de vidas vazias. Falta o 
abraço. Falta o beijo. Falta o ca-
rinho. Falta o tempo de escuta. 
Falta luz no ambiente e sabor 
na comida que, apesar de tudo, 
ainda aparece no prato que uma 
funcionária colocou na mesa.

E agora veio o Covid, o con-
finamento, ainda mais confi-
namento, o tédio a espreitar 
pela fechadura, a solidão a não 
deixar um milímetro de parede 
por preencher, as trevas a pin-
tarem o espírito, as notícias - de 
manhã à noite, há muitas ma-
nhãs e muitas noites, a falarem 
sempre do mesmo: mais casos; 
novos casos; novas roupagens 
do vírus; ambulâncias em fila 
às portas dos hospitais; cuida-
dores de saúde exaustos; cai-
xões amontoados; lágrimas em 
que fecha as portas dos restau-
rantes, dos bares, dos serviços 
não essenciais; a cultura pelas 
ruas que sempre conheceu – as 
da amargura, mas agora com 
mais lampiões fundidos, o em-
prego ameaçado, os negócios 
em ruína, as escolas à nora, o 
povo à míngua, com a fome à 
espreita, a carteira tísica e as 

contas eternamente abonadas.
Faltava mesmo a cereja no 

topo do bolo, com a coragem de 
a colocarem exatamente neste 
tempo em que tanto se morre, 
em que tanto se teme pela vida, 
em que tantos cuidados nos 
impõem (e bem!), em que tan-
tos arriscam a vida para salvar 
vidas: eis a brilhante aprovação 
da eutanásia. Pelos vistos temos 
pressa em abrir mais valas, ou 
em conseguir cinzas. Pelos vis-
tos ainda não nos cansamos 
desta cultura de morte. Pelos 
vistos ainda não estamos can-
sados de ver desaparecer gente. 

Hipócrates deve estar a re-
volver-se no túmulo. Diz-se 
que vem aí para abolir jura-
mentos falsos. Está só a tentar 
rejuvenescer-se, para não apa-
recer com ar decadente, não 
suceda que lhe deem ordem de 
regresso antes de ter cumprido 
a sua nova (estranha, hedionda, 
vergonhosa) missão: a de pôr 
fim a promessas de mera treta! 

Não prolongar artificial-
mente a vida, concordo. Pro-
vocar a morte de alguém (ativa 
ou passivamente), é triste sin-
toma, mais um, de uma socie-
dade decadente, moribunda, 
tão tétrica quanto a lei que 
acaba de ser aprovada.

 Mãe do Céu, socorro. Só tu 
saberás, em conversa com a 
Trindade, o que se poderá ain-
da fazer. Ajuda-nos. Ilumina-
-nos. Não deixeis que nos se-
paremos de Vós!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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JUBILEUS DE CASAMENTO

Dezembro

BODAS DE PRATA

 → Jorge Domingos Ribeiro e Rosa Susana Salgueiro Mendes, 
Martim (Barcelos)

 → Pedro Luís da Silva Martins e Maria Deolinda Lima Martins, 
Gavião (Vila Nova de Famalicão)

 → Alexandre Gonçalves Lobo e Maria de Jesus Ferreira Costa 
Lobo, Vimieiro (Braga)

 → Adelino Estêvão Araújo Vieira e Rosa Maria Alves Vieira, Pico 
– S. Cristóvão (Vila Verde)

BODAS DE OURO

 → Manuel Ribeiro Costa e Rosa Freitas Fonseca Costa, Arões 
(Fafe)

 → José Maria de Azevedo Carvalho e Maria Beatriz Coimbra 
Leite de Azevedo Carvalho, Paços de Ferreira

 → Joaquim Silva Machado e Maria de Fátima da Silva Dantas, 
Nogueiró (Braga)

BATISMOS

Dezembro

Dia 3

 →  Leonor de Sousa Magalhães, filha de João Paulo         
Rodrigues Magalhães e de Carina Sofia Azevedo de Sousa 

Magalhães.

