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PADRINHOS E MADRINHAS:
ESTÁ ABERTO O CONCURSO!

Tenho o maior apreço pelos 
padrinhos. Conheço-os desde 
os primórdios do cristianismo, 
então com o papel de fiado-
res: garantiam a reta intenção 
do candidato ao batismo e 
garantiam acompanhamento, 
na vida da fé, daquele(a) que 
se começava a preparar para a 
receção do primeiro dos sacra-
mentos. 

A Igreja tinha-os em gran-
de estima. Pela segurança que 
ajudavam a manter (tempo de 
perseguições…). Pela colabo-
ração que prometiam, partici-
pando na missão evangeliza-
dora da Esposa de Cristo.

Entendia-se como profun-
da a relação dos padrinhos 
com os pais das crianças leva-
das à pia batismal, mormente 
a partir dos séculos IV e V, cro-
nologia em que se fixa a gene-
ralização do batismo em idade 
infantil. 

De tal forma se concebia 
a estreita ligação entre pais 
e padrinhos que, entre eles – 
defendia a Igreja – se criava 
um parentesco espiritual. Vem 
daí o uso dos termos compa-
dre e comadre. Ser com-padre 
significa ser pai-com; ser co-
-madre significa ser mãe-com. 
Dito mais em pormenor, assim 
como para o nascimento uma 
criança precisa (no normal 
percurso) de um pai e de uma 
mãe, assim também no nasci-
mento para a família de Deus, 
para a nova vida, precisa dos 
padrinhos que,  portanto, em 
relação aos pais biológicos, são 
com-padres e co-madres. 

Que bom será que isto se 
perceba: ser padrinho é ser, 
verdadeiramente, pai-com, na 
responsabilidade específica de 
acompanhar o batizando no 
seu percurso da fé; ser ma-
drinha é assumir exatamente 
a mesma responsabilidade. 
Supõe-se que os padrinhos, 
ao serem propostos, reúnem 
os requisitos necessários a tão 
excelsa missão. 

Mas hoje, nesta quaresma 
e nestes preocupantes tempos 
de pandemia, quero encontrar 
outros padrinhos, presença, 
ajuda, acompanhamento, vida 
a cruzar-se com a vida de…

Eis, em concreto, o apelo, 
nesta quaresma: sermos to-
dos padrinhos e madrinhas. 
Cada um de nós a escolher o 
afilhado(a)(os). Não tem que 
ser bebé. Ou pequenino. Ain-
da que também possa ser. Pode 
ser um(a) idoso(a), que vive na 
penúria ou na solidão; pode 
ser um(a) pobre, que precisa 
de bens ou alimentos, além de 
dois dedos de conversa; pode 
seu um(a) desempregado(a); 
pode ser um(a) vizinho(a) que 
passa por dificuldades; pode 
ser uma família, que recla-
ma solidariedade; pode ser o 
nosso pároco ou a paróquia 
(também ele e ela precisam de 
subsistir); pode ser uma ins-
tituição, paroquial ou social, 
sobretudo se devotada à ca-
ridade organizada, para com 
jovens, para com vítimas de 
violência doméstica, para com 
pessoas envelhecidas, caren-
tes e indigentes…

Cada um a descobrir; cada 
um a investir; cada um a aco-
lher; cada um a pôr mãos de 
samaritano (em sintonia com 
o que nos tem pedido o nos-
so Arcebispo, D. Jorge Ortiga 
e sincronizados com o plano 
pastoral da nossa Arquidio-
cese, que nos pede concreti-
zemos essa excelsa figura do 
bom samaritano); cada um a 
carregar na própria montada o 
irmão ferido, a conduzir à esta-
lagem, a patrocinar e a envol-
ver outras colaborações.

Vou arranjar um(a) afilha-
do(a), para além dos que já 
tinha e tenho. Vou ser bom sa-
maritano. Vou ajudar alguém 
concreto. Vou fazer da minha 
Quaresma um tempo de mãos 
abertas e coração rasgado. Vou 
propor-se uma vida solidária.

Fica o desafio. Multiplicar 
compadres e comadres. Ar-
ranjar afilhado(a)(os). Crescer 
na entrega, na generosidade, 
na abertura do coração e das 
mãos. 

A Quaresma será melhor. 
Mais vida explodirá na pró-
xima Páscoa.  Tudo se tornará 
mais suportável. O sol brilhará!

