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POR BRAVIAS QUE SEJAM 
AS ONDAS, ESTAMOS SALVOS!

É deliciosa a forma como o 
evangelista Marcos narra a via-
gem de Jesus com os discípulos 
num barco batido por ondas for-
tes. Ouso reproduzir e comentar 
o episódio, por me parecer de 
profunda atualidade, quer por 
quanto à igreja diz respeito, quer 
pelo que concerne à vida de cada 
um de nós.  

O acontecimento é assim nar-
rado: “Naquele dia, ao cair da tar-
de, Jesus disse aos seus discípulos: 
«Passemos à outra margem do 
lago». Eles deixaram a multidão 
e levaram Jesus consigo na barca 
em que estava sentado.  Iam com 
Ele outras embarcações. Levan-
tou-se então uma enorme tor-
menta e as ondas eram tão altas 
que enchiam a barca de água. Je-
sus, à popa, dormia com a cabeça 
numa almofada.  Eles acordaram-
-n’O e disseram: «Mestre, não te 
importas que pereçamos?». Je-
sus levantou-Se, falou ao vento 
imperiosamente e disse ao mar: 
«Cala-te e está quieto». O vento 
cessou e fez-se grande bonança. 
Disse depois aos discípulos: «Por-
que estais tão assustados? Ainda 
não tendes fé?».

A primeira nota é para o “mar” 
e para quanto ele representa. 
Simboliza as potências obscuras, 
as energias caóticas e incontro-
ladas, o escuro, o enigmático, as 
trevas, o abismo. Os antigos não 
tinham submarinos. Tudo era as-
sustador lá em baixo, sítio opos-
to ao da morada de Deus (lá em 
cima). O mar servia para acolher 
os porcos e os demónios expulsos 
por Jesus (lembramo-nos do epi-
sódio?!). 

Não bastando isso, as ondas 
batem forte contra a barca. Amea-
çam submergi-la. O que não é de 
estranhar: falamos de barcos pe-
quenos, frágeis, nos seus 8 metros 

de comprido e 2,5 de largura. As-
sim eram, dados que a arqueolo-
gia nos dá, os barcos no tempo de 
Jesus.  

Também a barca tem leituras 
simbólicas ao longo da histó-
ria e da leitura crítica dos textos. 
Representa a Igreja, onde Jesus 
caminha com os seus discípu-
los. Como as ondas batem for-
tes contra ela. Como é atual este 
episódio. Como se critica, como 
se exploram os seus (inevitáveis, 
ainda que lamentáveis) defeitos, 
como se tenta denegri-la, às ve-
zes destrui-la, encurrala-la, privá-
-la dos seus bens, ensombrá-la 
nas suas hierarquias.

Mas essa barca é também mui-
tas vezes a nossa vida, acossada 
por ondas terríveis, avassalado-
ras. Agora são as incompreensões 
dos filhos, ou as guerras entre os 
pais, agora as lutas pelas heran-
ças, ou as desavenças com os co-
legas de trabalho, depois as con-
tas maiores que os ordenados ou 
o emprego que não se lembra de 
aparecer, ou não aparece como 
se desejaria, ali o covid ou o apa-
recimento de alguma doença ou 
de muitas outras maleitas, depois 
um funeral que parte a alma, uns 
vizinhos que não nos escolhe-
ram e que, ao que se vê, também 
nós não escolheríamos, a má 
língua que fere, as críticas mais 
azedas que o vinagre, as incom-
preensões, os egoísmos, as riva-
lidades… Como batem fortes as 
ondas na barca da nossa vida. Às 
vezes a roda desanda de tal for-
ma, que até trauteamos a caução: 
«Não há estrelas no céu»; «parece 
que o mundo inteiro se uniu para 
me tramar». 

Mas, felizmente, o Evangelho 
continua: não estamos sozinhos 
no barco. Jesus caminha connos-
co. Ela está no caminho. Está com 

os discípulos, partilhando barca e 
tempestade, caminho e dificulda-
des.

Verdade: às vezes parece que 
está a dormir. Leva a cabeça poi-
sada na almofada. Gostaríamos 
de uma intervenção mais rápida, 
mais musculada, mais “nervo-
sa”, mais frenética – ao nosso 
ritmo. Só que os tempos de Je-
sus não são os nossos. São os 
tempos d’Ele.

Mas Ele está. E, outro delicioso 
pormenor, está “na popa”. Como 
sabemos, na parte da frente do 
barco – na proa – vão os embar-
cadiços, os marinheiros, a expe-
dição; no comando, a saber, na 
popa, vai o comandante da em-
barcação. Então onde vai Jesus? – 
Claro, na popa. É Ele quem man-
da, quem conduz, quem orienta o 
barco e a caminhada.  

