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SERÁ QUE VAMOS CONSEGUIR?!
Aparece com a cara ensan-

guentada, espancada, estirada 
depois no chão, regada a gasoli-
na e queimada. Uma voz mascu-
lina a ilustrar a cena. Percebe-se 
que essa jovem acabou incen-
diada pelo simples facto de ves-
tir calções andando de bicicleta.

Imensa gente a assistir à 
cena. Imóvel. Nenhuma ajuda. 
Nenhuma tentativa de bloqueio 
ao assassínio teatral e rude. 

Será que o Corão tudo justifica, 
tudo legitima, tudo patrocina?!

Um micro dá ao speaker a 
sonoridade e visibilidade que o 
ato quis ter, qual desincentivo a 
quem imagine semelhantes tra-
jes em circunstâncias idênticas. 

Confesso que o vídeo me 
chocou. Que horror! Tanta vio-
lência, brutalidade, prepotên-
cia, destruição e morte. Ainda 
por cima, em nome de Deus, ou 
de Alá – se preferirem. Como se 
Alá trocasse um pedaço de chi-
ta por uma vida humana. Como 
se Alá alguma vez tivesse suge-
rido a sobrevalorização de uma 
farda à vida de um ser humano.  

Num outro vídeo, o entre-
vistador pergunta: «Você tem 
13 anos, Ola, e vai casar-se com 
um homem de 60. Não está 
triste? Ele poderia ser seu avô”. 

- «É por causa da situação di-
fícil da minha família – respon-
deu Ola. Não temos dinheiro, e 
tenho que ajudar fazendo isso. 
Eu também preciso de dinheiro».

- «Mas, Ola - insistiu o en-
trevistador, meninas da sua 
idade brincam com bonecas ou 
ficam nos computadores, nas 
redes sociais”. 

- “Eu não sou boa em compu-
tadores – retorquiu a adolescen-
te. E acho que a internet e as re-
des sociais só dão problema. Sim, 

eu sinto-me triste. Mas sei que 
preciso de fazer isso para ajudar 
meus pais e meus irmãos”.

Surge depois, neste segundo 
vídeo, uma outra entrevistada, 
assim introduzida por quem a 
intercetou e colocou diante das 
câmaras: «O primeiro marido 
de Ghazal, de 55 anos, era um 
dos homens mais ricos da Ará-
bia Saudita. Veio até ao campo 
de Alzarati (?) para fazer uma 
doação. Ele gostou da jovem e 
bela adolescente [de 16 anos 
de idade] e propôs-lhe pagar 
3 000 dólares à família dela”. 

Comenta então a «comprada»: 
«Ele visitou todas as famílias do 
campo. Todas as que tinham fi-
lhas adolescentes. Depois de vi-
sitar a minha família, perguntou: 
“Posso pagar a vocês para me 
casar com a sua filha?”»

Os pais de Ghazal começa-
ram por recusar. Mas o saudita 
não desarmou e acabou por ver 
assinado o contrato de casamen-
to. É então que a adolescente 
esclarece: “Ele veio com um xe-
que, que era o responsável pelo 
casamento. Depois pus o meu 
melhor vestido de festa e fui 
com ele para um hotel em Amã. 
Eu estava em choque pela idade 
dele. Tinha muitas rugas e era 
muito feio. Ninguém se sentiria 
bem olhando para o rosto dele”.

Volta o entrevistador: «Gha-
zal diz que tinha medo de ficar 
com o empresário sozinha no 
quarto e de dormir com ele».

Concorda Ghazal, acrescen-
tando: «Nas primeiras noites eu 
o rejeitei, e ele me bateu muito. 
Só fazia isso: batia-me. Era a 
única forma de relacionamento 
comigo. Finalmente, rendi-me».

Insiste o entrevistador: «Ola, 
amiga de Ghazal, já se casou 

uma vez e foi agredida fisica-
mente. Você não tem medo que 
lhe aconteça a mesma coisa?»