Boa Quaresma para todos. 
Um enorme abraço aos com-
padres e comadres, aos padri-
nhos e madrinhas. Todos bem 
unidos, no prestimoso e benfa-
zejo sindicato dos samaritanos. 
Muito bem-vindo(a)(os)!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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BODAS DE PRATA

 → Joaquim Fernando Loureiro e Maria da Conceição da Cunha 
Coelho, Real (Braga)

BODAS DE OURO

 → Francisco Reis Morgado e Maria Rosa Gomes Silva Morgado, 
Nogueira (Braga)

 → Manuel Pereira Vilaça e Maria de Lurdes Gomes Costa, Pris-
cos (Braga)

 → Domingos de Macedo Fernandes e Maria da Conceição Ri-
beiro Pinheiro, Ponte (Guimarães)

 → António Gonçalves da Silva e Maria da Conceição Ferrete, 
Merelim – S. Pedro (Braga)

CARÍSSIMOS CRISTÃOS E DEVOTOS DE 
NOSSA SENHORA DO SAMEIRO,

Com estima, esperança e solidariedade cristãs vos dirijo esta 
mensagem.

Foi decretada a 21 Janeiro 2021, por precaução, pela Confe-
rência Episcopal, a suspensão da celebração pública de cele-
brações religiosas, com efeitos a partir deste Sábado, 23 Janeiro 
2021, e até ulterior indicação. 

Assim, em obediência a esta norma da Conferência Episco-
pal e às orientações emanadas pelo Senhor Arcebispo Primaz de 
Braga, na sua última Nota Pastoral, e por deliberação da Comis-
são Administrativa da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro e 
minha, Reitor deste Santuário, determinou-se o seguinte: 

1 - As Missas dominicais e semanais estão suspensas até no-
vas diretrizes, bem como o serviço de Confissões. Procuremos 
valorizar a oração, pessoal e em família, acompanhando pela te-
levisão, rádio e/ou internet a transmissão da Missa (dominical 
e ferial); através da leitura e meditação da Palavra de Deus; da 
recitação individual e/ou em família do Terço. 

As intenções de Missas já marcadas poderão ser reagendas 
para quando voltarmos a celebrar com a presença física dos fiéis.

2 – A Basílica estará encerrada, bem como a Capela da Ado-
ração ao Santíssimo Sacramento. Apenas a capelinha de Nossa 
Senhora do Sameiro que se encontra no exterior permanecerá 
aberta

3 - As Missas agendadas por grupos de peregrinos, nacionais 
e estrangeiros, estão canceladas.

4 - Os Matrimónios, Batizados e Jubileus de Casamento mar-
cados estão cancelados enquanto se mantiver em vigor estas de-
terminações. Podem ser reagendados, se for essa a vontade dos 
interessados, em dia e data a combinar com o Reitor do Santuá-
rio.

5 - O atendimento presencial na Reitoria está encerrado, po-
dendo ser feito via email (reitoria@santuariodosameiro.pt).

Os tempos que Deus nos permite viver são exigentes, onde 
são postos à prova os nossos limites humanos e espirituais, in-
cluindo a nossa relação e confiança em Deus. 

Porém, as situações difíceis são muitas vezes ocasião de cres-
cimento espiritual, se as soubermos viver em Deus. Vivamos, 
pois, estes tempos com serenidade, esperança e confiança, bus-
cando, em Deus, na Virgem Maria, Nossa Senhora do Sameiro, 
em São José, neste ano que Lhe é particularmente dedicado, e 
nos Santos, a coragem necessária para os enfrentarmos. 

Não nos esqueçamos também de colocar no coração de Deus 
todos os doentes, os profissionais de saúde, os nossos gover-
nantes e os partiram para o Céu, directa ou indirectamente por 
motivo desta pandemia, na certeza de que a nossa oração lhes 
será proveitosa. 

Cuidemos de nós e, como nos lembra o Programa Pastoral da 
nossa Arquidiocese para este ano, cuidemos também dos outros, 
a exemplo do Bom Samaritano.

Rezemos uns pelos outros! Coloquemo-nos sob o manto pro-
tector de Nossa Senhora do Sameiro, saúde dos enfermos e au-
xílio dos cristãos! Uma santa e frutuosa Quaresma!