E, pelos vistos manda com 
eficácia. Por isso diz, autoritário: 
«Cala-te e está quieto». Esta é 
uma expressão típica dos exorcis-
mos contra o poder diabólico do 
mal. Sim, Deus controla o mar, 
Ele é Senhor do cosmos e da his-
tória; Deus controla o mal, ofere-
cendo aos seus a paz e a esperan-
ça. Na luta ente a vida e a morte, 
entre o pecado e a salvação, entre 
a ruína e o resgate, Deus traz-nos 
a vitória. Do lado d’Ele temos que 
estar. E com que postura?

«Ainda não tendes fé?» - 
perguntava Jesus. Sim, a postura 
terá que ser essa: de profunda 
entrega, de profunda confiança, 
de profunda fé.

A Cristo, confiantes e espe-
rançosos, entreguemos, então a 
nossa vida. Na grata certeza de 
que Ele está connosco e que, por 
bravias que sejam as ondas, esta-
mos salvos! 

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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“Agradecemos a todos os assinantes do “Ecos do Sameiro” que 
têm o pagamento de assinatura em atraso, o favor de regulariza-
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
50,00 - Rosa Santos Vieira Figueiredo.
25,00 - Casimiro Costa.
20,00 - Esperança Martins Vilas Boas, 
  Manuel Fernandes Fonseca, 
  Justa Moreira Silva, Maria Beatriz Araújo Faria.
15,00 - Manuel Barroso Costa.
10,00 - Maria Adelaide Alves Santos Azenha,
  Alice Martins Junqueira.

NOVOS ASSINANTES
 Paula Cristina Santos Oliveira
 Maria Céu Ameixinha Abreu.

ESTATUTO EDITORIAL DO ECOS DO SAMEIRO
1 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal de informação geral, sendo a sua 
fonte principal de noticias tudo o que diz respeito à vida do Santuário de 
Nossa Senhora do Sameiro e dos acontecimentos ali vividos.

2 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é propriedade da Confraria de Nossa Senhora 
do Monte Sameiro, sendo um jornal de inspiração cristã.

3 - ”O ECOS DO SAMEIRO” está ao serviço da Confraria de Nossa 
Senhora do Monte Sameiro e pretende servir de elo de ligação entre 
todos os devotos de Nossa Senhora do Sameiro.

4 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal de periodicidade mensal, destinado 
a todos os assinantes do mesmo. Tem abrangência predominantemente 
regional, no entanto existem assinantes espalhados por todo o mundo.

5 - ”O ECOS DO SAMEIRO” rejeita qualquer forma de opressão e 
totalitarismos sejam eles de direita ou esquerda. A sua conduta está 
assente na defesa dos valores da Igreja Católica.

6 - ”O ECOS DO SAMEIRO” como jornal de inspiração cristã e à semelhança 
de outros órgãos de informação baseados na defesa dos mesmos 
valores, condena tudo o que se opõe à vida humana, como seja toda 
a espécie de homicídio, genocídio, pena de morte, aborto, eutanásia e 
suicídio voluntário. Rejeita ainda tudo o que viole a integridade humana 
nas suas mais diversas manifestações nomeadamente os tormentos 
corporais e mentais e as tentativas para violentar as consciências; 
tudo o que ofenda a dignidade da pessoa, como as condições de vida 
infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a 
prostituição, as prisões arbitrárias, o tráfico de mulheres e crianças bem 
como as condições degradantes de trabalho.

7 - ”O ECOS DO SAMEIRO” está ao serviço de uma informação o mais 
possível verdadeira e objectiva, diversificada dentro daquilo que são as 
suas fontes de notícia. Está ainda aberto ao pluralismo e à diversidade 
de opiniões, tendo no entanto por limites os decorrentes da Doutrina 
da Igreja.

