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IMACULADA CONCEIÇÃO: 
UMA RAINHA COM 375 ANOS

A devoção vinha de lon-
ge. Reis, Bispos, Ordens Re-
ligiosas, Universidades, clero 
e simples fiéis partilhavam a 
piedosa crença na Imaculada 
Conceição de Nossa Senho-
ra. Até o Senado de Lisboa, a 
inícios do séc. XVII, resolve 
colocar em lápides, nas portas 
da cidade: A VIRGEM MA-
RIA NOSSA SENHORA FOI 
CONCEBIDA SEM PECADO 
ORIGINAL.

Mais bonito ainda o que 
aconteceu em 1640, Portugal a 
readquirir a sua independên-
cia, após domínio castelhano. 
No dia 8 de dezembro, o Rei 
D. João IV manda celebrar em 
Lisboa, na capela real, a festa 
da Imaculada Conceição. Era 
a primeira solenidade religio-
sa a que assistia como rei de 
Portugal. Saiu daí o voto de 
escolher, para padroeira do 
reino, a Virgem Maria, sob o 
título de Imaculada Concei-
ção. 

A 16 de janeiro de 1646, 
o Monarca escreve ao Reitor 
da Universidade de Coimbra. 
Aponta-lhe o exemplo da de 
Salamanca que, desde 1618, 
impunha aos seus graduados o 
juramento da Conceição. Ane-
xa o formulário desse mesmo 
juramento e encomenda-lhe, 
“movido de devação particu-
lar”, que dê as ordens neces-
sárias para que “muy pontual-
mente” assim se proceda na 
Universidade de Coimbra. 

A 20 de julho desse ano de 
1646 a carta do Rei foi apre-
sentada ao Claustro conimbri-
cense. O juramento aconteceu 

oito dias depois. Garantia a 
Universidade, Reitor, Lentes, 
Doutores… defender a dou-
trina da Imaculada, também, 
lê-la, pregá-la, e ensiná-la pu-
blica e particularmente. Mais: 
“atenta a ordem de sua Ma-
gestade”, a Universidade fazia 
estatuto que valesse e tivesse 
força para sempre de “em ne-
nhum tempo” poder ser admi-
tido aos graus quem não fizes-
se o mesmo juramento. 

O processo de Coimbra ain-
da não havia chegado ao fim e 
já se tinham reunido as Cortes 
dos Três Estados (entre 28 de 
dezembro 1645 e 16 de março 
de 1646): D. João IV levou-os 
a elegerem Nossa Senhora da 
Conceição como defensora e 
protetora de Portugal e seus 
domínios.

Efetivando tal decisão, “[…] 
a 25 de Março de 1646, do-
mingo de Ramos, D. João IV 
prestara o seu próprio jura-
mento, na Real capela do Paço 
da Ribeira, dedicando o Reino 
à Virgem Maria – como o fizera 
D. Afonso Henriques –, fazen-
do-se seu vassalo e tributário 
(o seu tributo seria, cada ano, 
de 50 cruzados de ouro à Se-
nhora da Conceição de Vila Vi-
çosa), obrigando-se a defender 
até derramar o sangue, que ela 
fora concebida em graça, des-
naturalizando de seus reinos 
a todos os que sentissem em 
contrário”.

Desde a eleição da Padroei-
ra, os monarcas portugueses 
da Dinastia de Bragança, os 
Reis de Portugal, nunca mais 
colocaram a coroa na cabeça. 

Em ocasiões solenes, ela era 
deposta sobre uma almofada, 
ao seu lado direito. Quem os-
tenta a coroa é Nossa Senho-
ra da Conceição, que mora 
em Vila Viçosa. E que também 
mora no Sameiro!

Feitas as contas, Nossa 
Senhora foi coroada há 375 
anos. E, por isso, resolveu a 
Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro expor a sua co-
roa, a que lhe foi doada pelas 
mulheres de Portugal, aos do-
mingos, entre 2 e 23 de maio 
deste 2021, na Basílica, du-
rante a parte da tarde e lançar 
a todos um convite: vamos 
visitar a nossa Mãe, a Senho-
ra do Sameiro, a Imaculada 
Conceição, a nossa Rainha.  
Vamos olhar para a sua co-
roa, melhor, vamos olhar para 
a Mãe do Céu e dizer-lhe: a 
vós nos confiamos; és a nos-
sa soberana; a ti entregamos 
a nossa vida, a nossa casa, o 
nosso país, o nosso mundo. 
Senhora do Sameiro, Imacu-
lada Conceição, nossa Mãe e 
Rainha, a vós nos consagra-
mos. Valei-nos, protegei-nos, 
guardai-nos. Confiamos em 
vós. Confiamo-nos à vossa 
intercessão. Entregamo-nos 
nos vossos braços. Acolhei-
-nos e abraçai-nos com a 
vossa ternura, com o vosso 
carinho, com o vosso amor.