- «Eu tenho medo – respon-
de a bonita adolescente – mas 
foi isso o que Deus decidiu para 
mim, e eu espero que Ele seja 
bom comigo”.

A conversa prosseguiu, dei-
xando-nos ainda uma confissão 
de Ghazal: «quando entramos 
juntos no quarto, foi o pior mo-
mento da minha vida. Odeio-
-me. Sinto nojo de mim mesma. 
Não sei mais o que dizer». 

O resto do vídeo são lágri-
mas, pesadas, sofridas, caindo 
do rosto magoado de uma jo-
vem posta à venda. 

Lágrimas semelhantes às que 
caem de todos os rostos dos 
assassinados, agredidos, vio-
lentados, humilhados, compra-
dos, vendidos, desrespeitados, 
mercantilizados, vilipendiados, 
reduzidos a moeda de troca, ví-
timas da prepotência dos pode-
rosos, dos algozes dos irmãos, 
empedernidos de coração.

Não te odeies, Ghazal. Terás 
que rezar, antes, por quem não 
sabe amar. E pedir a conver-
são. Olha que Deus não quer o 
mundo assim... 

Vou rezar contigo, apesar das 
nossas diferentes religiões, por 
um mundo melhor, mais res-
peitador, mais humano, mais 
terno, menos violento, mais 
bondade e coração. E pelo fim 
de todas as prepotências. E 
quero convidar a todo a faze-
rem coro connosco. Será que 
vamos conseguir uma grande 
sinfonia de vozes a rezar por 
um mundo melhor?!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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JUBILEUS DE CASAMENTO

Abril

BODAS DE PRATA

 → António Veloso de Araújo  
e Elisabete Maria Silva Oliveira Araújo,  

S. Paio de Merelim (Braga)

BODAS DE OURO

 → José Moreira da Costa Alves e Maria da Conceição da Silva 
Santos Alves, Ribeirão (Vila Nova de Famalicão)

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
50,00  –  João Soares Peixoto.

30,00  –  Maria Minervina Cunha Reis.

25,00  –  Manuel José Cerqueira Silva.

20,00  –  Maria Filomena Jesus Bacelo, 

  Teresa Jesus Lemos Sousa Amorim Lopes, 

  Manuel António Morais Pinho,

  João Evaristo Vieira Gonçalves, 

  Fernando Gonçalves Couto, 

  José Augusto Fernandes Tecedeiro, 

  Maria Adelina Oliveira Magalhães, 

  José Luis Teixeira Atilano, 

  Maria Luz Matos Rodrigues Faria

  Justa Moreira Silva, Maria Beatriz Araújo Faria.

17,50  – Lúcia Fernandes.

17,00  –  Alberto Rocha Fontes.

15,00  –  Deolinda Irene Reis Barbosa, 

  Ana Araújo Amorim, 

  Maria Lurdes Fernandes Lopes, 

  João Baptista Ribeiro Matos.

10,00  –  António Marinho Teixeira Mesquita, 

  Maria Amélia Brás Marques, 

  Maria Júlia Couto Ferreira, 

  Maria Lurdes Faria, 

  Maria Júlia Couto Ferreira, 

  Aurora Antunes Gonçalves,

  José Teixeira Leite, 

  Maria Fátima Conceição Rodrigues, 

  Maria Teresa M. Cerqueira Brandão, 

  Américo Ferreira Miranda, 

  Carlos António Sousa Teixeira Ramos, 

  Maria Sameiro Brun Lopes P. Gil Ferreira,

  Orquidea Rosa Rodrigues Patornilho, 

  Maria Ermelinda Osório,

  José Manuel Sousa Machado,

  Maria Orlanda Gomes Vieira Oliveira, 

  Marcilio Martins Faria, 

  António Manuel Pimentel P. Cavaco, 

  Maria José Matos Lage Martins.