 →  Alexandre de Sousa Graça, filho de Marco Aurélio Faria 
da Graça e de Sónia Cristina Azevedo de Sousa.

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
50,00 – Abílio Gomes Simões.

30,00 – Jaime Manuel Menezes Noronha Vasconcelos,   

  Joaquim Esteves Salgueiro.

20,00 – Maria Amélia Fernandes Gonçalves, João Fernandes  

  Gonçalves, Artur Pinhal Maceda, Benjamim Sousa,  

  Maria Conceição Costa Mesquita, Maria Aguiar Vieira,  

  António Craveiro Lopes.

15,00 – Maria Filomena Ramos Faria

10,00 – Maria Lucinda Ferreira Dias, Sebastião Pereira, Maria  

  Alice Mendes Silva, António Pedroso Lima,   

  João Oliveira Rodrigues, António Ribeiro Lopes,   

  Clara Conceição Sousa Silva Sampaio.

NOVOS ASSINANTES
José Fernando Faria Fernandes, Maria Jesus Ferreira Costa Lobo.
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Ano de São José

Um ano após ter proclama-
do São José padroeiro da Igre-
ja (8/12/1870), encarregou o 
bem-aventurado Papa Pio IX o 
artista Bianchi de cunhar uma 
medalha de São José para co-
memorar este evento histórico.

Num lado, a medalha osten-
ta a efígie de Pio IX com a ins-
crição: PIUS. IX PONT. MAX. 
AN. XXXI (Pio Nono, Supremo 
Pontífice no trigésimo ano do 
seu pontificado). O outro lado 
pode ser chamado de “ilustra-
ção teológica” do patrocínio 
de São José. No centro, está 
a figura de São José. Na sua 
mão esquerda segura o cajado 
florido, símbolo da sua eleição 
celestial como fiel protector do 
precioso tesouro que Deus lhe 
confiou. Ele inclina a cabeça 
para a sua família terrena - a 
Virgem Maria, que se senta à 
sua esquerda e segura Jesus 
nos seus braços. A criança divi-
na aponta com a sua mão para 
uma figura ajoelhada do lado 
oposto. Como alegoria, esta fi-
gura simboliza a Igreja sobre a 
qual José estende o seu braço 
protector e que ele recomenda 
a Jesus e Maria. A figura femi-

nina é marcada com uma esto-
la, que simboliza o sacerdócio 
ministerial da igreja. Na sua 
mão direita segura as chaves 
do reino dos céus (símbolo do 
papado) e com a sua esquerda 
apoia a  basílica de São Pedro, 
acima da qual paira uma pom-
ba radiante, símbolo do Espíri-
to Santo, e apresenta-a (a Ba-
sílica de S. Pedro) a São José. A 
figura da Igreja está sobre um 
fundamento de pedra (rocha), 
em cujo lado está a inscrição: 
HANC PETRAM AEDIFICA-
BO (sobre esta pedra edificarei 
[a minha igreja]).

Por cima de todo o comjun-
to está a inscrição IOSEPHUS. 
MARIAE. V. SPONSUS (José, 
o esposo da Virgem Maria). 
Abaixo das figuras são expli-
citamente indicados o assunto 
e o motivo da medalha: EC-
CLESIAE. CATH. PATRONUS. 
DATUS ([São José]dado como 
patrono à Igreja Católica). 

A descrição desta medalha, 
que recorda e ilustra um acon-
tecimento histórico, constitui 
uma boa oportunidade para 
nos lembrarmos das declara-

ções doutrinais papais sobre 
São José em relação à Igreja.

A casa divina a que José pre-
sidiu, com autoridade paterna, 
foi o berço da Igreja. Aquele 
que foi honrado pela Santís-
sima Trindade com tanta con-
fiança que lhe foi permitido to-
mar o lugar do Pai Divino junto 
de Jesus, foi sem dúvida dota-
do de todos os dons necessá-
rios para cumprir dignamente 
esta tarefa. 