8 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal independente de qualquer poder 
politico e económico.

o direCtor

Cónego doutor José Paulo leite abreu

Disponível em: www.santuariodosameiro.pt

JUBILEUS DE CASAMENTO
Maio

BODAS DE PRATA

 → José Manuel Pereira Alves  
e Elisabete Margarida Azevedo Almeida Alves, Espinho 

 → Manuel Fernando Marques Nogueira  
e Maria das Dores Faria de Carvalho, Esporões (Braga)

 → José Manuel Castro Matos  
e Elisabete Maria da Costa Rodrigues Matos, Braga

 → José António Pereira Costa  
e Luísa Paula Gomes Fernandes, Pousa (Barcelos)

 → António Fernando Costa  
e Maria Manuela Cunha Gomes, Caldas das Taipas

 → João Fernando Silva Ferreira  
e Cristina Conceição Oliveira Silva, Tebosa (Braga)

BODAS DE OURO
 → António Ferreira Alves  

e Maria da Conceição Silva Oliveira Alves, Esporões (Braga)
 → Joaquim da Silva Santos  

e Maria das Dores Torres Baeta, Balazar (Póvoa de Varzim)
 → João Carvalho de Sá Coelho  

e Rosa Ferreira Azevedo, Oliveira Santa Maria  
(Vila Nova de Famalicão)

BAPTISMOS

Maio
 

Dia 22
Gustavo Ferreira da Silva, filho de Pedro Manuel Magalhães 

da Silva e de Sara Braga Ferreira.
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Notícias

Depois da sua Profissão So-
lene, a 1 de dezembro de 2018, 
na Ordem do Carmo em Por-
tugal (Carmelitas) – que têm 
comunidade residente aqui no 
Sameiro -, e da ordenação Dia-
conal - o primeiro grau da Or-
dem dos Ministérios Ordenados 
-, a Cripa do Santuário de Nossa 
Senhora do Sameiro, em Braga 
, acolheu, pelas 17:30 horas do 
dia 9 de maio, o Frei João Costa, 
O. Carm. para receber a sua Or-

denação Sacerdotal pelas mãos 
do senhor D. António Vitalino 
Dantas (também ele carmelita), 
Bispo emérito da Diocese de 
Beja.

Foram muitos os que se fize-
ram presentes: a quase totalida-
de dos seus confrades carme-
litas, os sacerdotes da Vigararia 
de Felgueiras, Diocese do Porto, 
o Reitor do Sameiro, o Diácono 
Permanente Carlos Esteves, da 
Arquidiocese de Braga e Terceiro 

Ordenação Presbiteral

Carmelita, um grupo de Antigos 
Alunos da Ordem do Carmo , os 
seus familiares e grande número 
de fiéis de vários pontos do país, 
mas, sobretudo da paróquia 
onde iniciou a sua vida eclesial, 
São Paio de Figueiredo, do Con-
celho de Guimarães, encabeça-
dos pelo seu Pároco, o reverendo 
padre Castro.

Comentando os textos da 
Liturgia do VI Domingo da 
Páscoa (Act. 10, 25-48; 1Jo. 4, 
7-10; Jo. 15, 9-17), referindo-
-se, concretamente ao “discur-
so” de Pedro em casa do pagão 
Cornélio, o senhor D. Vitalino 
afirmou que  Deus quer salvar 
a todos, sejam pensamentos ou 
pagãos, de qualquer raça ou cor, 
sejam homens ou mulheres. ( ) 
Jesus veio para a todos sal-
var. ( ) Para isso é preciso outros 
Pedros, que se deixem chamar e 
enviar, para anunciar o amor de 
Deus. É isso que estamos a fazer 
nesta ordenação do Frei João 
Costa, que ouvimos a Palavra de 
Deus e se disponibilizou a seguir 
a sua vocação através da Igre-
ja. Por isso a Igreja e a Ordem 
do Carmo hoje, alegram-se com 
João Costa e sua família, que vê 
os frutos da sua missão.Alegre-
mo-nos com eles e peçamos a 

Deus que mande operários para 
sua messe e jovens que se dispo-
nibilizam a escutar a Sua voz e 
chamamento. ( ) O sacerdócio é 
uma dignidade para o serviço, o 
ministério; não é uma honra. ( ) 
A vida do presbítero é um misté-
rio da cruz do Senhor. Só unido à 
cruz do Senhor tem sentido.

No final da celebração, o neo-
-sacerdote, nas curtas palavras 
de agradecimento, começou por 
citar São João: “Assim como o 
Pai Me amou, também Eu vos 
amei. Permanecei no meu amor” 
(Jo 15). Disse que “permanecer 
neste amor a Deus é reconhecer 
cada gesto de amor que Deus 
nos oferece através dos irmãos”. 
Com sentimentos de gratidão 
profunda, agradeceu a proxi-
midade, presença, testemunho, 
serviço e amor de todos aque-
les que se fizeram presentes ao 
longo da sua jornada vocacio-
nal.  Afirmou que cada mensa-
gem foi ouvida, cada presença 
foi recebida com amor.

Ao Frei Pe. João Costa as nos-
sas felicitações e a comunhão da 
nossa oração, pedindo a Nos-
sa Senhora do Sameiro que o 
abençoe e torne fecundo o seu 
ministério sacerdotal em favor 
da Igreja e do mundo. 