O Reitor do Sameiro

P. Delfim Coelho
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Depois do entrudo, a entrada

1. Depois da Terça-Feira 
de Carnaval, a Quarta-Feira 
de Cinzas. Após o Entrudo, a 
Quaresma. Aliás, chama-se 
Entrudo por ser precisamente 
entrada na Quaresma. 

2. Dir-se-ia que é o tempo 
litúrgico que mais se asseme-
lha à vida humana. Muito mais 
que o Carnaval. Poucos, com 
efeito, encontraram motivos 
para folia. Pelo contrário, o que 
mais nos pedem são sacrifícios.

3. A Quaresma é um tempo 
de penitência e o que mais se 
vê, hoje em dia, são pessoas 
com uma vida inteira de pe-
nitência. Temos a penitência 
da crise. Temos a penitência 
de ouvir falar da crise e, ainda 
por cima, a toda a hora. Temos 
a penitência do desemprego. 
Temos a penitência da crimi-
nalidade. Temos a penitência 
da injustiça. Temos a penitên-
cia da pobreza, da exploração, 
da fome.

4. Pode parecer, por isso, 
pouco oportuno (e até desu-
mano) vir apelar a mais peni-
tência. Que maior pode ser a 
penitência de quem não tem 

pão para comer ou casa para 
habitar? Que maior pode ser 
a penitência de quem perdeu 
o emprego? Como bem lem-
brou o Padre Ignacio Ellacuría, 
a Cruz tem uma permanente 
actualização histórica. Há pes-
soas crucificadas nas esquinas 
da existência. Cristo continua 
a ser torturado, condenado e 
morto em tantos deserdados 
da sorte, em tantos abandona-
dos da vida: Ele está neles.

5. É fundamental, portanto, 
que quem faz apelos à peni-
tência apresente também ges-
tos visíveis de despojamento. 
Isto significa que aquilo de 
que nos privamos há-de ser 
oferecido a quem precisa. Ve-
remos então que muitos pas-
sam mal porque nós não nos 
importamos. E notaremos que 
o nosso supérfluo é essencial 
para eles.

6. Se somos capazes de je-
juar por razões egoístas, por-
que é que não havemos de je-
juar por razões altruístas? Não 
falta quem reduza ao alimento 
para perder peso, para ser ele-
gante. Porque não reduzir ao 

alimento para ajudar quem 
tem menos, quem tem quase 
nada?

7. Urge que nos habituemos 
a fazer do outro o centro do 
nosso ser, o centro da nossa 
preocupação, o centro da nossa 
vida. Temos, pois, de nos des-
-centrar para nos re-centrar. 
O nosso centro só pode ser o 
centro de Cristo.

8. O centro de Cristo foi 
sempre Deus e o Homem. O 
centro dos membros da Igreja 
de Cristo só poderá ser Deus e 
o Homem. Daí o grande tripé 
que alavanca toda a trajectória 
quaresmal: a oração (relação 
com Deus) e o jejum e a esmo-
la (partilha com o ser humano).

9. Sabemos, por exemplo, 
que, no dia 25 de Janeiro de 
2010, 120 milhões de cristãos 
de 39 países promoveram uma 
jornada de oração e de jejum 
pela justiça no Zimbabwe. 
Muita coisa poderá ser feita. 
Porque não, por exemplo, ofe-
recer o peditório de um mês 
nas paróquias para ajudar os 
mais carenciados? Uma Igreja 
pobre será sempre uma Igreja 

próxima, uma Igreja capaz de 
interpelar.

10. Façamos penitência 
apoiando quem tem de fazer 
penitência. A penitência por 
opção é um gesto de comu-
nhão para com quem tem de 
fazer penitência por imposi-
ção. Despojemo-nos da carne 
e do peixe caro, levando um 
pouco de pão a quem nada 
tem para comer. Mas porque 
não fazer também, de vez em 
quando, jejum do automóvel 
desanuviando o ambiente? 
Porque não fazer jejum do ci-
garro, contribuindo para a saú-
de pessoal e para a saúde dos 
outros? 

11. Façamos também jejum 
de imagens e de palavras. E 
não deixemos de fazer jejum 
dos juízos precipitados, das 
acções agressivas e dos senti-
mentos violentos.   Deixemos 
que a bondade brilhe. Que a 
paz se instale. Que a justiça 
floresça. E que o amor vença. 
Não foi por tudo isto que Ele 
[Jesus] deu a vida?