Uma vez que S. José foi 
nomeado pelo próprio Deus 
como o legítimo protector e 
chefe natural da família divi-
na que constituía a Igreja nas-
cente, podemos afirmar que 
ele também considera a mul-
tidão de cristãos que consti-
tuem essa Igreja como sendo 
confiada e recomendada a ele. 
Trata-se da grande Família em 
todo o mundo, sobre a qual ele 
continua a exercer a sua auto-
ridade paterna como esposo 
da Virgem Maria e pai adop-
tivo de Jesus. É justo e digno 
que S. José, tal como no seu 
tempo protegeu santamente a 
Sagrada Família em todas as 

situações, assim agora, através 
do seu patrocínio celestial, ele 
lidera e proteja a Igreja, que – 
sempre em grande parte fraca 
e sempre tragicamente perse-
guida - é o Corpo Místico de 
Cristo.

Nada é mais difícil do que 
preservar o depósito da fé. Mas 
nada pode fortalecer uma vida 
cristã mais eficazmente do que 
ganhar a ajuda de São José. 
Assim, obtêm a bênção de Ma-
ria, a Mãe de Deus, aqueles 
que são fiéis ao seu cônjuge 
castíssimo. Que esta bênção 
da Imaculada consista, agora 
sobretudo, em fazer deste ano 
dedicado a São José uma gran-
de graça para o mundo e para a 
Igreja neste tempo dramático.

Seja isto um incentivo para 
que os devotos de Nossa Se-
nhora do Sameiro rezem com 
firmeza por esta intenção.

P. armín maria

Prior da ordem  
de santa Cruz - sameiro

A medalha do patrocínio de S. José
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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 passeio 
e de ciculação, em que, cada 
qual, desempenha a sua fun-
ção, neste global que é o “nos-
so” santuário.

Temos vindo, uns após ou-
tros, ao longo dos tempos, 
desde a sua criação, pelo Padre 
Martinho da Silva, até aos nos-
sos dias, zelando, conservando 
e engrandecendo o santuário, 
ora erguendo uma estátua, 
ora desbravando uma mata 
e transformando-a num belo 
jardim, ora deitando mão ao 
telhado da basílica que está em 
muito mau estado, ou abrindo 
uma nova e ampla avenida, 
encimada por um belo cruzei-
ro, 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 ade-
quada e produtiva.

Na chamada Casa das Es-
tampas, que na realidade, é 
mais do que isso, pois nela es-
tão instaladas as irmãs Claris-
sas 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, minimamen-
te habitável. Já foram feitos 
levantamentos, estudos e 
pedidos orçamentos, para po-
dermos realizar a obra de recu-
peração 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 hercu-

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

lea, em prol do Santuário do 
Sameiro.

Que Nossa Senhora do Sa-
meiro vos cumule de bençãos 

e vos retribua o generoso ges-
to. 

Obrigado.
a Confraia do sameiro

O Posto de Turismo do Sa-
meiro acolheu neste domin-
go, pelas 13 horas, a peregrina 
húngara que havia sido atro-
pelada no pretérito mês de ju-
lho, quando intentava concluir 
a via mariana, que une o San-
tuario da Virxen da Barca, em 
Muxía, perto de Santiago de 
Compostela, ao Santuário de 
Nossa Senhora do Sameiro. 

A peregrina Rózsa Benedek, 
húngara, não se deu por ven-
cida. Recuperada dos danos 
sofridos com o acidente, fez-se 

deslocar de avião até Portugal, 
rumou depois até ao local onde 
havia interrompido o percurso 
e finalmente concluiu o trajeto.

Foi recebida pelo Reitor do 
Santuário do Sameiro, P. Del-
fim Pinto Coelho, pela res-
ponsável do Posto Turismo-
-Sameiro, Rosa Maria  Silva e 
pelo coordenador principal da 
via mariana em território por-
tuguês, Henrique Malheiro. 
Das mãos do Reitor recebeu o 
diploma comprovativo da epo-
peia realizada.

Peregrina húngara conclui Via Mariana
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Apesar de ser uma cidadã 
húngara, vivo em Muxía, Es-
panha, há muitos anos. Pos-
suía um albergue popular até 
a primavera do ano passado, 
quando, devido à Covid-19, 
decidi encerrá-lo para evitar a 
falência financeira total.