Festa Litúrgica de Nossa Senhora do Sameiro
A 12 de Junho de 1904 foi co-

roada a belíssima imagem de 
Nossa Senhora do Sameiro por 
um Legado Pontifício, pedido 
pelo Arcebispo Primaz de Bra-
ga, de então, D. Manuel Baptista 
da Cunha. O Santo Padre, S. Pio 
X, nomeou seu Legado o Exce-
lentíssimo Núncio Apostólico de 
Portugal. A coroa, oferta dos por-
tugueses, desde o mais pobre até 
à Rainha D. Amélia, foi delineada 
pelo artista Roque Gameiro e feita 
nas oficinas do artista bracarense, 
Manuel Casimiro da Costa. Foi 
um dia grandioso e memorável 
na história do Sameiro. Assim, fi-
cou instituída, neste dia, no calen-
dário próprio da Arquidiocese de 
Braga, a Festa Litúrgica de Nossa 
Senhora do Sameiro.

Assim, no passado dia 12 de 
Junho, o nosso Santuário “ves-

tiu-se” de festa para fazer me-
mória desta efeméride volvidos 
117 anos. Durante o dia, foram 
muitos os fiéis que rumaram ao 
Sameiro para a celebração das 
10.00h e para a recitação do Ter-
ço, com início às 16.00 horas, e 
para a celebração da Missa Sole-
ne, presidida pelo P. Delfim Coe-
lho, Reitor do Santuário, e com 
a participação do Grupo Coral 
do Sameiro. Na homilia, o Reitor 
lembrou que a coroa que cinge 
a fronte de Nossa Senhora é si-
nal do amor do povo português 
para com a Mãe do Céu. Mas, 
para além do ouro e das pedras 
preciosas que cingem a fronte de 
Maria, a Sua beleza está nas vir-
tudes que adornaram a Sua vida 
e que devem ser modelo a adop-
tar na nossa vida cristã. O Reitor 
lembrou e rezou todos aqueles 

que serviram este Santuário e fo-
ram seus benfeitores bem como 

aqueles que, actualmente, nele 
trabalham e o zelam. 
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Dia 15 – Celebração da Festa da 1ª Comunhão da Paróquia 
de S. Vítor – Braga

Dia 22 – Celebração da Festa da 1ª Comunhão da Paróquia 
de S. Vítor – Braga

Dia 29 – Celebração da Festa da 1ª Comunhão da Paróquia 
de Nogueira – Braga

Dia 29 – Celebração da Eucaristia com Promessa de Escutei-
ros do Agrupamento n.º 1 da Paróquia da Sé – Braga

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário

Apesar dos constrangi-
mentos a que estamos im-
postos devido à pandemia 
que noa atinge e estando os 
devotos de Nossa Senhora do 
Sameiro informados de que 
este ano não se realizaria a 
Peregrinação Arquidiocesana 
anual, no primeiro domingo 
de Junho, mesmo assim não 
quisemos que este dia pas-
sasse despercebido na vida 
do nosso Santuário. 

Assim, no Domingo, 6 de 
Junho, a esplanada do San-
tuário acolheu a celebração 
da Missa campal, presidida 

pelo Senhor Arcebispo Pri-
maz, e concelebrada pelo 
Presidente da Confraria do 
Sameiro, Cónego José Paulo 
Abreu, pelo Reitor do San-
tuário, Pe. Delfim Coelho, e 
por vários sacerdotes. 

Na homilia, D. Jorge Ortiga 
aproveitou a ocasião para con-
vidar a Arquidiocese, ao termi-
nar mais um Ano Pastoral, a 
“revermos o que conseguimos 
concretizar e preparar-nos para 
uma nova etapa”. O caminho 
da renovação eclesial tem dado 
dos seus passos, mas há ainda 
muito a percorrer, por isso, o 

Prelado pediu para que todos 
se coloquem na disposição de 
escutar o Espírito Santo e, em 
sinodalidade, “sonhar juntos o 
presente e o futuro das comu-
nidades, das associações, da 
Arquidiocese”. Perspectivando 
e projetando o novo Ano Pas-
toral, D. Jorge Ortiga apontou 
três prioridades: os jovens, as 
famílias e as situações de po-
breza causadas pela pandemia.