Cón. João António Teixeira
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 “Caminhar juntos”, inter-
pretação linear de uma Igreja 
Sinodal proposta pelo nos-
so Programa Pastoral, não é 
a mera atitude de uma cama-
radagem alegre. Tem muitos 
pressupostos e concretizações 
bem definidas. A Quaresma 
acontece no centro de uma 
conversão pastoral a operar 
na vida das pessoas e das co-
munidades. É tempo favorável 
para que a renovação não seja 
adiada nos propósitos e nas 
programações. Lado a lado, 
com vidas interligadas, saben-
do que ninguém se salva sozi-
nho, proponho que seja tempo 
para cuidarmos do próximo, 
humanizando os cuidados que 
temos, ou devemos ter, uns 
para com os outros.

1. Propusemo-nos viver in-
tensamente a caridade, redes-
cobrindo Deus como amor. 
Este amor dará, por sua vez, 
um rosto sinodal à Igreja, na 
consciência de que somos um 
único corpo, juntos na vida e 
no discernimento do caminho 
a seguir. Sugiro, por isso, que 
se acompanhe e faça a cami-
nhada quaresmal preparada 
pelo nosso Departamento Ar-
quidiocesano para a Liturgia. 
O tema central desta caminha-
da é a caridade operativa, que 
se concretiza não só nas obras 
de misericórdia mas também 
no cuidado, atenção e escuta 
do outro. As diversas suges-
tões de filmes e livros poderão 
ajudar-nos a moldar o coração. 

Esta consciencialização de que 
a paternidade de Deus nos leva 
a sonhar e a trabalhar por uma 
fraternidade universal exige 
que a solidariedade seja efecti-
va, imitando Cristo, o Bom Sa-
maritano, para que a Igreja se 
torne um verdadeiro “Hospital 
de Deus” que a todos acolhe e 
a cada um testemunha solici-
tude concreta.

2. O Papa Francisco, na sua 
mensagem para o Dia Mundial 
da Paz, sugeriu um itinerário 
que gostaria que fosse traba-
lhado durante estes 40 dias 
quaresmais. Neste mundo de 
fragmentação e de indiferença, 
vamos reconhecer, como prio-
ridade, o dever de fomentar a 
cultura do cuidado. A pande-
mia não permite programas 
muito elaborados. A respon-
sabilidade e as incertezas pa-
recem inibir-nos, reduzindo 
a vida das comunidades aos 
mínimos. O Santo Padre refere 
que, neste mar agitado, neces-
sitamos de uma bússola e que 
esta consiste na gramática do 
cuidado. Não podemos perder 
o norte e acreditamos que é 
possível, no meio de todas as 
contingências, dar serenida-
de e mostrar que não pode-
mos adiar a construção de um 
mundo mais humano.

3.  Para que esta aventu-
ra quaresmal se torne viável 
e efectiva, necessitamos de, 
como condição prévia a tudo 
o resto, cuidar de nós mes-

mos, deixando-nos possuir e 
orientar pela Palavra de Deus, 
meditando-a e permitindo que 
ela nos vá moldando em ges-
tos de verdadeira auto-estima. 
Necessitamos de uma visão 
positiva sobre aquilo que so-
mos e o que a vida nos reserva. 
É tempo de ultrapassar tantas 
lamentações que não condu-
zem a nada. Valorizemos o que 
somos e trabalhemos para ser-
mos melhores. 

4. Cuidando de nós mesmos, 
através da Palavra e da oração, 
prosseguimos a nossa cami-
nhada cuidando dos outros e 
da natureza. O que intuímos 
interiormente transpomo-lo 
para as relações, sabendo que o 
grande problema da sociedade 
moderna reside no paradig-
ma da convivência social que 
adoptamos. Não precisamos de 
referir que temos prazer de sa-
ber curiosidades da vida alheia, 
partilhada acriticamente, e que, 
pelo contrário, estamos mui-
to longe de um testemunho 
de proximidade, no sentido 
que Cristo nos indicou, e que 
a parábola do Samaritano nos 
esclarece. O homem ferido da 
parábola tem muitos rostos. O 
nosso coração terá de ser toca-
do por situações de sofrimento 
e de injustiça que proliferam 
ao nosso lado, assim como em 
tantos contextos do planeta.