Há    bastante    tempo    que    
faço    várias peregrinações 
pela Península Ibérica, mais 
por motivos espirituais do que 
sagrados.  Embora seja 
batizada, não sou uma crente 
no sentido clássico da pala-
vra, porque não vou à igreja, 
mas luto para encontrar o meu 
lugar no universo. Em 2018, 
porém, a Via Mariana suscitou 
em mim um apelo muito forte, 
ainda o percurso estava a ser 
planeado naquela época. Li um 
artigo de jornal, e não posso 
explicar -, mas senti que esse 
ia ser o meu caminho, e lancei-
-me nesta aventura maravilho-
sa. Assim, pela primeira vez na 
história da Via Mariana, na pri-
mavera de 2019, fiz o percurso 
de Braga a Muxía. Foram mui-
tas as experiências positivas ao 
longo do caminho, o sofrimen-
to e a felicidade foram-se alter-
nando. Não foi fácil! Chorei de 
dor ao escalar uma montanha 
e chorei de alegria ao atingir o 
cume da mesma. Ao longo do 
itinerário, muitas vezes, entrei 
nos templos abertos para ouvir 
o silêncio secular. Encontrei o 
que não tinha procurado até 
agora, encontrei um valor real.

A Via Mariana transformou, 
por completo, a minha vida. 
Em 2020, comecei a caminhar 
na direção contrária, pois só 
posso conhecer melhor o ca-
minho se o observar nas duas 
direções. Saí no primeiro dia 
de março e cheguei à frontei-
ra entre Portugal e Espanha, 
quando o estado de alarme, 
declarado no dia 14 de mar-
ço, me obrigou a interromper, 
justamente na localidade de 
Parada de Achas. Tive que dar 
meia-volta para cumprir o to-
que de recolher em Muxía e 
esperar por uma nova saída.

Meses mais tarde, regressei 
a Parada de Achas. Aí, aguardei 
pela reabertura da fronteira, 

que se efetuou no dia 1 de ju-
lho; e, nesse mesmo dia, atra-
vessei a fronteira e continuei, 
cheia de energia, a minha pe-
regrinação até Braga. Estava eu 
já no centro de Braga, no dia 7 
de julho, perto da Sé Catedral, 
quando um motorista distraí-
do me atropelou no passeio da 

rua, juntamente com a minha 
companheira peregrina. Esta 
foi transportada em ambulân-
cia para o hospital, sofrendo 
algumas fraturas, e eu parecia 
que escapara do acidente, re-
gistando apenas alguns hema-
tomas. No entanto, o meu joe-

lho doía cada vez mais e, com 
o tempo, também senti dificul-
dade em caminhar.

Depois de ter sido opera-
da ao joelho, em setembro, 
fiquei com muitas limitações 
físicas que me impossibilitava 
de andar. Reabilitaram-me em 
outubro, e comecei a andar no-

vamente. Apesar da recupera-
ção ser lenta, nunca me saiu do 
pensamento a necessidade de 
voltar para concluir a peregri-
nação, interrompida pelo aci-
dente. Isso motivou-me imen-
so ao longo da reabilitação. A 
cada momento, foi-me con-

vencendo que a concretização 
do meu objetivo estava cada 
vez mais perto. Já em novem-
bro, ainda apoiada na muleta, 
estava decidida a regressar a 
Braga e terminar os restantes 
oito quilómetros que me sepa-
rava do Santuário do Sameiro.

Apesar de uma série de di-
ficuldades, provocada pela si-
tuação pandémica, senti que 
não devia desistir de alcançar 
o objetivo traçado: chegar ao 
Santuário do Sameiro. Com-
prei mais uma passagem de 
avião no final de dezembro e, 
desta vez, consegui, finalmen-
te, regressar a Braga.

