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SÓ PRECISAREMOS QUE SE 
MULTIPLIQUEM AS ILHAS…

Pelo que aos mais idosos diz 
respeito, já se tornou refrão dizer-
-se que muitos vivem sozinhos, 
fechados em suas casas, sem vi-
sitas (a menos que alguma IPSS 
exista lá por perto e cuide de levar 
comida e da higienização). Os fi-
lhos rumaram a outras paragens, 
os netos andam na escola, e nas 
muitas atividades para além da 
escola, os pais também não têm 
tempo, nem para visitar os pais 
deles, muito menos para trazerem 
os netos ao convívio com os avós. 

Poderão dizer-me que muitos 
idosos estão em lares. Têm com-
panhia. Verdade: companhias que 
não escolheram. Que muitas ve-
zes pouco lhe dizem. Tratados por 
quem é pago para o fazer (não 
duvido que, em muitos casos, 
com o maior carinho e boa von-
tade. Valha-nos isso!). Mas, visitas 
da família?! – Quando o rei faz 
anos. E alguns reis, pelos vistos, 
não fazem anos todos os anos. 
Claro que todos cortam o bolo e 
abrem champagne se constar de 
morte próxima ou óbito ocorri-
do. O movimento “visitacional” 
sofre uma imediata, (in)esperada 
aceleração, a preocupação com o 
falecido(a) ou disso ameaçado(a) 
torna-se intensa e extensa (alas-
tra-se até à conta bancária, aos 
campos e bouças, aos anéis e co-
lares, aos dentes de ouro ou ao di-
nheiro que ainda possa haver no 
colchão).

Recordo a estranheza que senti 
quando numa homilia, tentando 
levar conforto e dar realce ao bo-
nito papel que os avós exercem na 
sociedade, contei a história do ne-
tinho que assim provocou o avô: 
oh, avô, por que tens umas ore-
lhas tão grandes? – Ao que o avô 
retorquiu: é para te ouvir melhor, 
meu netinho.  Depois de ter dito 
isto, notei lágrimas em alguns 
rostos. Inquiri, curioso, no final da 
missa, duas das faces mais fecha-

das. Recebi, pronta, a resposta: o 
senhor ainda pensa que os netos 
visitam os avós. Fiquei embas-
bacado. Nunca imaginara. Mas 
o embaciado dos olhos que me 
fitavam não me deixou dúvidas: 
netos, nem vê-los, por muito que 
fora o tempo para os ouvir.

Claro que também existem 
avós que não se preocupam com 
os netos, não querem saber deles. 
Mas – estou em crer – são uma 
triste exceção!

Outro dia ainda mais estupe-
facto fiquei ao ler, numa concei-
tuada revista, em artigo da autoria 
de Noreena Hertz, economista, 
professora no Institute for Global 
Prosperity, do University College 
of London, a seguinte notícia: “No 
Japão, o grupo demográfico que 
está a ir para a cadeia são os re-
formados: preferem estar presos a 
estar sozinhos”.

Mas o problema da solidão 
está a alastrar-se a outros grupos 
demográficos. Por exemplo, tam-
bém aos pais, que começam a não 
dar pela presença dos filhos den-
tro da própria casa. 

Achei muito real a análise há 
pouco feita por um filósofo bra-
sileiro, professor universitário 
e grande conferencista, de seu 
nome Mário Sérgio Cartella, se-
gundo o qual as casas agora têm 
a sala de jantar sempre arrumada. 
Dantes, todos chegavam a casa, 
iam ao quarto arrumar as coisas, 
trocar de roupa, pôr-se à vontade 
e, depois, vinham juntar-se com 
os outros familiares na sala. Agora 
não. Agora todos passam a correr 
pela sala, não chegam a desar-
rumá-la, e vão enfiar-se no seu 
próprio quarto. Aí, não falam com 
ninguém da casa. E no quarto têm 
tudo: o televisor, o computador, a 
consola dos jogos, a internet, o te-
lemóvel… 

Até vêm à cozinha buscar co-

mida, mas para se enfiarem de 
novo no quarto, onde o mundo 
habita, o mundo digital, o mundo 
da proximidade com os de lon-
ge, o mundo da infinda distância 
com os da casa.   