Eis-nos aqui, Mãe e Rainha. 
Toma-nos nos teus braços. 
Cuida de nós!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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JUBILEUS DE CASAMENTO

Março

BODAS DE PRATA

 → Carlos António de Jesus Monteiro  
e Olga Maria Gonçalves Soares, Lamaçães (Braga)

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
50,00 – Albertina Conceição Silva Costa, 
  Maria Sameiro Amaral Pacheco, 
  Maria Teresa Pereira Branco Melo, 
  Maria Clara Silva Viana Dias.
40,00 – Dionísia Celeste Moreira, 
  José Francisco Martins,
30,00 – Judite Florinda Costa Almeida, 
  Francisco Inocêncio Oliveira, 
  Maria Regina Pinto Pinho, Casimiro Costa.
20,00 – Maria Carmo Galhardo Madeira, 
  António Cunha Azevedo, 
  Domingas Alexandra Costa A. Oliveira, 
  Emília Silva Freitas, 
  Maria Conceção Alves Costa, 
  Maria Anatilde Serra, 
  João Alberto Machado Ribeiro, 
  Maria Rosália Sousa Henriques.
15,00  – Rosa Maria Rodrigues, 
  Celestino Oliveira Lopes, 
  Manuel Teixeira Santos, 
  Ermelinda Rodrigues Vieira, 
  Maria Aurora Alves Pereira Crisóstomo.
10,00 – Margarida Maria Caldas Carvalho, 
  Sebastião Pereira, 
  Maria Assunção Leite Silva,
  Rosa Silva, 
  Álvaro Pinheiro, 
  Francisco Américo Pereira Novoa, 
  Colégio Missionário São José Cluny (Braga), 
  António Manuel Costa Ferreira, 
  Acácio Augusto Albuquerque Júnior, 
  Manuel Joaquim Costa Pereira, 
  José Pereira Machado,
   João Freitas Silva, 
  Maria Conceição Azevedo Maia, 
  Joaquim Vieira Costa, 
  Francisco Ribeiro Carriço, 
  Joaquim Vieira Costa, 
  Maria Alice Marques Silva, 
  Maria Céu Duarte Ramos, 
  Paroquia São Paio Antas, 
  Maria Sameiro Caldas, 
  Abílio Mendes Oliveira, 
  Custódio Barbosa Oliveira.

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES
A partir de 15 de março de 2021

Segunda-feira a Sábado (de manhã)
na Basílica.

10.00h e 16.30h (precedida da recitação do terço)

Missa Vespertina de Sábado 
e as Missas de Domingo na Cripta 

SÁBADO:
16.00h – Terço | 16.30h – Missa

DOMINGO:
07.30h | 09.30h |11.30h | 16.30h

Terço: 16.00h

As normas a cumprir obrigatoriamente, antes, durante e depois das 
celebrações, são as que foram aprovadas pela DGS e pela Conferência 
Episcopal Portuguesa em Maio de 2020 e que continuam em vigor:

. A higienização das mãos;

. o uso de máscara 

. Manter a distância de segurança recomendada de  
 2 metros entre cada pessoa, a não ser que coabitem.
. Não haver aglomerado de pessoas, no final da 
celebração.

o reitor do sameiro 

Pe. Delfim Coelho
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Estamos já no Mês de Maio, 
Mês de Maria, que começa 
com a bela festa de São José 
Operário. Convém, portanto, 
meditar brevemente sobre este 
casal, o mais santo que passou 
sobre este solo terrestre.

Debaixo da cruz, em  S. João, 
é nos dado o amor filial para 
com nossa Mãe Santíssima. É 
um olhar para Maria numa li-
nha vertical. A criança recebe 
protecção e segurança da mãe 
e, por outro lado, responde-lhe 
com confiança, amor e gratidão.