Na manhã do dia 27 de de-
zembro, voltei ao local onde 
se dera o acidente. Precisava 
de vê-lo e perdoar ao moto-
rista. Partindo desse local, pas-
sei pela Sé Catedral, depois 
pelo Santuário do Bom Jesus 
do Monte, rumo ao Santuário 
do Sameiro. Os 575 degraus, 
por mim contados, pareciam 
uma tarefa grande para o meu 
joelho dorido, mas alimen-
tou a minha fé e eu sabia que 
iria subir. Entretanto, a chuva 
caía. Mais um elemento a pôr 
à prova as minhas capacidades 
físicas de chegar à Virgem do 
Sameiro. Nada me demoveu! 
A fé não conhece o impossível 
e deu-me força para escalar a 
montanha, chegar aos pés de 
Nossa Senhora do Sameiro, e 
manifestar-lhe a minha pro-
funda gratidão pela sua prote-
ção e amparo maternos.

Cheguei à meta tão dese-
jada, fui recebida pelo Padre 
Delfim Pinto Coelho, Reitor 
do Santuário, pela responsável 
do Posto do Turismo-Sameiro, 
Rosamaria Silva, e pelo coor-
denador principal da Via Ma-
riana em território português, 
Henrique Malheiro.

Sinto-me profundamente fe-
liz por realizar este meu sonho 
e por ser a primeira peregrina a 
fazer a Via Mariana Luso Ga-
laica nos dois sentidos: Braga 
- Muxía e Muxía-Braga, percor-
rendo 382 quilómetros.

rózsa benedek

(tradução do Castelhano)

História da minha peregrinação
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No momento da homilia, o 
Santo Padre proferiu uma no-
tável lição sobre a FAMÍLIA, 
em que focou, como grande 
mestre e pastor, aqueles pon-
tos mais discutidos nos dias de 
hoje.

Permitam-me umas peque-
nas passagens, que ficam para 
a história: “Na familia reside 
e da familia, mais do que de 
qualquer outra sociedade, ins-
tituíção ou ambiente, depende 
o futuro do homem. (…) O 
futuro do homem é, antes de 
tudo, o próprio homem. É o 
homem nascido do homem; 
de um pai e de uma mãe, de 
um homem e de uma mulher. 
Por isso, o futuro do homem 
decide-se na familia. O matri-
mónio é o alicerce da familia 
como a familia é o vértice do 
matrimónio. É impossível se-
parar uma da outra. É preciso 
considerá-los juntos, à luz do 
futuro do homem. Esta é uma 
verdade evidente e, não obs-
tante, é também uma veradade 
ameaçada (…) A familia, na at-
mosfera actual do mundo – es-
pecialmente do mundo “rico”, 
do mundo da “elevada civili-
zação material” – está ameaça-
da. Ela permanece, contudo, a 

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)
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fonte de esperança do mundo. 
É nela que, apesar de tudo, se 
decide o futuro do homem.

(…) Nascido na comuni-
dade matrimonial do homem 
e da mulher, o homem fica a 
dever a sua educação à fami-
lia. A educação, de acordo com 
o significado particular desta 
palavra, destina-se a “huma-
nizar” o homem. Homem des-
de o primeiro instante da sua 
concepção no seio materno, 
gradualmente ele aprende a 
ser homem e esta aprendiza-
gem fundamental identifica-se 
precisamente com a educação. 
(…) A familia tem o primeiro e 
fundamental direito a educar; 
mas imcumbe-lhe também o 
primeiro e fundamental dever 
de educação.

(…) Pela virtude do Espirito 
Santo, o homem e a mulher 
estreitam entre si a Aliança 
Matrimonial, que, por instituí-
ção divina “desde o principio” é 
indissoluvel.

Depois de dizer que Deus 
não deixa de amar os que são 
infiéis à aliança matrimonial 
afirma que a Igreja os exorta a 
“ouvir a Palavra de Deus, a fre-
quentar o sacrificio da Missa, 
preservar na oração e nas obras 
de caridade, a educar os filhos 
na fé cristã, a cultivar o espirito 
e as obras de penitência, a fim 
de implorarem, dessa forma, a 
graça de Deus e se disporem 
para o receber.”.