São muitas as vulnerabili-
dades, fragilidades e pobrezas. 
Cuidar dos doentes, dos ido-
sos, do sem abrigo, das vítimas 
da solidão e isolamento, das 
situações de violência domés-
tica, dos migrantes, dos desem-
pregados… Quando estamos 
envolvidos pela caridade, sabe-
mos que esta lista está incom-
pleta e que já ouvimos estas 
coisas muitas vezes. Somos es-
pecialistas nas considerações e 
na abordagem dos problemas. 
Importa agir, cuidando efecti-
vamente, começando por casa, 
chegando ao ambiente laboral, 

mergulhando no seio da comu-
nidade, arriscando olhar para a 
sociedade que nos rodeia. Que 
poderei assumir concretamente 
para cuidar dos outros?

5.  Nos tempos que correm, 
não necessitamos de grandes 
coisas. Basta cuidar através das 
coisas pequenas, com muita 
humildade e no momento pre-
sente. Valem as coisas mate-
riais, renunciando para poder 
partilhar, e as espirituais como 
maravilhosos sinais de presen-
ça. O contributo penitencial ou 
a renúncia quaresmal ajudam-
-nos a ir para além das boas 
intenções e a enveredar pelo 
testemunho, pois a Igreja Ar-
quidiocesana também deve 
cuidar da pobreza, através do 
Fundo Partilhar com Esperan-
ça e das necessidades básicas 
da comunidade de Santa Ce-
cília de Ocua, na diocese de 
Pemba, em Moçambique.

A parábola do Samaritano, 
com que Cristo explica ao dou-
tor da lei quem era o próximo, 
termina com um convite à imi-
tação. “Vai e faz o mesmo” (Lc 
10, 30). Não se trata de uma 
simples meditação pia com 
considerações teóricas interes-
santes. Ela deve comprometer 
e o tempo da Quaresma deverá 
ser aproveitado para ver o que 
este “fazer o mesmo” implica. 
Cada um deverá questionar-
-se, as comunidades deverão 
discernir sinodalmente sobre 
os verdadeiros conteúdos des-
ta parábola, os movimentos 
poderão sentir necessidade de 
uma nova vitalidade criativa. 
Vamos cuidar do próximo. Não 
limitemos este compromisso 
ao tempo da Quaresma. A Pás-
coa significa o testemunho de 
um Cristo Vivo, visível no amor 
com que cuidamos dos outros. 
Não desperdicemos esta opor-
tunidade! Pedi coisas conheci-
das. Estarão a ser vividas?

 
 † Jorge Ortiga

“Cuidar do Próximo”
Mensagem para a Quaresma  

do Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga
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Prestes a entrarmos no mês 
de São José e estando a viver o 
«Ano de São José»,

façamos uma visita ao altar 
de São José na Basílica de São 
Pedro em Roma.

Na tarde de 19 de Março de 
1963, dois meses e meio an-
tes da sua morte, o Papa João 
XXIII desvelou e abençoou um 
novo mosaico no altar dedi-
cado a São José no transepto 
esquerdo da Basílica do Vati-
cano (Roma). Imediatamente 
a seguir disse: «Através destas 
Vésperas solenes, as nossas al-
mas ficaram verdadeiramente 
cheias de alegria, extasiadas 
e refrescadas. (…) Era nosso 
desejo fazer esta profissão de 
devoção ao Esposo puríssimo 
de Maria, o Guardião de Jesus, 
e assim coroar o voto feito nos 
nossos corações de que a vene-
ração de São José como Patro-
no da Santa Igreja (Protector 
Sanctae Ecclesiae) e Protector 
do II Concílio do Vaticano pos-
sa também ser acesa na maior 
igreja da Cristandade. A coin-
cidência com o dia do nosso 
onomástico e com o 38º ani-
versário da nossa consagração 
episcopal enche-nos de uma 
emoção especial e tem um sig-
nificado particular». Conclui-
-se destas palavras de S. João 
XXIII o desejo de perpetuar a 
veneração de São José na Ba-
sílica do Vaticano. Este desejo 
tinha sido repetidamente ex-
presso através de uma imagem 
aqui e ali, mas nunca tinha 
chegado à sua plena realiza-
ção.