No final da Celebração, o 
Cónego José Paulo Abreu, em 
nome da Confraria, lembrou e 
pediu que se continuasse a re-
zar pelas intenções do mundo, 
da Igreja, da nossa Arquidio-
cese, do nosso país, das nos-
sas famílias, de cada um dos 
devotos de Nossa Senhora do 
Sameiro, pelas vítimas do Co-
vid-19, pelos que morreram 
sem o afecto e conforto dos 
que lhes eram mais queridos, 
pelos profissionais de saúde e 

auxiliares da acção médica, pe-
los nossos governantes e au-
toridades. Depois, agradeceu a 
presença e mensagem do Se-
nhor Arcebispo Primaz; a to-
dos quantos colaboraram para 
que a celebração fosse possí-
vel: Reitor, Confraria, Funcio-
nários do Santuário, Acólitos, 
Leitores, Coro do Sameiro, Es-
cuteiros, Irmãos da Confraria, 
Voluntários do Sameiro, e tan-
tos outros que, no anonimato, 
deram o seu contributo!

Após a bênção final da ce-
lebração, o andor de Nossa 
Senhora recolheu à Cripta, 
enquanto os fiéis cantavam 
com o Coro “Senhora, nós 
Vos louvamos, em dor e amor, 
noite e dia!... Hossana! Rai-
nha de Portugal!” e acenavam 
com lenços brancos.

Nossa Senhora do Sameiro 
a todos recompense e cumule 
de bênçãos!

Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro

Maio
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Uma Irmã missionária, Adel-
gundis Siegelt, da Ordem das 
Franciscanas de Ingoldstadt 
(Alemanha), falecida em 1999, 
que  trabalhou num colégio de 
criança no Brasil (em Baependi, 
sul do Estado de Minas Gerais), 
durante mais de cinquenta anos, 
escreveu em 1996 ao seu direc-
tor espiritual o seguinte teste-
munho:

“Quando éramos crianças, o 
nosso Pai. que pertencia à polí-
cia, pediu-nos que rezássemos 
a seguinte oração a São José 
antes do pequeno-almoço: 

«Ó São José, guarda da casa, 
derrama as bênçãos do céu sobre 
o nosso pequeno lar,

 para que o amor e a harmonia 
possam sempre aumentar, 

para que a paz e a alegria nos 
acompanhem

e o temor e o amor de Deus nos 
alcancem, 

para que o nosso caminho con-
duza ao céu 

e as nossas acções adornem a 
tua imagem. 

Esta é  a petição do meu coração: 
Sede sempre a nossa bênção! 
A ti, hoje, com olhar de alegria, 
dou a chave da felicidade deste dia. 
Oh, afasta tudo o que possa 

prejudicar  
a harmonia do nosso pequeno lar. 
Que todos os dias possam passar,
como era em Nazaré vosso estar!
Leva todos os meus, e a mim 

também, 
ao coração de Jesus, Amém.»

O nosso pai mandou substi-
tuir o vidro da porta de entrada 
da nossa casa por um mosaico 
de vidro maior, representando 
São José. No final da segunda 
guerra mundial (1945), fomos 
atingidos por duas bombas. 
A primeira rolou pela escadas 
abaixo e ficou parada sem ex-
plodir. Uma segunda bomba 
caíu num grande arbusto mes-
mo à saída da entrada também 
sem explodir, e a imagem de 
vidro de São José não se partiu!

Há cerca de quarenta anos 
que rezo diariamente: ‘São 
José, padroeiro da vida interior, 
reza por nós’!” 

São José protegeu tão ma-
ravilhosamente a Igreja “do-
méstica” da família Siegelt em 
Ingoldstadt, porque os seus fi-
lhos rezavam diariamente com 

confiança a S.José.
Como patrono da Igre-

ja, São José trabalha de for-
ma semelhante, já que esta 
“Casa” é também hoje em dia 
constante e fortemente “bom-
bardeada”. Há sobretudo a 
“bomba” contra a Vida (e as-
sim indirectamente contra o 
Pai Criador), provocada pela 
chamada “cultura da morte” 
(aborto, eutanásia, terroris-
mo). Uma segunda “bomba” 
é lançada contra a Palavra em 
forma de heresias, meias-ver-
dades e mentiras. É o ataque 
contra o Cristo que é a Palavra 
da Verdade. A terceira “bom-
ba” dirige-se contra o amor do 
Espírito Santo através de divi-
sões e cismas que dilaceram o  
Corpo da Igreja.

Portanto, oremos com igual 
confiança como as crianças da 
família Siegelt, especialmen-
te agora, no Ano de José, para 
que Ele “desactive” as “bombas” 
destrutivas, lançadas contra a 
Igreja (e a Humanidade): “Oh, 
exclua tudo o que possa prejudi-
car a harmonia do nosso pequeno 
lar… ou seja:  exclua tudo que 
possa prejudicar a “Casa” (da 
Igreja).” 