São José, porém, foi confir-
mado no seu amor esponsal por 
Maria (numa linha mais  hori-
zontal) pelo anjo na sua  “Anun-
ciação” (Mt 1,20-24): “um anjo 
do Senhor lhe apareceu em so-
nhos e lhe disse: José, filho de 
Davi, não temas receber Ma-
ria por esposa, pois o que nela 
foi concebido vem do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um filho, 
a quem porás o nome de Jesus, 
porque ele salvará o povo dos 
seus pecados...”  Despertando, 
José fez como o anjo do Senhor 
lhe havia mandado e recebeu 
em sua casa a sua esposa, e 
assim fez como S. João após a 
morte de Jesus:  “E desde aque-
la hora em diante, o discípulo 
a levou para a sua casa” (cf. Jo 
19,27). Isto significa que não a 
recebeu simplesmente na sua 
casa material, mas sobretudo 
no seu coração. 

Ao oferecer a Maria a sua 
mão e o seu coração a uma 

aliança de casamento virginal, 
e ao apresentar a sua própria 
virgindade como um presente 
precioso do seu noivado, José 
deu a Maria mais do que se ele, 
o empobrecido descendente da 
linhagem real de David, tivesse 
trazido para o seu casamento, 
não uma humilde habitação 
com uma oficina de carpintei-
ro, mas um reino. No mesmo 
sentido, Maria ao receber São 
José para ser o guardião e le-
gítimo senhor e “proprietário” 
da sua  pureza imaculada e 
virgindade perpétua, doou-lhe 
um tesouro que não pode ser 
comparado a nada no mundo.

Com que simplicidade, silên-
cio e coragem José percorreu, 
com o Menino e a Sua Mãe, o 
caminho da fé e da confiança 
incondicionais e do amor. Ele 
era-lhes amparo e apoio nas si-
tuações difíceis, era para eles de-
fesa e escudo contra toda inveja 
e contra todos os ataques. Com 
São José, queremos contemplar 
Maria, com ele queremos servir 
Maria, com ele queremos supli-
car a intercessão da Puríssima 
Virgem. Ele é o patrono do nos-
so trabalho quotidiano; ela é a 
luz que a cada dia resplandece 
diante de nós, – e Ele, Nosso 
Senhor,  é a meta de todos nós!

Todos nós profitamos des-
te amor virginal entre José e 
Maria: os esposos na sua abs-
tinência periódica, para que 
o seu casamento tenha con-
sistência, os solteiros que não 

são chamados ao matrimônio, 
as pessoas divorciadas, cujo 
casamento se desmoronou, os 
sacerdotes para que possam 
amar a sua “esposa” (a Igreja, 
a paróquia) virginalmente (na 
assim chamada caridade pas-
toral) e, claro, e sobretudo, as 
pessoas consagradas que, no 
seu estado de “casados com 
DEUS”, encontram em José e 
Maria os modelos por exce-
lência.  Quão importante se-
ria, portanto, que a festa dos 
Esponsais de Maria com São 
José, celebrada antigamente a 
23 de Janeiro, encontrasse de 
novo lugar no calendário litúr-
gico. Numa época de crise das 
famílias, da taxa crescente de 
divórcios, das uniões de fac-
to e da indefinição dos sexos 
(ideologia do género), esta fes-
ta poderia ser um contributo 
eficaz para contrariar estes de-
senvolvimentos devastadores, 

qual uma barreira protectora 
e eficaz. Convido porém a vós 
todos, queridos Peregrinos da 
Virgem do Sameiro e leitores 
dos seus Ecos, a rezarem fer-
vorosamente, especialmente 
agora no Ano de José, para que 
esta graça (da recuperação da 
festa dos Esponsais de Nossa 
Senhora com São José) possa 
fluir eficazmente.

Aliás, quem visita a Catedral 
de Braga e levanta o seu olhar 
para o alto, logo após a entra-
da, estando ao lado do órgão 
imponente, avistará no alto da 
cúpula uma belíssima apresen-
tação dos Esponsais de  José e 
Maria, penhor de bênção para 
todos os casais que entram e 
saiem deste templo santo. 

Pe. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz  
sameiro

Ano de São José
José e Maria
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1. Enquanto espelho e exem-
plo, Maria oferece à Igreja o 
Seu próprio rosto. Qual é a fi-
sionomia deste rosto?

Em Maria encontramos o 
Evangelho vivo, o Evange-
lho inscrito na vida. Em Maria 
vemos uma Igreja totalmen-
te descentrada (de si mesma) e 
plenamente recentrada (no divi-
no e no humano); uma Igreja 
voltada, antes de mais e acima 
de tudo, para Deus; uma Igreja 
esvaziada de si e cheia de  Je-
sus Cristo; uma Igreja tonificada 
pelo Espírito; uma Igreja feliz 
na fé; uma que se apaga volun-
tariamente para que Jesus pos-
sa brilhar. 