NOVOS ASSINANTES
 Paula Cristina Santos Oliveira, 
 Maria Céu Ameixinha Abreu.
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Em 1860, na igreja de S. 
Rocco, em Roma, foi fundada a 
Confraria do Cinto de S. José. 
Foi confirmada por Pio IX a 14 
de Março de 1862. As confrarias 
“do cinto” são associações reli-
giosas, cujos membros se cingem 
segundo o Salmo 17(18),33.40 
(“Deus cingiu-me com força; Ele 
conduziu-me por um caminho 
sem obstáculos”) como sinal da 
sua união a Deus e aos santos 
em questão.

illustração: JosePh Guardo  
(esCultor), são José, Padroeiro  

da iGreJa, oratório de s. José,  
montreal 1950

No antigo ritual, que conti-
nua aprovado actualmente, há 
uma bênção própria para o cinto 
em honra de São José, para que 
o seu portador possa receber 
força “para viver em santa cas-
tidade e obediência aos manda-
mentos de Deus, por intercessão 
de São José, e assim alcançar a 
vida eterna”. Pede-se também, 
seguindo Lucas 12,35-36, que 
ele não se desfaça do seu cinto 
(da disciplina) e mantenha a sua 
lâmpada acesa como quem es-
pera pelo regresso do Senhor de 
suas núpcias, a fim de Lhe abrir 
a porta, assim que Ele chegar e 
bater.

O cinto de São José recebeu 
u m a preparação por assim 

dizer carismática através de 
M.Cecília Baij que era Abadessa 
do Mosteiro beneditino de São 
Pedro em Montefiascone, Itá-
lia. Faleceu em 6 de janeiro de 
1766. Escreveu “A vida interior 
de Jesus“ e a “Vida de São José”, 
escrita em 1736. Nesta última, 
declara: “Nunca lí alguma coisa 
sobre São José. Somente ouvi 
aquilo que Nosso Senhor me re-
velou na sua bondade. Do mes-
mo modo como Ele me revelou 
a sua vida interior, revelou-me 
também a vida de São José”.

Cecília Baij diz que Deus deu 
ao seu servo José, para além do 
Santo Anjo da Guarda, ainda 
um outro Anjo, que muitas ve-
zes lhe falava nos sonhos e o 

instruía sobre aquilo que deve-
ria fazer, para ser sempre mais 
agradável a Ele. Numa noite – 
ainda em tenra idade - apare-
ceu-lhe o anjo com um cinto be-
líssimo, dizendo que Deus tinha 
um grande beneplácito pela sua 
decisão em permanecer virgem. 
Em prova disso, o anjo vestiu-o 
com o cinto, sinal da graça que 
Deus Lhe concedia, para guar-
dar sempre intacta a santa pu-
reza (fonte: Maria Cäcilia Baij, 
Das Leben des hl. Josef (a vida 
de São José), Wels (Austria)1980 
pp. 8-9.19.31).

Preciosas graças estão ligadas 
ao uso do cordão de São José 
quem o levar consigo com fé e 
devoção.  São as seguintes:

1ª  Proteção especial
   de São José;

2ª  Pureza da alma;

3ª  A graça da castidade 
  (segundo o estado de vida);

4ª  Perseverança final;

5ª  Assistência especial
  na hora da morte.

Se alguém quiser ser reforça-
do nestas graças, pode preparar 
um cordão de lã branca (símbo-
lo do cinto), com cerca de 25 cm 
de comprimento, munido com 
sete nós em memória e venera-
ção das sete dores  e alegrias de 
São José. Em seguida, pode ser 
benzido por um Sacerdote na 
intenção do cinto de São José. 
Trazer consigo um tal sacramen-
tal (sinal sagrado)  é certamente 
mais uma ajuda para conservar 
a virtude da pureza e castidade 
e  combater eficazmente por (re)
adquiri-la.

Se entre os peregrinos do 
Sameiro houver quem estiver 
interessado em adquirir um 
cinto (ou cordão) de S. José, 
dirija-se ao Priorado da Sta. 
Cruz na Via Falperra, Sameiro, 
abaixo do Seminário dos Pa-
dres Carmelitas (posto GNR). 
Mais informações: Irmãs da 
Sta. Cruz - 253 603 425.