Entre 1949 e 1950, foram fei-
tos concursos para um mosaico 
para a Basílica do Vaticano so-
bre o tema ‘São José, padroeiro 
de toda a Igreja’”, mas estes 
não se concretizaram. Final-
mente, numa Carta Apostóli-
ca de 19 de Março de 1961, S. 
João XXIII expressou a sua de-
cisão: «Na mais alta Igreja de 
São Pedro, onde são veneradas 
preciosas recordações de todo 
o cristianismo, há também um 

altar a São 
José. Hoje, 
19 de Mar-
ço de 1961, 
queremos e 
d e c i d i m o s 
firmemente 
que o altar 
de S. José 
brilhará num 
novo, maior 
e mais festi-
vo esplendor. 
Que se torne 
uma atracção 
de devoção 
para os cren-
tes indivi-
duais, bem como para grandes 
multidões de peregrinos ... São 
José! aqui é o seu lugar como 
‘Protector de toda a Igreja’ 

( ‘Protector 
universa l i s 
Ecclesiae’)». 

A s s i m , 
uma pintu-
ra do artis-
ta milanês 
Achille Funi 
(1890-1972) 
foi finalmen-
te transferida 
para um mo-
saico, cujo 
lugar seria 
acima do al-
tar principal 
do transepto 
esquerdo da 

basílica, onde as relíquias dos 
santos apóstolos Simão e Judas 
Tadeu foram guardadas desde 
1605. A Crucificação de São 

Pedro, uma cópia de um qua-
dro de Guido Reni que tinha 
sido colocado, desde 1822, aci-
ma do referido altar, foi trans-
ferido para o altar adjacente à 
esquerda. No mosaico (veja a 
ilustração anexa), para além de 
São José e do Menino Jesus, há 
dois anjos e um rapaz. Um de-
les segura uma fita com a ins-
crição em vista do patrocínio 
sobre a Igreja: “Tu serás senhor 
da minha casa (Tu eris super 
domum meum)”. Esta “casa” é 
visível ao fundo do mosaico, 
pela cúpula da Basílica de São 
Pedro. O outro anjo segura o 
pequeno barco de Pedro, como 
símbolo da Santa Igreja. O ra-
paz, por outro lado, oferece 
um ramo de oliveira ao santo 
padroeiro da Igreja, provavel-
mente em alusão ao Papa João 
XIII e à sua encíclica “Pacem in 
terris” (Paz na Terra). A propó-
sito, celebra-se uma Missa diá-
ria pela paz, neste altar de São 
José, que também alberga o 
tabernáculo da Basílica de São 
Pedro.

O Papa João XXIII, num 
discurso aos Cardeais no Do-
mingo antes da festa de São 
José em 1963, pôde dizer: «Se-
nhores Cardeais, regozijai-vos 
com a promessa que vos fize-
mos e oferecemos. Que este 
altar, cujo retábulo iremos 
abençoar na próxima terça-
-feira, seja simultaneamente 
um destino para peregrinos 
piedosos e uma fonte de con-
solação e de assistência celes-
tial».

Que o mesmo seja verdade 
para os peregrinos do Samei-
ro. Visitemos ali, na Basílica, o 
altar de São José, à direita do 
altar-mor, com frequência du-
rante este ano e oremos ao 
patrono da Igreja para que a 
pandemia termine em breve e 
para que as nossas igrejas vol-
tem a estar abertas para o bem 
de toda a humanidade.

P. armín maria, orC
Prior da ordem  

de santa Cruz - sameiro

Ano de São José

São José no Vaticano
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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-
lea, em prol do Santuário do 
Sameiro.

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

Obrigado.
a Confraia do sameiro

Campanha de angariação de fundos
(Casa das Estampas, Residência das Irmãs 

Clarissas e Reitoria do Santuário)

SAMEIRO EM IMAGENS
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Somos chegados a uma ida-
de, em que, relembrar tempos 
idos, é quase que, uma cons-
tante diária. E, normalmente, 
vêm-nos à memória, os bons e 
felizes tempos vividos. E, princi-
pamente, quando criança e, par-
ticularmente, em épocas festivas 
marcantes, nomeadamente o 
Natal e a Páscoa.