Trata-se, por isso, de uma 
Igreja mais confidente que con-
ferente; de  uma Igreja despojada 
e humilde; de uma Igreja que 
sabe fazer silêncio para poder 
fermentar a Palavra; de uma 
Igreja que, acima do fazer, pri-
vilegia o estar; de uma Igreja 
que se  habitua não só a rezar 
(falando com Deus), mas tam-
bém a orar (escutando a voz de 
Deus).

Não admira que esta des-
ponte como uma Igreja pro-
feticamente  inconformista (e 
saudavelmente inconformada); 
como uma Igreja distante do po-
der e próxima dos simples; como 
uma Igreja pobre e (prefe-
rencialmente)  junto dos  po-
bres;  como uma Igreja que 
existe para servir e nunca para 
se servir; como uma Igreja dis-
ponível e jamais imparcial; como 
uma Igreja libertadora e miseri-
cordiosa; como uma Igreja ma-
terna e, nessa medida, tolerante.

Eis, em síntese, uma Igreja 
educadora (sobretudo) pelo tes-
temunho; uma Igreja, ao mes-
mo tempo, discípula e segui-
dora; uma Igreja próxima (até) 
de  quem está distante; enfim, 
uma Igreja existencialmente eu-
carística, que faz da entrega de 
Jesus Cristo, que sacramental-
mente actualiza, um programa 
de vida e uma  contínua pro-
posta de sentido. É uma Igre-
ja que, como Maria, aprende a 
conjugar mais o verbo dar do 
que o verbo receber!

2.  A Igreja  é chamada  in-
cessantemente a recompor o 
seu rosto em Maria. No Seu 
rasto, não desvalorizará planos 
de acção nem conferências ou 
simpósios. Mas a prioridade 

será sempre a vivência de cada 
instante e o testemunho em cada 
momento.

Na  mais ínfima parcela do 
krónos fará brilhar o luminoso 
esplendor do  kairós. Não de-
sistirá perante as dificuldades, 

mas procurará transformá-las 
em permanentes  oportunida-
des. Será uma Igreja humilde, 
que nunca reclamará privilé-
gios. A sua voz só se fará ouvir 
para anunciar o Evangelho da 
esperança e para denunciar as 

Sinal de esperança
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injustiças que visam obscure-
cê-la.

Passará muitas horas de 
joelhos, à escuta. Não  terá  a 
preocupação de que se fale 
dela. O importante, para a 
Igreja, é que se faça o que Je-
sus diz (cf. Jo 2, 5); é que Jesus 
cresça, ainda que ela diminua 
(cf. Jo 3, 30).

Nesse contexto, terá mui-
tos tempos de retiro e de deser-
to, imitando Maria no Sábado 
Santo, entre a recordação da 
morte e a expectativa da res-
surreição. Também a vida da 
Igreja decorre entre a atenção 
dispensada à realidade e o em-
penho na sua transformação.

3.  O Sábado Santo é uma 
espécie de entretanto entre a 
comemoração da morte e a 
celebração da vida.    A Páscoa 
está, literalmente, em marcha. 
A passagem da morte para a 
vida faz-se no silêncio da es-
pera. Estamos no fundo? Mas 
é do fundo que tudo parte. 

A grande lição do Sábado 
Santo é que não há motivos 
para o derrotismo (próprio de 
Sexta-Feira Santa), mas tam-
bém não há ainda razões para 
a euforia (aceitável em Domin-
go de Páscoa). O Sábado San-
to é a grande metáfora da exis-
tência humana e do percurso 
eclesial. É preciso nunca deixar 
de acreditar, nunca desistir de 
trabalhar. Não há obstáculos 
intransponíveis.

 Segundo Carlo Maria Marti-
ni, «entre o “já” e o “ainda não”, 
devemos evitar absolutizar o 
hoje com atitudes de triunfa-
lismo, ou, pelo contrário, de 
derrotismo. Não podemos de-
ter-nos na escuridão de Sexta-
-Feira Santa, numa espécie de 
“cristianismo sem redenção”; 
mas também não devemos 
apressar a plena revelação da 
vitória da Páscoa em nós, que 
se realizará na segunda vinda 
do Filho do Homem. Somos 
convidados a viver como pere-
grinos na noite iluminada pela 
esperança da fé e acalentada 
pela autenticidade do amor».