Pe. armín maria
Prior da ordem de santa Cruz  

sameiro

Ano de São José
São José, guarda da “Igreja doméstica”

A Confraria do Samei-
ro agradece, reconheci-
da, ao Senhor Eusébio 
Fertuzinhos a oferta das 
flores para ornamen-
tar o altar da Basílica e 
da Cripta e o andor de 
Nossa Senhora no 1º 
Domingo de Junho, no 
valor de 312,50€.

Nossa Senhora do 
Sameiro o recompense 
pela generosidade e o 
cumule de bênçãos!

Para assinalar o Ano 
de S. José, o Rui Fer-
nandes bordou (à mão) 
e ofertou esta magnífi-
ca toalha para o altar 
de S. José. 

A Confraria do Sa-
meiro agradece reco-
nhecida!

AGRADECIMENTO

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Meses de Julho, 
Agosto e Setembro

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h  

| Encerramento: 20.00h

Domingo:

Abertura: 07.00h  

| Encerramento: 20.00h
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Muito gostaria de apontar, 
nesta breve história, os no-
mes dos primeiros servidores 
da Confraria, cuja a dedica-
ção serviu de exemplo a todos 
quantos se lhes seguiram. 
Perimtam-me que, copiando 
de um livro de “actas” de uma 
reunião, efectuada em 31 de 
Março de 1916, no Templo do 
Pópulo, onde se costumavam 
celebrar as sessões da Confraria, 
registe aqui, para a história, os 
nomes dos Mesários, que sob 
a presidência de João José Fer-
reira, assinaram: Domingos Ri-
beiro de Castro, António Maria 
Rodrigues, Luís Gomes Braga, 
Padre Sebastião Sequeira Lo-
pes, José Maria Rodrigues Ba-

hia e Joaquim José Leite.
Com a benção maternal de 

Maria, não têm faltado, através 
dos tempos, dignos continua-
dores dos primeiros, procuran-
do exceder-se, uns aos outros, 
na ânsia de dotarem o Samei-
ro dos meios necessários para 
que possa ser um centro de 
piedade mariana cada vez mais 
acolhedor, não descurando 
as estruturas necessárias para 
bem receber quantos, de longe 
ou de perto, sobem ao alto da 
montanha em jornadas de ora-
ção e sacrifício. Assim surgiram 
os pormenores artísticos, que 
embelezam o Santuário. Assim 
apareceram os lindos recantos 
do exterior. Assim se levaram 

a cabo as obras arrojadas do 
Centro Apostólico, da Cripta 
e da praceta e monumento a 
João Paulo II.

A Sala dos Benfeitores, ane-
xa ao Santuário, está coalhada 
de fotografias, bem modesta 
homenagem a tantos benfei-
tores e servidores abnegados, 
que colocaram, ao serviço da 
Senhora, vidas, com sacrificios 
de toda a ordem, que só Ela co-
nheceu e premiou.

É com igual espírito de 
serviço e idêntica abnegação 
que as mais recentes “Mesas” 
da Confraria têm servido a 
causa do Sameiro, com os olhos 
postos na Senhora, a Quem 
consagram o seu esforço. 

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, 
adquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a história em casa”.

(Continuação do número anterior)

A CONFRARIA

O tempo, no entanto, vai 
causando o seu desgaste e, de 
vez em quando, pé necessário 
renovaros quadros, para que o 
cansaço não diminua o ardor 
da luta e outros coloquem, 
também, ao serviço da mesma 
causa, talentos, porventura 
escondidos.

É com muito gosto que refiro 
aqui os nomes dos Ex.mos 
Mesários, que, desde o fim de 
1996, tomaram a seu cargo os 
destinos da Confraria deNossa 
Senhora do Sameiro:

Presidente: Monsenhor 
Doutor D. Eduardo de Melo 
Peixoto, Deão do Cabido da-
Catedral Bracarense e Vigário 
Geral da Arquidiocese.

Vice-Presidente: Dr. João 
Fernando Fernandes de Frei-
tas, Juisz Conselheiro

Secretário: Carlos Manuel 
Costa Jerónimo, Engenheiro 
Mecânico

Tesoureiro: António Pires da 
Silva, Empresário

Vogais: Francisco Duarte 
Salazar Rodrigues Oliveira, 
Engenheiro; João Gomes de 
Oliveira, Industrial; João Pau-
lo Oliveira Martins, Industrial; 
José António Fernandes Sá 
Machado, Engenheiro; Luís 
Manuel Viana Machado, Ar-
quiteto; José Ferreira, Comer-
ciante; José Martins Pires da 
Silva, Industrial e Elísio Gon-
çalves Rocha, Engenheiro.