Aqueles dias avizinhavam-
-se. Ficavamos ansiosos, nós 
crianças, pois para além das fé-
rias escolares, iriamos ter dias 
diferentes, de festa, de alegria 
e sobretudo, de alguma fartu-
ra, de acordo com as possibili-
dades dos nossos progenitores. 
Não faltando, as tradicionais 
amendoas, que os padrinhos 
nos davam e que, guardáva-
mos religiosamente, dentro do 
pacote plástico. O importante 
era poder olhar para elas o mais 
possível e não degustá-las. Dá-
va-nos uma enorme sensação 
de posse.

E tudo começava nas véspe-
ras do domingo de ramos. Havia 
uma certa competição, salutar, 
entre todos nós, crianças da al-
deia, ajudados pelos mais cres-
cidos. E, a procura do ramo de 
loureiro mais alto, era o início 
das “hostilidades”. De macha-
do em punho, lá seguiamos o 
nosso primo Xico, mais velho do 
que nós, mas também, aprecia-
dor destes dias. E era com golpe 
certeiro que derrubava o primei-
ro ramo de loureiro que achava 
“dos melhores” para ornamen-
tar.

Recolhidos os ramos, coloca-
dos em fila, na eira lá da aldeia, 
havia agora, que esperar, pela 
disponibilidade dos nossos pais, 
para  o trabalho de enfeite dos 
mesmos. O dia estava a apro-
ximar-se e era necessário tê-los 
prontos para a grande “exibi-
ção”. Entretanto, iamos recolher 
as laranjas, as camélias e os ra-
mos de oliveira, essenciais para 
que, o resultado final, resultasse 
num ramo, não só alto, como 
colorido e a exalar um odor a 
oliveira, deveras extasiante.

Quase não se dormia, de exci-
tação. O grande dia estava aí. Era 
hora, de em salutar competição, 
mostrarmos as nossas “obras”. 
Para o adro da igreja, conver-
giam dezenas de participantes, 

cada um empunhando o seu 
ramo, de forma  que, o enorme 
terreiro se tornava exiguo, para 
acolher tanta gente. O barulho, 
das conversas cruzadas, era en-
surdecedor. A espaços, os sinos 
badalavam as horas, as meias e 
os quartos, anunciando a chega-
da da hora, em que a cerimónia, 
iria inicar. Eramos chegados à 
Benção de Ramos.

De subito, o barulho foi dimi-
nuindo, como se estivessemos 
a rodar o botão da telefonia. Ao 
longe, no palco, onde de tarde. a 
banda iria tocar, agora transfor-
mado em altar, surgia o senhor 
abade, com as vestes coloridas 
e cuidadosamente engomodas. 
O silêncio era total. A cerimónia 
havia começado.

De subito, um frenesim es-
palhava-se pelo terreiro. Todos 
erguiam os ramos, alguns até se 
colocavam em bicos de pés, para 
que o seu  fosse, não só o mais 
alto, mas para que, a água benta, 
com que o senhor abade fazia a 
benção, lhes caísse em cima, e 
os abençoasse. Era empolgante, 
uma sensação de dever cumpri-
do, agora que a festa estava no 
seu fim.

Restava-nos, ainda, cumprir 
um dever, de que nenhum de 
nós, ousava esquivar-se. Levar o 
ramo benzido aos nossos padri-
nhos. Era a hora esperada, de re-

ceber o folar. Umas boas amên-
doas e uma notita verde, que ia 
direta para o cofre, eram o usual. 
Por vezes uma peça de roupa ou, 
excepcionalmente, uns sapatos, 
fazim parte do “cabaz”.

Iamo-nos deitar mais cedo, 
nesse dia, cansados da azáfama 
vivida, que começara bem cedo. 
Dormiamos como anjos, mas na 
esperança, de que, no proximo 
domingo, ainda teríamos festa. 
E esta sim, a melhor.

Ouvia-se o primeiro tilin-
tar da campainha que sempre 
acompanha o compasso. Era o 
sinal que queriamos, nós crian-
çada, para nos lançarmos ao seu 
encontro. Um homem com a 
cruz de Cristo, o senhor abade, 
dois acompanhantes e o reco-
letor de esmolas, constituiam a 
“comitiva” que, casa a casa, sem 
excepção, levava a palavra de 
Cristo e a boa nova da Sua res-
surreição.