  Neste tempo, que decorre 
entre a escuridão mais densa 
e a aurora do dia de Páscoa, 
«Maria revive as grandes coor-

denadas da sua vida, coor-
denadas que resplandecem 
desde a Anunciação e que ca-
racterizam a Sua peregrinação 
na fé».

4. Os discípulos, figurando 
a Igreja nascente, «trazem em 
si a memória de tudo o que 
viveram com o Mestre. Trata-
-se, porém, de uma recorda-
ção carregada de nostalgia e 
fonte de tristeza, porque tudo 
por que tinham ansiado e que 
tinham esperado com Ele e 
por Ele parece irremediavel-
mente perdido. O Sábado 
Santo é vivido pelos discípu-
los no medo e no temor do 
pior, porque o futuro parece 
reservar para eles derrotas e 
humilhações crescentes. No 
sábado do tempo em que 
nos encontramos é necessá-
rio redescobrir a importância 
da espera; a ausência de es-
perança talvez seja a doença 
mortal das consciências, nes-
ta época marcada pelo fim 
dos sonhos ideológicos e das 
aspirações a eles associadas».

A espera da esperança não 
pode ser confundida com pas-
sividade. Pelo contrário, ela 
proporciona a oportunidade 
decisiva para realizar o priori-
tário: a escuta.

  A escuta, que nunca peca 
por excesso, faz-se, sem dúvi-
da, a partir da Palavra revela-
da na Escritura e interpretada 
pelo Magistério. Mas faz-se 
também —  e bastante — a 
partir do acolhimento do Espí-
rito que balbucia no tempo (o 
zeitgeist) e, particularmente, na 
voz da consciência.

Tenhamos presente que, 
como avisa o próprio Jesus, 
Deus vê no segredo (cf. Mt 6, 
1-6). E não é seguramente em 
vão que o Vaticano II chama à 
consciência o «santuário secre-
to» onde o Homem se encon-
tra com Deus. «A palavra de 
Deus, como sublinha Simone 
Weil, é também a palavra se-
creta». 

Daí que  o pensamento 
crente deva estar «vazio, à 
espera, sem nada procurar, 
mas pronto a receber, na sua 
verdade nua, o objecto que o 
vai penetrar». No fundo, «os 
bens mais preciosos não de-

vem ser procurados, mas es-
perados».

 Uma pessoa não há-de ser 
estigmatizada por decisões 
que toma em consciência e, 
muitas vezes, no meio de con-
dicionantes que chegam a ser 
dramáticas. Simone Weil con-
fidencia que o uso das palavras 
«anathema sit» foi o motivo 
que a «impediu de franquear as 
portas da Igreja». É igualmente 
essa a razão para que muitos a 
abandonem ou se desencan-
tem com ela. O legado de Jesus 
Cristo implica uma «solução 
harmoniosa entre indivíduos 
e comunidade». E esta harmo-
nia passa, inevitavelmente, por 
um «justo equilíbrio de contrá-
rios».

5. A consciência é vista, des-
de o princípio, como uma es-
pécie de vestígio seminal do 
divino em cada homem. Aliás, 
já há muitos séculos atrás, 
Pierre Bayle descrevia a cons-
ciência como «a voz e a lei de 
Deus». Pelo que «violar a cons-
ciência é, essencialmente, vio-
lar a lei de Deus». 

João Paulo II viria a sufra-
gar esta posição, em 1991, na 
mensagem para o Dia Mundial 
da Paz: «Nenhuma autorida-
de humana tem o direito de 
intervir na consciência seja de 
quem for». Neste sentido, «ne-
gar a uma pessoa plena liber-
dade de consciência ou tentar 
impor-lhe uma maneira parti-
cular de compreender a verda-
de vai contra o seu direito mais 
íntimo».

O primado  da pessoa é o 
que deve prevalecer. A auto-
ridade está ao serviço da pes-
soa. Não pode abafar a pes-
soa. A autoridade existe para 
que a consciência de cada um 
seja respeitada. Para que, no 
fundo, seja garantido que a 
autoridade maior é a cons-
ciência.

A Igreja é comunitária, mas 
com base na pessoa. Não des-
personaliza quando integra. 
Cada um deve, pois, ser aco-
lhido e tratado como único. 
Maria mostra como o Salvador 
de toda a humanidade veio ao 
mundo por meio de uma única 
pessoa.