Que o seu exemplo de bem-
-servir seja modelo para todos 
os que se lhes hão-de seguir 
em tão nobre tarefa.

in “o sameiro, solar da imaCulada” 
de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)
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Um ano é já passado, ó pregoeiro
Das graças e belezas de Maria:
Continua na mesma melodia,
A cantar as grandezas do Sameiro.

A tuba abençoada do teu canto
As almas chama aos pés da Virgem pura
E Ela, com sorrisos de ternura,
As acolhe nas dobras do seu manto.

Que todas vão levar-te, ó Mãe formosa,
O perfume suave de uma rosa
Toda feita d’amor e gratidão:

E, bem juntas a ti, saibam rogar
Por tantas que não sabem invocar
A tua santa e doce proteção.

POESIA DO SAMEIRO

NO ANIVERSÁRIO 

DE “O SAMEIRO”

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

MAIO

António Alves e Maria da Conceição Alves (Bodas de Ouro) 120,00 €
Anónimo 50,00 €
Sergio Vilas Boas (Braga) 10,00 €
João carvalho de Sá Coelh e esposa (Bodas de Ouro) 20,00 €
Carmelitas Sameiro (Ordenação Sacerdotyal do Frei João Costa) 250,00 €
João Fernando Ferreira e esposa (Bodas de Prata) 20,00 €
Donativo Paróquia Nogueira Braga (Festa da 1ª Comunhão) 100,00 €
Donativos Casa das Estampas 581,00 €

TOTAL 1.151,00 €

Nota: Donativos recebidos em maio 2021

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

Valor Anterior: 179.575,00€
OFERTAS VALOR EM FALTA

Capitão Mauricios Correia 50,00 € 179.525,00  
António Santos 100,00 € 179.425,00  
Marco Pinheiro 5,00 € 179.420,00  
António e Isaura Dias 50,00 € 179.370,00  
Rosalina Rocha Marques 900,00 € 178.470,00  
Francisco Braga 10,00 € 178.460,00  
José Carlos Lopes 20,00 € 178.440,00  
João Manuel O. Silva 15,00 € 178.425,00  
Francisco Silva 5,00 € 178.420,00  
João Rodrigues 10,00 € 178.410,00  
Maria Manuela Gonçãlves 20,00 € 178.390,00  
Fernando Rocha 20,00 € 178.370,00  
Lino da Costa 20,00 € 178.350,00  
Maria Conceição Ferreira 20,00 € 178.330,00  
Anónimo 20,00 € 178.310,00  
Maria Rosa Junior 15,00 € 178.295,00  
Rosa Arante 5,00 € 178.290,00  

Total 1.285,00 € 178.290,00  

Nota: Donativos recebidos em maio 2021

P. Ribeiro Braga
“O Sameiro”, 26 de Abril de 1929.
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TEMA:
“Sameiro Um Mar de Emoções”

CONVITE:
Se és apaixonado por fotografia/

vídeo e gostas do Sameiro, então não 
percas esta oportunidade e participa 
neste Concurso de Fotografia – “Sa-
meiro Um Mar de Emoções”.

DURAÇÃO:
O Concurso decorre durante os 

meses de julho a setembro.

PREÂMBULO:
Este concurso de fotografia visa 

testemunhar o amor que o povo 
de Deus sempre dedicou à Mãe do 
Céu, Nossa Senhora do Sameiro.

É importante que todos apreciem 
o Sameiro, seja por motivos de índole 
turística, ou de deleite ecológico, ou 
por impulsos de cariz religioso.

O Concurso procura envolver o 
público em geral, de forma a har-
monizar a atividade humana com 
os valores religiosos.

Pretende-se captar registos de 
amor à Mãe…

Um Amor verdadeiro é como 
o mar, vai e volta, sempre com Fé 
e Esperança. O Sameiro é assim… 
Um verdadeiro mar de emoções!

Cada um navega com a sua Fé 
neste oceano de Felicidade e desco-
bre verdadeiros tesouros no fundo 
deste “Nosso” mar de Esperança…

Registos fotográficos que nave-
gam na Devoção sem fim. Um au-
têntico oceano de eternos sentimen-
tos de júbilo à Nossa Mãe do Céu.

Boas Navegações!
Procuram-se imagens que cap-

tem “momentos” únicos, êxtases 
perante a beleza de Nossa Senho-
ra. Ao mesmo tempo, procuram-se 
testemunhos da reação orante ou 
devocional dos crentes perante essa 
beleza Única da Mãe do Céu.