Por ruas e vielas, campos e 
montes, lá andavamos, o dia in-
teiro, seguindo a cruz, que nem 
apóstolos seguiram Jesus. Ainda 
sem saber muito bem o signifi-
cado desta “procissão”, a maio-
ria de nós fazia-o como de uma 
festa se tratasse. Aqui e ali, ou-
via-se o estoirar de um ou dois 
foguetes, a anunciar a chegada 
do compasso, que trazia a boa 
nova. 

Uma, após a outra, todas as 
casas eram visitadas. A “estadia” 
era, normalmente breve. Recita-
va-se a palavra de Deus, anun-
ciava-se a boa nova, Cristo era 
dado a beijar a todos os presen-
tes, a apressavam-se a sair, que 
o “caminho é longo”. O ultimo 
a sair, era sempre, o homem da 
pasta castanha. Como eu gosta-
va de o ver, a recolher a moeda, 
que estava incrustada, na laranja 
em cimo da mesa coberta com 
uma alva toalha. Era o que se 
podia dar. Noutras casas, mais 
abastadas, recolhia um pequeno 
envelope que, certamente, leva-
ria uma quantia mais choruda. 

À medida que se iam 
“benzendo” as casas, a miuda-
gem, já despachada da obriga-
ção de permanecer junto dos 
seus, juntava-se aos outros, 
engrossando o cortejo, que se 
aproximava das ultimas casas da 
aldeia. 

Estava a terminar este mo-
mento de festa. Era um dia es-
pecial. Normalmente, estreava-
mos uma nova peça de roupa, 
o que nos deixava felizes e en-
vaidecidos, a par das amendoas, 
que segurávamos na mão, não 
fossem elas fugir.

Era pouco, mas éramos feli-
zes.

José CamPos

Confraria do sameiro

Como eram felizes, aqueles dias!
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Rainha excelsa, Imaculada Virgem,
Nossa esperança firme e poderosa,
Sobre todas as mães Mãe estremosa, 
Fonte perene d’entranhado amor,
Daí, desse alto, onde te ergueu sentido
Preito, que a nossa crença te oferece,
Do povo português escuta a prece
E os rogos leva ao trono do Senhor:

 Volve os olhos a Roma, onde aclamar-te
 Sem leve mancha as gerações ouviram;
 Vê que as traições em volta dela giram
 Qual gira o lobo em torno do redil;
 Do Venerando Ancião que te cingira
 D’aureo diadema a fronte alenta os passos,
 Das insídias cruéis desfaz os laços, 
 Manda que as fers entrem no covil.

E não te esqueça a terra dos Afonsos,
O reino do qual és padroeira,
Que deposita confiança inteira
No auxílio teu, que nunca lhe faltou;
E por termais segura a liberdade,
Que à força d’heroísmos conquistara,
Quando os férreos grilhões despedaçara
Sob a égide tua a colocou.

 Oh! Não consistas que a feroz doutrina
 Que tenta derrubar os teus altares
 Do povo português invada os lares 
 E espalhe as trevas onde brilha a luz;
 Recorda-te, Senhora, que este povo,
 Do tormentoso mar rompendo o dique,
 Guiado do clarão do sol d’Ourique,
 Levou ao longe de teu filho a Cruz.

Acaba as discussões que nos dividem,
Que nunca mais as lutas fratricídas
Venham as forças, a fazenda, as vidas
Dos filhos deste solo arrebatar;
Faz um povo d’irmãos do luso povo
Por Deus e pela pátria, em verdadeira
Aliança unidos numa só bandeira,
Rendendo cultos junto ao mesmo altar.

 Mantém ilesa a independência nossa,
 Nos corações inflama o patriotismo,
 E nas almas infunde aquele heroímo
 Que o mundo admira quando a história lê;
 Se um dia por desgraça a terra lusa
 Invadirem as armas do estrangeiro,
 Que todo o povo português seja um guerreiro,
 Guardando intacta a lealdade e a fé.

E, enfim, como vigia da atalaia
Os passos do inimigo a sentinela,
Assim desse alto, tu, Senhora, vela
Sobre os destinos deste povo teu;
E como espalha o seu fulgor nos vales
A bela aurora, que d’além ascende,
Sobre a Augusta Cidade o manto estende,
E a mãos cheias derrama os béns do céu.

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 escre-
veu 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
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