Pe. armín maria
Prior da ordem de santa Cruz  

sameiro

Ano de São José
O cinto (ou cordão) de São José

A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro conside-
ra que, dada a antiguidade e desatualização do registo 
de Irmãos e do registo de assinantes do jornal “Ecos do 
Sameiro”, é hora de proceder a um recenseamento, em 
ambos os casos.

Com esse objetivo, todos os Irmãos da Confraria e 
assinantes deste jornal, receberão, nos próximos dias, 

via CTT, uma carta a apelar para o preenchimento 
de uma ficha de informação, que farão o favor de 
preencher completamente. Esta ficha de informação 

poderá ser devolvida via envelope RSF (não precisa 
de selo), que acompanha a carta.

Também é dada a possibilidade de preencher esta ficha de 
informação online. 

ESTA FICHA PODE SER ACEDIDA POR DUAS VIAS:

No endereço  https://tinyurl.com/th82f56r ou no site 
oficial  www.santuariodosameiro.pt, logo na página de 
entrada.

A data limite para receção das fichas preenchidas é dia 18 
de junho de 2021.

A Confraria agradece desde já toda a compreensão e co-
laboração.

CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS  
DE IRMÃOS E ASSINANTES



4    ECOS DO SAMEIRO    MAIO . 2021

1. A Igreja é mistério e tem 
ministérios. Os ministérios 
existem precisamente para tes-
temunhar o mistério.

Com efeito, «o ministério — 
nota von Balthasar — é o de-
positário não de um conjunto 
de fórmulas, mas do mistério 
para o qual cada fórmula não 
sabe senão remeter».

2. Ressalvemos que o misté-
rio é diferente do enigma e do 
segredo. 

O enigma, quando é deci-
frado, deixa de ser enigma. O 
segredo, quando é descoberto, 
deixa de ser segredo. 

3. Já o mistério, quando é re-
velado, continua a ser mistério. 

Revela-se — desvela-se — 
incessantemente como misté-
rio.

4. Trata-se do desígnio de 
amor do Pai que atinge a sua 
plenitude no envio do Filho e 
do Espírito Santo.

Daí que o equivalente — 
mais que tradução — de «mis-
tério» seja «sacramento», en-
quanto sinal ou instrumento 
da amorosa união entre Deus 
e o homem.

5. Estamos medularmente 
perante um mistério de fé, 
que actua pelo amor (cf. Gál. 
5, 6).

Uma vez que o amor é a 
grande certificação da fé, não 
espanta que von Balthasar te-
nha assinalado que «só o amor 
é digno de fé».

6. Na sua «polifónica» di-
versidade, os ministérios estão 
ao serviço do anúncio da fé e 
da vivência do amor, o man-
damento (sempre) novo (cf. Jo 
13, 34).

Um dos ministérios que 
avultava já nas comunidades 
paleocristãs era o do «cate-
quista», identificado pelo vo-
cábulo grego «διδασκαλος» (cf. 
Act 13, 1); 1Cor 12, 28; Ef 4, 11) 

e que se traduz habitualmente 
por «mestre», «professor» ou 
«doutor».

7. Tal ministério era exer-
cido — como observa o Papa 
Francisco — por pessoas que 
«transmitiam, de forma orgâ-
nica, permanente e integrada 
nas várias circunstâncias da 
vida, o ensinamento dos após-
tolos e dos evangelistas».

Não admira, por isso, que 
o documento que institui o 
ministério laical de catequista 
comece justamente por reco-
nhecer que estamos perante 
um «ministério antigo» («anti-
quum ministerium»).

8. Ao longo dos tempos e 
em muitos locais, foram os 
catequistas que asseguraram 
a presença do Evangelho. Al-
guns deles fundaram mesmo 
algumas Igrejas.

Recorde-se que, além do 
leitor e do acólito, São Paulo VI 
sinalizou já a possibilidade de 

se promover outros ministérios 
instituídos.