A Igreja deve dirigir-se a to-
dos e tem de estar disponível 
para cada um. Em qualquer 
circunstância, ela há-de ser 
portadora de esperança. Não 
se trata de uma esperança 
como ilusão, mas da esperança 
como garantia. O seu funda-
mento está em Jesus Cristo e 
a sua imagem encontra-se em 
Maria.

 O Concílio Vaticano II assi-
nala que Maria «brilha como 
sinal de esperança segura e 
de consolação aos olhos do 
Povo de Deus peregrino». Ela 
posiciona-Se como uma luz 
no horizonte a orientar o sen-
tido da nossa vida. Como refe-
re Alejandro Martínez, Maria 
«transforma-se em incentivo 
para a dupla tarefa do cristão: 
santificação própria e ser teste-
munha de Cristo no meio dos 
homens».

 
6. Por aqui se vê como a fé 

não é alienante. O cristão tem 
os olhos na eternidade, mas 
não foge do tempo. Pelo con-
trário, é por causa da sua es-
perança na consumação eterna 
da sua existência que ele se 
empenha na transformação do 
mundo actual. É a certeza do 
futuro que estimula a interven-
ção no presente.

 De um modo marianamen-
te autenticado, a Igreja vai fa-
zendo a trajectória do mistério 
pascal nas suas duas ocorrên-
cias fundamentais: crucifixão e 
ressurreição. Da cruz fazemos 
experiência palpável. Da res-
surreição vamos fazendo ex-
periência na esperança. Como 
dizia Sto. Agostinho, «nesta 
vida, realizamos o que está 
significado na crucifixão, en-
quanto afirmamos, pela fé e 
pela esperança, o que está sig-
nificado no sepultamento e na 
ressurreição».

Se não houver mais nada 
para oferecer às pessoas, não 
deixemos de oferecer a espe-
rança. A esperança não é tudo, 
mas é essencial para tudo. É 
usual dizer-se que enquanto 
há vida, há esperança. Também 
se poderá afirmar que enquan-
to houver esperança, haverá 
sempre vida!

Cón. João antónio teixeira
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O Senhor D. Francisco apro-
veitava os acontecimentos mar-
cantes na vida da Igreja, para 
animar as comunidades, não 
fosse acontecer que perdessem 
o entusiasmo pela realização do 
sonho. Desse facto, dá testemu-
nho uma lápide comemorati-
va, que se encontra à direita de 
quem entra no Centro Apostóli-
co, que diz:

“No dia 29 do mês de Agosto 
do Ano da Graça de N.S.J.C. de 
1965, subiu a este SANTUÁRIO 
uma Peregrinação Arquidiocesana 
para pedir a PAZ, especialmente 
em PORTUGAL, as luzes do Es-
pírito Santo para a última Sessão 
do Concílio Ecuménico Vaticano 
II, e o êxito para a campanha Es-
piritual e Material para a constru-
ção deste Centro Apostólico do 
Sameiro.

Após a Concelebração da San-
ta Missa – Acto que pela primeira 
vez s erealizou nesta Arquidiocese 
– Sua Excelência Reverendíssima 
o Senhor D. Francisco Maria da 
Silva, Arcebispo Primaz, reuniu-
-se junto às obras da construção 
deste Edifício – que se encontra-
vam no sétimo mês e tinha atin-
gido o pavimento do Rés-do-Chão, 
tendo traçado as grandes normas 
para orientação da campanha que 
vai intensificar-se e empossada a 
nova Comissão Arquidiocesana 
que a vai dirigir”.

O Centro Apostólico foi inau-
gurado solenemente, como 

padrão grandioso, que ficará a 
consagrar o 1º Centenário do 
Sameiro e o Concílio Vaticano 
II. O calendário das solenida-
des estendeu-se desde o dia 24 
de Agosto de 1969 até ao dia 
31, com um programa recheado 
de trabalhos e acontecimentos 
cheios de interesse.

No dia 24, D. Francisco Maria 
da Silva procedeu à Benção da 
Capela e Sagração do altar. De 
tarde, a imagem de Nossa Se-
nhora do Sameiro foi conduzida 
para a cidade e recebida na igre-
ja do Pópulo. Durante a sema-
na, houve pregação da palavra 
de Deus e sessões do Simpósio 
de Estudos Mariológicos. Como 
se vê, um programa cheio, per-
mitindo antever a finalidade do 
Centro Apostólico: ser foco irra-
diante de doutrina a iluminar as 
almas.