Depois de defender que o 
Matrimónio é um caminho 
de santidade, afirma que a 
familia é o lugar de vocação 
divina do homem e que os ca-
sais cristãos e os pais “estejam 
conscientes desta responsa-
bilidade e colaborem com a 
melhor boa vontade nesta vo-
cação divina do novo homem. 
(…) Também as vocações, par-
ticularmente importantes para 
a missão salvífica da Igreja, 
nascem das familias cristãs, 
berço dos futuros sacerdotes, 
religiosos, religiosas, missio-
nários e apostolos”.

O Santo Padre terminou 
com uma bela oração a Nossa 
Senhora do Sameiro.

A homilia do Santo Padre 
foi escutada com religioso si-
lêncio, que fazia lembrar o am-
biente duma austera catedral e 
não um espaço ao ar livre.

A comunhão geral foi distri-
buida por mais de 300 sacer-
dotes.

Chegou depressa a hora da 
despedida. O Santo padre ti-
nha de seguir para o Porto, 
onde outra multidão o espe-
rava; por isso, houve necessi-
dade de suprimir numeros do 
programa elaborado para o 
Sameiro.

Do altar, seguiu em carro 
aberto, entrando na Basíli-
ca, onde se desparamentou. 
Desceu o túnel, parando um 
pouco junto do sarcófago que 
guarda os restos mortais do P. 
Martinho. Deteve-se um pou-
co na Cripta, a admirar as suas 
dimensões, apreciou os dois 
paineis dos mistérios do Ro-
sário e lançou-lhes uma bên-
ção.

Na esplanada, esperava-o 
o helicóptero, em que tomou 
lugar, despedindo-se, com vi-
sível emoção, deste povo, em 
cujo coração existe um lugar 
muito especial para o Vigário 
de Jesus Cristo.

Não podemos esquecer que 
a melhor maneira de viver in-
tensamente este dia é procurar 
guardar, no escrínio da nossa 
alma, as preciosas lições que 
nos transmitiu, como nosso 
Mestre e Pastor.

TROCA  
DE PRESENTES

O Santo Padre João Paulo 
II oferecu, à Confraria do Sa-
meiro, um círio artisticamente 
adornado, o paramento com 
que celebrou a Eucaristia, e, 
na despedida, colocou sobre o 
altar de Nossa Senhora o “so-
lideo”, como uma ‘prenda’ de 
filho à Mãe.

Por sua vez, a Confraria, 
como manifestação do seu pro-
fundo reconhecimento por tão 
honrosa visita, oferece, a Sua 
Santidade, um pergaminho de 
Irmão de Honra, uma História 
do Sameiro e uma imagem de 
Nossa Senhora do Sameiro, 
esculpida em madeira.

As ofertas do Santo Padre 
podem ver-se na capela dos 
ex-votos, onde se encontram 
em exposição.

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)
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POESIA DO SAMEIRO

À INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO
DA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MONTE SAMEIRO (II)

1. Tendo entrado já no Ano 
Novo, quem não gostaria de 
também ter ingressado num 
tempo novo, num mundo 
novo? Sem pandemias nem 
incertezas, quem não gostaria 
de se ver livre de todas as vi-
lezas que, na vida, se nos vão 
atravessando?

2. Estamos a ser fortemen-
te testados e não apenas pela 
COVID-19. À prova estão 
também a nossa resiliência, 
a nossa persistência e a nos-
sa paciência. É vital que lu-
temos contra todos os vírus, 
não esquecendo o «egoví-
rus», que tantos estragos tem 
feito.

3. Um tempo novo não há-
-de deixar para trás apenas os 
vírus da natureza. É urgente 
remover também os «vírus» 
que contaminam a humani-
dade. É hora de olharmos para 

o outro como um irmão e não 
como um rival ou adversário a 
abater.

4. Este é um momento em 
que nos sentimos habitados 
pela incerteza e, ao mesmo 
tempo, tatuados pela espe-
rança. Receamos que o futuro 
seja sombrio, mas, lá no fundo, 
acalentamos o sonho de que o 
amanhã possa ser mais sorri-
dente.