 9. Quando, a 10 de Maio, 
institui o «ministério laical 
do catequista» — de modo 
«firme e estável» —, o San-
to Padre apresenta-o como 
«testemunha da fé, mestre e 
mistagogo, companheiro e 
pedagogo».

Daí a necessidade de que os 
chamados a esta missão rece-
bam «a devida formação bíbli-
ca, teológica, pastoral e peda-
gógica».

10. Eis, no fundo, mais um 
passo para que a Igreja se vá 
tornando inteiramente mi-
nisterial, longe da dicotomia 
entre «agentes de um lado» 
e «destinatários inactivos do 
outro». 

Afinal, ser cristão é estar dis-
ponível para a missão. Não é a 
Igreja por natureza missioná-
ria?

Cón. João antónio teixeira

A CAMINHO DE UMA IGREJA 
(inteiramente) MINISTERIAL?
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SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Horários das celebrações

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

 10H00

16H30 (Precedida da recitação do terço)

Missa Vespertina de Sábado 
e as Missas de Domingo na Cripta

Sábado:
16H00 – TERÇO | 16H30 – MISSA

Domingo:
07H30 | 09H30 |11H30 | 16H30

TERÇO: 16H00

Confissões:

(Aos Domingos, 
na Capela da Reconciliação – Cripta)

09H00 – 12H00

14H30 – 16H30

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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Normalmente, as instituí-
ções são um reflexo de quem 
as serve. O Sameiro não foge 
à regra. Senão tivesse a felici-
dade de ter a presidir aos seus 
destinos, durante muitos anos, 
pessoas dinâmicas, empreen-
dedoras e sacrificadas, não se-
ria, hoje, o segundo Santuário 
Mariano de Portugal.

A sua origem foi bem mo-
desta: um simples monumento 
para glória de Maria, no mis-
tério da Sua Imaculada Con-
ceição; depois, uma capelinha 
no alto do monte. Tudo ficaria 
por aí, se este piedoso povo do 
Minho não tivesse começado 
a subir a montanha, por car-
reiros abertos através da urze 
e do mato, para vir render as 
suas homenagens à Senhora. 
Foi preciso sonhar mais alto, e, 
bem cedo se notou que o Sa-
meiro não podia ser obra de 
uma pessoa, por mais ousada 
que fosse nos projectos, ou ge-
nerosa no sacrificio. Por isso, já 
bem cedo o P. Martinho procu-
rou reunir, em Comissão, um 
grupo de amigos, católicos fer-
verosos, a quem procurou co-
municar o seu ardor pela causa 
que desejava fosse comum.

Esta Comissão se encarre-
gava de angariar meios, pagar 
salários, vigiar o andamento 
das obras, assim como outros 
cuidados que, não já, apenas, o 
Monumento exigia, mas tam-

bém a Capela, que, logo a se-
guir, se começou a edificar.

Mas a realidade do Samei-
ro, que já começava a surgir 
com certa projecção, precisava 
de um suporte jurídico, que 
permitisse, com segurança, 
realizaros actos próprios de 
um organismo vivo, capaz de 
fomentar actos de piedade, 
velarpela vida litúrgica, adn-
mitir empregados, conforme 
o desenvolvimento das obras, 
estipular e pagar salários, bem 
como outras tarefas de admi-
nistração geral.

Por isso, na sua sessão de 8 
de Agosto de 1877, a Comissão 
resolveu redigir os Estatutos da 
Confraria da Imaculada Concei-
ção do Monte Sameiro, subúr-
bios da cidade de Braga.

Fazendo história, é bom no-
tar como foram concebidos os 
primitivos Estatutos. Divididos 
em 11 capítulos, além da apro-
vação eclesiástica, receberam 
também a sanção favorável 
do Governador Civil, primei-
ro Visconde de Pindela, a 12 
de Novembro de 1878. Em 3 
de Março de 1890, depois de 
algumas modificações, foram, 
novamente aprovados pelo 
então Governador Civil, Jeró-
nimo da Cunha Pimentel. Em 
anos seguintes, necessitaram 
de novas emendas, que rece-
beram, igualmente, a aprova-
ção da autoridade eclesiástica. 