As fotografias submetidas a con-
curso, devidamente avaliadas por um 
júri e premiadas consoante o mérito, 
deverão depois ser expostas, prolon-
gando a finalidade do concurso: dar 
a conhecer o Sameiro, os devotos, as 
devoções, a força de uma crença, a 
ternura de um amor para com a Pa-
droeira de Portugal.

REGULAMENTO:
1. O Posto Turismo – Sameiro, 

lança, a partir de 1 de julho 
e até finais de setembro de 

2021, um Concurso de Foto-
grafia, no âmbito do projeto 
“Sameiro de Todos, Sameiro 
para Todos”. Esta 3.ª Ed-
ição do Concurso tem por 
tema: “Sameiro Um Mar de 
Emoções”.

2. Não há limites de idade para 
quem queira participar.

3. Os concorrentes serão dis-
tribuídos por três escalões: o 
primeiro, até aos 29 anos; o 
segundo entre os 30 e os 64 
anos; o terceiro entre os 65 
e os mais anos que Deus vai 
dando. A data de referência 
para a contagem dos anos 
é o dia 30 de setembro de 
2021.

4. As fotografias deverão visar as 
vivências, os comportamen-
tos,  as devoções dos turistas/
visitantes/peregrinos/devotos.

5. A participação no concurso re-
quer uma inscrição no Posto 
Turismo - Sameiro. A falta da 
mesma, invalida a participa-
ção. A inscrição pode ser feita 
durante todo o tempo em que 
o concurso decorre.

6. A inscrição é gratuita.
7. Podem participar todos os 

profissionais e amadores de 
fotografia, portugueses e es-
trangeiros.

8. Os concorrentes só podem 
apresentar-se individual-
mente.

9. Cada concorrente pode con-
correr com três fotografias.

10. Todas as fotos que tenham 
rostos explícitos, têm de 
fazer-se acompanhar da 
devida cedência de direitos 
de imagem do “modelo” ao 
fotógrafo e ao Posto Turismo 
- Sameiro modelo de for-
mulário dessa cedência de 
direitos poderá colher-se no 
Posto Turismo - Sameiro, no 
momento da inscrição).

11. Estão automaticamente ex-
cluídos da participação no 
concurso os elementos do 
júri e os promotores desta 
iniciativa.

12. No mês de outubro as foto-
grafias serão expostas no 
Sameiro. A inauguração da 
exposição está marcada para 
as 15h:45 horas do dia 24 de 
outubro.

13. No dia 22 de outubro de 2021 
serão conhecidos os vence-
dores, escolhidos por um júri 
designado pela Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro.

CONCURSO FOTOGRAFIA 3.ª EDIÇÃO
“Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”

14. A cerimónia de entrega de 
prémios decorrerá no Posto 
Turismo – Sameiro no dia 
24 de outubro pelas 15h:45 
horas.

15. As fotografias deverão ser ent-
regues em envelope fechado, 
A3, e devem mencionar OB-
RIGATORIAMENTE os 
seguintes elementos: Nome:/
Idade:/Morada:/E-mail:

16. Número do Telemóvel.
17. As fotografias deverão ser 

entregues obrigatoriamente 
em suporte digital e impres-
sas em papel. Pretende-se 
que sejam impressas num 
formato de 20x30cm em pa-
pel fotográfico (mate ou bril-
hante) e sem margens.

18. As fotografias a concurso de-
vem ser apresentadas em 
Ficheiro JPG, com resolução 
mínima de 300DPIs.

19. É permitida a manipulação/
tratamento digital mínimo 
das fotografias (correção de 
níveis, alinhar horizonte, 
reenquadrar, etc…). O júri, 

entretanto, poderá, se as-
sim o entender, desqualifi-
car fotos que considere ex-
cessivamente manipuladas.

20. As fotografias devem ser en-
tregues em mãos no Posto 
Turismo – Sameiro. As foto-
grafias, não só devem ser in-
éditas, como também devem 
enquadrar-se nos temas e 
objetivos do concurso.

21. O melhor concorrente de cada 
um dos três escalões (vide nº 
3), receberá um prémio.

22. Os prémios a atribuir para cada 
um dos três escalões serão de:

1º PRÉMIO: 
Uma estadia no Hotel do Parque do 
Bom Jesus do Monte com pequeno 
almoço.

2º PRÉMIO: 
Livro: Roteiro do Património Reli-
gioso de Braga. 

3.º PRÉMIO: 
Livro: Nossa Senhora do Sameiro. 
História / Guia