5. A esta hora, palpita-nos 
que o presente ano será difí-
cil. Mas nem assim deixamos 
de porfiar para que ele possa 
ser melhor. O verbo que mais 
vem à superfície da lembrança 
é «passar»: não só «passar» de 
ano, mas também — e sobre-
tudo — (ultra)«passar» todo 
este pesadelo.

6. Porventura, poucas vezes 
teremos sido atropelados por 

tantas dificuldades. Mas nem 
as dificuldades deixarão de ser 
o portal de novas possibilida-
des. Eberhard Jungel avisou: 
«Quanto maiores são as difi-
culdades, tanto maiores são as 
possibilidades».

7. A felicidade não advém da 
facilidade. O que vale custa. O 
que custa vale. Os problemas 
serão grandes. A vontade de os 
vencer terá de ser maior. A «in-
vasão do pessimismo», a que 
alude Jean Delumeau, não nos 
pode contaminar nem derro-
tar.

8. É nestas alturas que temos 
de convocar as energias da es-
perança. Não podemos descrer 
nem capitular. Os problemas 
existem não para nos vence-
rem, mas para serem vencidos. 
Há que investir todas as ener-
gias na busca da nossa verda-
deira vocação: enquanto pes-

soas e enquanto comunidade. 
«A humanidade inteira — es-
creve Jean Delumeau — tem 
uma vocação e cada um de nós 
é chamado a um destino que 
deve levá-lo até Deus».

9. No fundo, trata-se — em 
sintonia com o que defen-
dia Teilhard de Chardin — de 
«pancristianizar o universo». 
É esta, como recomenda John 
Eccles, a nossa autêntica natu-
reza: «Procurar a esperança na 
busca do amor, da verdade e 
da beleza».

10. E é assim que o novo ano 
pode não ser o melhor, mas 
nós poderemos ser melhores 
no ano novo. Por isso, que não 
seja só novo o ano. Que seja 
nova a vida. Sobretudo a nossa 
vida!

Cón. João antónio teixeira

Trará o ano novo um tempo novo?

É grande, é belo, em mármore ou granito
Levantando padrões, deixar escrito
 Às eras do provir
Um livro aberto, um livro verdadeiro,
Dizendo: a viva fé dum povo inteiro
 Fez-me aqui erigir:

Daqui eu falo às gerações vindouras
Em frases para sempre imorredouras
 Que devem recordar
O mais belo dos dias desta idade,
Que desejava há muito a cristandade
 E nunca viu raiar…

Corria à vinte séculos no mundo
Uma crença imortal, sentir profundo
 Do espírito cristão;
Duzentos milhões d’almas a afagavam, 
E, rendendo-lhe culto, a acalentavam
 No imo coração

Faltava só que a voz que não conhece
O erro, o eterno selo lhe pusesse
 Do espírito de Deus,
E nas almas com fé a confirmasse
Por séculos em tempo, onde brilhasse
 A luz que vem dos céus.

Raiou, enfim, o dia desejado,
Que a Providência tinga reservado
 Às nossas gerações,
Por dar conforto ealívio à amargurada
Esposa sua, a Igreja, hoje cercada
 De tantas provações.

Toda em júbilo, a Roma se vestia
De pompa e gala, e a multidão enchia
 O templo do Senhor;
Era um concurso imenso e recolhido,
Que espera ansioso porque seja ouvido
 De Pedro o sucessor.

De Pedro, alfim, na sede da verdade
Pio Nono se ergueu, fala à Cidade,
 Ao mundo proclamou;
No mundo inteiro a voz lhe foi ouvida:
“Maria sem pecado concebida!”
 Foi Pedro que falou.