Para conhecimento dos con-
frades e outros interessados, 
vai aqui um resumo do conteú-
dodos Estatutos da Confraria:

Os finsapontados para a 
Confraria são os seguintes:

1. Promover o culto e vene-
ração da Santíssima Virgem.

2. Administrar os fundos da 
Irmandade, promover a conti-
nuação das obras do templo e 
demais obras do plano geral e 
ainda quaisquer outros melho-
ramentos julgados necessários.

3. Sufragar as almas dos cio-
nfrades e cumprir com religio-
so escrúpulo todos os encargos 
pios e actos de culto, impostos 
pelos seus benfeitores, que es-
tiverem em harmonia com as 
leis da Igreja, e, de um modo 
especial, com as determina-
ções dos Estatutos.

Para irmãos só podem ser 
admitidos indivíduos do sexo 
masculino,que satisfaçam as 
condições exigidas nos Estatutos.

Os principais direitos dos 
confrades são estes:

1. Direito ao sufrágio de seis 
missas rezadas e à participação 
no fruto da missa que o Reitor 
celebra e aplica, em cada Do-
mingo e dia santo de guarda, 
pelos irmãos e benfeitores vi-
vos e defuntos.

2. Direito a assistir, com as in-
sígnias da Confraria, a todos os 

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 imensos 
pedidos para “contarmos a histó-
ria do Sameiro”, vamos, a partir 
deste número do Ecos do Samei-
ro, socorrendo-nos do livro acima 
citado, para podermos responder 
aos anseios daqueles, e de outros 
provavelmente, interessados em 
conhecer esta bonita história.

Casa das Estampas no Sa-
meiro, por um valor simbólico. 
Podem, caso assim entendam, 
adquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a história em casa”.

(Continuação do número anterior)

A CONFRARIA

actos do culto, que ela promover 
no seu santuário ou em qual-
quer Igreja, em que tomar parte.

3. Direito a que a Confraria 
se incorpore no seu funeral.

Obrigações dos confrades:
1. Ter exemplar comporta-

mento moral, religioso e civil.
2. Consagrar especial devoção 

a Nossa Senhora, empregando 
todos os meios para a tornar 
mais conhecida e venerada.

3. Zelar pelo bom nome e 
interesses da Confraria.

4. Tomar parte no funeral 
dos confrades, sempre que for 
possível.

5. Avisar a Mesa, quando 
mudarde residência.

6. Dar a jóia de conquen-
taescudos (actualizável…)

7. Prestar todos os serviços 
que, legitimamente, lhe forem 
exigidos.

A Assembleia Geral é 
presidida pelo Arcebispo 
Primaz ou por um seu  dele-
gado. Reune, em sessão ordi-
nária, na primeira terça-feira 
de Dezembro do último ano 
de cada triénio, para a elei-
ção da Mesa:

1. Deliberar sobre a exclusão 
de confrades, quando a Mesa 
não quiser, por si só, a respon-
sabilidade da expulsão.

2. Reformar, alterar ou mo-
dificar os Estatutos.

3. Resolver o levantamento 
de empréstimos e de outras 
questões financeiras de grande 
importância.

4. Eleger nova Mesa.
Esta é constituída por: Pre-

sidente, Vice-Presidente, Se-
cretário, Ministro do Culto, Te-
soureiro e Administrador das 
Estampas e da Propaganda.

Em documento conserva-
do na Secretaria da Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro, 
consta que o Rei D. Luís, em 
documento assinado pela sua 
própria mão e pelo seu Primeiro 
Ministro José Luciano de Castro 
e datado do Paço da Ajuda, em 
12 de Janeiro de 1888, concedeu 
à Confraria o título de Real. “Hei 
por bem…conceder a esta Instituí-
ção o Título de Real, permitindo 
que d’ora em diante se denomine 
Real Confraria de Nossa Senhora 
da Conceição do Monte Sameiro”.

in “o sameiro, solar da imaCulada” 
de CóneGo José borGes

(Continua no Próximo número)
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DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