O dia 29 foi escolhido para 
a inauguração solene, por ser 
precisamente o dia Centenário 
da primeira peregrinação em 
forma, para inaugurar o Monu-
mento à Imaculada Conceição, 
que, por inspiração do Padre 
Martinho António Pereira da 
Silva e com o seu esforço, tinha 
sido construido no alto do mon-
te Sameiro.

Coube a Sua Eminência o 
Cardeal Maximiliano Fursten-
berg, vindo expressamente de 
Roma a convite do Senhor Ar-
cebispo, a bênção e inauguração 

do grandioso imóvel, padrão do 
Centenário do Sameiro. No fim, 
Sua Eminência presidiu a uma 
solene Concelebração Eucarís-
tica, em que tomaram parte os 
prelados presentes.

No dia 31, saiu da igreja do 
Pópulo uma grandiosa Peregri-
nação, conduzindo a Veneranda 
Imagem da Senhora ao seu so-
lar no Sameiro. Presidiu a todas 
as cerimónias, Sua Eminência o 
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. 
Manuel Gonçalves Cerejeira.

Esta noticia dá-se em pou-
cas linhas e apenas nos conse-
gue mostrar uma imagem de-
masiado pálida do que foram 
estas brilhantes inaugurações. 
Juntemos-lhe as recepções, os 
discursos, as vibrantes homi-
lias e sobretudo a alegria que 
os corações não conseguiam 
esconder, e teremos uma ima-
gem mais adequada à soleni-
dade do acontecimento, em 
que o Sameiro ficou mais en-
riquecido.

Para comemorar, através dos 
tempos, tão solene aconteci-
mento, existe, junto da entrada 
do CENTRO APOSTÓLICO, 
uma lápide comemorativa, em 
que se diz:”No dia 29 de Agosto 
do Ano de 12969, comemorando 
a proclamação de NOSSA SE-
NHORA como Mãe da Igreja, 
por Sua Santidade o Papa Paulo 
VI, foi benzido e inaugurado o 
Centro Apostólico MATER EC-

CLESIAE, por Sua Eminência 
o Cardeal MAXIMILIANO DE 
FURSTENBERG, antigo Núncio 
em Portugal e actual membro da 
Cúria Romana, assistindo a este 
Solene Acto, Sua Eminência o 
Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom 
Manuel Gonçalves Cerejeira, Sua 
Excelência Reverendíssima o Se-
nhor Arcebispo Primaz, Dom 
Francisco Maria da Silva, Sua 
Excelência o Ministro das Obras 
Públicas, Engenheiro Rui Alves 
da Silva Sanches, outros membros 
do Episcopado, Autoridades Civis; 
Militares e Religiosas. Homena-
gem Agradecida da Confraria do 
Sameiro.”

Quem segue de perto o mo-
vimento do Centro Apostólico, 
pode notar como ele correspon-
de àquilo para que foi concebi-
do. Não é fácil contabilizar os 
retiros, de sacerdotes e de leigos, 
os cursos, as reuniões a nível 
diocesano dos diversos sectores 
da pastoral e muitas outras acti-
vidades, mesmo sem finalidade 
religiosa ou apostólica. Oxa-
lá continue a servir o povo de 
Deus, ajudando-o a crescer na fé 
e no esclarecimento da sua pie-
dade. Seja foco irradiante de luz 
a iluminar as almas nas sendas 
do Bem, do Amor e da Verdade. 

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 au-

toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna 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 li-
vro acima citado, para podermos 
responder aos anseios daqueles, 
e de outros provavelmente, inte-
ressados em conhecer esta boni-
ta 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)

O CENTRO APOSTÓLICO
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DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

DEZEMBRO
Paróquia de S. Vitor - Braga (Festa da Primeira Comunhão) 100,00 €
José Costa Correia e esposa (Bodas de Ouro) 100,00 €
Manuel Ribeiro Costa e esposa (Bodas de Ouro) 50,00 €
Maria Filomena Oliveira de Sousa (Promessa - Flores Nossa Senhora Sameiro) 500,00 €
Felicidade Macedo (Promessa Flores Nossa Senhora do Sameiro) 100,00 €