A crença é dogma, tem o selo eterno…
Folgou o céu e a terra, e ouviu-se o averno…
 Em seus antros ranger;
Era a serpe infernal que se enroscava,
Sentindo que a cabeça lhe calcava
 A Invencível Mulher…

Três vezes salve, venturoso dia!
As gerações de cantam d’alegria
 Um hino festival,
E, recordando a fé que teve outrora,
Jubiloso saúda a tua aurora
 O nosso Portugal…

Almeida Braga

Este poema serve de introdução ao livro do 
Pe. Martinho, Memórias do Sameiro.

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

(continua no proximo número)
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Entramos num novo ano. 
Desejamos, ardentemente, 
que seja bem diferente, do que 
acabamos de deixar para trás, 
o ano velho, como se costuma 
chamar.

Infelizmente, muitos dos 
nossos “irmãos”, já não che-
garam a este novo ano. A ida-
de, os infortúnios, as doenças, 
mas principalmente, este novo 
“habitante” das nossa terras, 
levaram-nos, de forma inglória 
e para sempre, do nosso con-
vívio.

Foi um ano em que nos vi-
mos privados de muitas coisas, 
essenciais ao normal deson-
rolar de uma vida em socie-
dade: estivemos privados dos 
filhos, dos netos, dos amigos, 
dos passeios, das idas à igreja, 
de celebrar de forma condigna 
e plena as grandes festivida-
des ao longo do ano e, mes-
mo quando nos “distraíamos” 
e não cumpriamos as regras 

estabelecidas, ficavamos em 
sobressalto e com a sensação 
de que, o cutelo nos iria cair no 
pescoço.

Foram dias e dias isolados. 
Nem com os vizinhos, era 
aconselhada a conversa cir-
cunstancial de patamar e, nem 
sequer nos podiamos despedir 
dos amigos que nos deixaram. 
Foi um ano horribilis. 

Não deve haver, um de nós, 
que não tenha passado por 
momentos angustiantes, com 
um familiar, um amigo ou co-
nhecido, que tenha passado 
por momentos dificeis, na luta 
contra aquele inimigo invisível. 
Foi um ano de constante aler-
ta, de sobressaltos, de momen-
tos de grande carga emocional, 
que nos levou, em muitos ca-
sos, a estados depressivos, de 
fadiga e deserpero.

Restou-nos a resignação, 
em muitas alturas. Não tinha-
mos forma de “lutar” de igual 

para igual, com ele. Tinhamos 
a “nosso favor” um conjunto 
de pessoas habilitadas, e sobe-
tudo, empenhadas e disponi-
veis a, se preciso fosse, darem 
a vida pela causa. Alguns, a 
quem prestamos homenagem, 
foram derrubados no seu pos-
to. Enfim, um sem numero de 
acontecimentos e, ao mesmo 
tempo, de constrangimentos, 
que fizeram com que, aquele 
velho ano, fique lembrado, na 
nossa mente, pelos piores mo-
tivos.

A dura e nefasta herança, 
acabou por “passar”, tam-
bém, de ano. E somos chega-
dos aqui, talvez, em situação 
pior, do que nunca. Vemo-nos 
a repetir tudo o que fizemos 
no ano velho, a necessitar de 
novas e duras regras, se quere-
mos levar, a bom porto e, com 
danos, o mais reduzidos possi-
vel, esta luta desigual.

Está na hora de levarmos 

tudo isto a sério. Caso con-
trário, muitas mais lágrimas 
escorrerão pelas nossas faces. 
As ordens das autoridades são 
para acatar sem a minima in-
tenção de as desrespeitar, o 
bom senso deve imperar, mas 
sobretudo e, sem limites, espe-
rança e a fé, devem unir-nos, a 
todos, nesta luta.

Assim sendo, devemos tam-
bém, pedir e confiar, a Nossa 
Mãe do Céu, as nossas preces, 
rogando-Lhe que interceda 
junto de seu filho, para que nos 
ajude nesta fase dificil de pro-
vação e nos conceda a tão am-
bicionada cura, para este mal 
que se abateu sobre o mundo.

Que este ano novo, seja, em 
definitivo, o ano do retorno à 
normalidade, que este seja o 
ano da Libertação.

Bom Ano.

José CamPos

Confraria do sameiro

Que este seja o ano da libertação