ABRIL

Fernando Rocha 20,00 €

José Moreira da Costa Alves e esposas - bodas de ouro 10,00 €

António Veloso de Araujo 10,00 €

José Azevedo Martins 50,00 €

José Lima Pereira 50,00 €

Alcina de Jesus 10,00 €

Anónimo 100,00 €

Anónimo 1Ê000,00 €

Manuel Vieira Gomes 250,00 €

M.C.Pinto 1Ê000,00 €

Custodio Pinheiro 10,00 €

Anónimo 10,00 €

Manuel Alves Correia 10,00 €

Joaquim Dias 550,00 €

Albino Azevedo Faria 150,00 €

Família do Val 100,00 €

Rosa de Fátima Lopes Pereira 100,00 €

Adriano Cardoso 20,00 €

Lucia Pereira Cardoso 50,00 €

Manuel Pinto 10,00 €

João Pereira 10,00 €

Anónimo 50,00 €

TOTAL 3.570,00 €

Nota: Donativos recebidos em abril 2021

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS
Valor Estimada da Obra 180.000,00€
Valor Anterior: 179.750,00€

OFERTAS VALOR EM FALTA

Maria de Lurdes Flores M.Silva 20,00 € 179.730,00 €

Maria Alice Marques Silva 40,00 € 179.690,00 €

Francisco Vieira da Silva 10,00 € 179.680,00 €

Alberto Rocha Fontes 40,00 € 179.640,00 €

Anónimo 50,00 € 179.590,00 €

José Augusto F. Tecedeiro 10,00 € 179.580,00 €

Total 170,00€ 179.580,00  

Nota: Donativos recebidos em abril 2021
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POESIA DO SAMEIRO

“O SAMEIRO”

Vai, jornalzinho, vai, ao longe e ao largo,
Contar da Virgem Mãe as maravilhas;
Em quentes e formosas redondilhas, 
É esse, ó mensageiro, o teu encargo.

A Braga conta e conta a Portugal
O que vês na montanha do Sameiro:
Uma linda Senhora, um Luzeiro
Dum aspecto e dum brilho divinal.

Essa luz que irradia da Montanha
É sorriso, é amor que a todos banha
Em clarões de ternura maternal.

O seu nome é Senhora do Sameiro,
E seu fim é ser nosso timoneiro
Nesta vida de rijo vendaval…

  
P. RibeiRo bRaga

“O Sameiro”, n.º 1, 26 de Maio de 1926.
Com ligeiríssimas alterações, veio a ser publicado depois no “Ecos do 
Sameiro”, em Agosto de 1950.
Este sacerdote foi director do “Diário do Minho” entre 29 de Março de 
1924 e 4 de Julho de 1926. 

12 de JUNHO 2021

Horários  
das Celebrações

10.00 HORAS – MISSA NA BASÍLICA

Na Cripta:

16.00 HORAS – RECITAÇÃO DO TERÇO
16.30 HORAS - MISSA SOLENE.

 
Neste dia, passam 117 anos em que a imagem de Nossa Senhora do 
Sameiro foi coroada pelo Papa Pio IX, em Roma.

FESTA LITÚRGICA DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

AGRADECIMENTO

A Confraria do Sameiro 
agradece, reconhecida, 
à D. Glória Pinheiro a 
oferta das flores para 
ornamentar o altar e o 
andor de Nossa Senho-
ra no Dia da Mãe (1º Do-
mingo de Maio). Nossa 
Senhora do Sameiro a 
recompense pela gene-
rosidade e a cumule de 
bênçãos!

“Senhora do mês de Maio,
Sempre linda em Teu altar.
Seja este mês um ensaio 
P’ra quem no céu 
Quer cantar.
Maria! Mais uma vez 
Aqui vimos com amor
Ajoelhar a Teus pés

E a cantar em Teu louvor.

Maria! Nós pecadores 

Aqui vimos implorar

Alívio às nossas dores

E bênçãos p’ra o nosso 
lar.”

J. alves