Anónimo 50,00 €
Jorge Domingos e esposa (Bodas de Prata) 20,00 €
Pedro Luis da Silva Marques e Maria Deolinda Silva Marques 20,00 €
Alexandre Lobo e esposa (Bodas de Prata) 80,00 €
Donativo para obras - Anónimo 4.140,00 €
Adelino Estevão Vieira e esposa (Bodas de Prata) 20,00 €
José Maria de Carvalho e Maria Carvalho 20,00 €
Joaquim Silva Machado e Maria de Fátima Silva 50,00 €
Manuel Gonçalves 600,00 €
Manuel Rodrigues 5,00 €
Armando Araújo 200,00 €
Manuel Silva 50,00 €
Manuel Vieira Gomes 300,00 €
Julio Araújo Matos Martim 10,00 €
Teresa de Jesus Loureiro Vilas Boas Gomes 10,00 €
Livros Sr. Cónego 20,00 €
Andreia Silva 50,00 €
Vendas de Nossa Senhora 665,00 €
Joaquim Maria Mendes 400,00 €
José da Silva 20,00 €
Maria de Lurdes Oliveira Cunha 10,00 €
Agostinho Loureiro 10,00 €
Helena Lopes 5,00 €
Anónimo 20,00 €
Goreti Ferreira 20,00 €
Anónimo 10,00 €
Graça da Conceição 10,00 €
António de Freitas 10,00 €
Abilio Moreira 5,00 €
Rosa Oliveira - Obras 60,00 €

JANEIRO
Joaquim Fernandes Loureiro e Maria Conceição Cunha Coelho (Bodas de Prata) 15,00 €
Manuel Pereira Vilaça e esposa (Bodas de Ouro) 20,00 €
Domingos Macedo Fernandes e esposa (Bodas de Ouro) 20,00 €
Anónimo 5,00 €
António Gonçalves da Silva e esposa (Bodas de Ouro) 10,00 €
Anónimo 5,00 €
Daniel Machado Mariano e Ana Isabel 10,00 €
Deolinda Silva 20,00 €
Artur Fernando da Silva Costa - Obras 20,00 €
Maria Rosa Gonçalves da Silva 25,00 €
Anónimo 5,00 €
Anónimo (Acção de Graças) 100,00 €
Domingos Ribeiro Leite - Obras 20,00 €
Anónimo 50,00 €
Abilio Fernando Alves Cardoso - Obras 100,00 €
João Amândio Afonso Moreira - Obras 50,00 €

MARÇO
Anónimo 50,00 €
Carlos António e Olga Maria (Bodas de Prata) 20,00 €
Francisco Ferreira 20,00 €

TOTAL 8.305,00 €

Nota: Donativos recebidos de dezembro 2020 a março 2021
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Mês de Maria
Avé, ó cheia de graça, Senhora do Sameiro e nossa querida Mãe.

Vimos à tua presença rogar por nós,

pelos nossos familiares e amigos,

pelas nossas comunidades, pelo nosso país,

pelo mundo inteiro.

Ouvi a nossa voz a sussurrar baixinho, a pedir com fé e amor:

Mãe de bondade, tornai-nos bons e generosos.

Mãe corajosa, dai-nos coragem.

Mãe persistente, dai-nos perseverança.

Mãe confiante, dai-nos fé.

Mãe firme, dai-nos resiliência.

Mãe amorosa, aumentai a nossa caridade.

Mãe peregrina, dai-nos ânimo para o caminho.

Mãe da esperança, varrei de nós os desânimos.

Mãe atenta, cuidai de nós.

Senhora da saúde, cuidai dos doentes.

Mãe da Igreja, cuidai dos desamparados e solitários.

Mãe de Jesus, mostrai que sois a Mãe terna de todos nós.

Senhora do Sameiro, abençoai-nos.

Senhora do Sameiro abençoai as nossas famílias.

Senhora do Sameiro abençoai Portugal e o mundo.

Senhora do Sameiro, cuidai de todos os vossos filhos,

sobretudo dos que mais precisam.
Pe. Paulo abreu

POESIA DO SAMEIRO
Amor e Paz

Ó Maria Imaculada,
Virgem Santa do Sameiro!
Aceita, ó Mãe, os pedidos
Que te faz o mundo inteiro.

Teus filhos, ó Mãe clemente,
Te pedem, com humildade,
Remédio para os grandes males
De que sofre a humanidade.

Para os pobres e enfermos
E para o povo que chora…
Acolhe-nos no teu regaço,
Nó Te pedimos, Senhora.

Por todos os inocentes
Atormentados na dor,
Escuta-nos, terna Mãe:
-Recebe-os no teu amor!

Para este mundo indiferente,
Que tantos males nos traz,
Pede a Jesus, Mãe piedosa,
Que nos dê Amor e Paz!

 
Abel dos Anjos Antunes

emigrante em Valady, frança

“eCos Do sameiro”, feVereiro de 1990