E agora voltamos ao insólito, 
de novo pela escrita de Noreena 
Hertz. Refere essa economista: 
“[…] temos a tendência para 
afirmar que os mais velhos são a 
geração mais solitária, e isso não 
é verdade. A geração em que as 
pessoas se sentem mais sozinhas 
é, na verdade, a mais nova. Qua-
tro em cada cinco indivíduos da 
faixa etária 16-24 anos, no Reino 
Unido, sentem-se sozinhos fre-
quentemente ou algumas vezes. 
Um em cada cinco millennials 
[jovens nascidos neste milénio] 
admite não ter um único amigo. 
Cerca de 50% das crianças e pré-
-adolescente entre os 10 e os 15 
anos confessam sentir-se sempre 
sozinhos ou, pelo menos, fre-
quentemente”.

Fechando contas: “[…]  No fi-
nal de maio [deste ano], estatísti-
cas oficiais apontavam para que, 
atualmente, cerca de 50% da po-
pulação se sinta sozinha”.

Já agora, para agravar, vou 
mesmo deixá-lo(a) sozinho(a). 
Mas para pensar: que mundo es-
tamos a construir?! Que mundo 
desejamos para nós e para os ou-
tros?! Que é feito da nossa huma-
nidade?! Somos e seremos felizes 
por este caminho?! Que futuro 
nos espera?!

Robinson Cruzoe, segundo o 
romance de Daniel Defoe, vivia 
sozinho numa ilha. Nós, daqui 
a pouco, só precisaremos que se 
multipliquem as ilhas…pois que, 
sozinhos, por este andar, previsi-
velmente, estaremos.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
 100,00 - Artur Costa.
   85,50 - Domingos Rodrigues Silva.
   30,00 - Ricardo Manuel Soares Fernandes, 
   Arminda Espirito Santo Soares Pinheiro,
   António Magalhães.
   25,00 - José Andrade Oliveira.
   20,00 - Laurinda Dias Pereira, 
   Maria Zulmira Vieira Peixoto André.
   10,00 - Alice Martins Junqueira, 
   Maria Rosa Ferreira Correia, 
   Armando Sousa Marques.

JUBILEUS DE CASAMENTO
Junho

BODAS DE PRATA

 → José Carlos Rego da Cruz e Águeda Cristina Araújo Marques, 
Vale – S. Cosme (Vila Nova de Famalicão)

 → Manuel da Costa Lopes e Maria Celeste Soares Malheiro, 
 → S. Paio d’ Arcos (Braga)

BODAS DE OURO
 → Abílio Vieira Ferreira e Isaura de Jesus Costa Vieira Ferreira, 

Guilhofrei (Vieira do Minho)

BAPTISMOS

Junho
 

Dia 3
Valentina Mendes Ferreira, filha de José Manuel Almeida Fer-

reira e de Patrícia Almerinda Mendes de Jesus Ferreira.
Dia 20

David Amado Calado, filho de Hélder José Calado e de Joana 
Margarida da Silva Pereira Amado.
Dia 27

Maria Dias Paiva, filha de João Carlos da Rocha Pinto de Pai-
va e de Ana Paula da Costa Lameiras Dias.

Vasco Maria Machado Pires, filho de Tiago Filipe Pereira Pires 
e de Alison Virgínia Machado.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Maio

Dia 07
Paulo Jorge Pereira Afonso 
e Cláudia Cristina da Silva Costa

Dia 15
Hugo Miguel Ribeiro Teixeira 
e Sílvia Marlene Rodrigues Vila Boas

Dia 29
João Carlos Teixeira da Silva 
e Daniela Sofia Ribeiro de Castro

Junho
Dia 10

João Manuel Cardoso Madureira 
e Marta Oliveira da Costa

Dia 19
Eduardo Filipe Costa Araújo 
e Carina Alexandra da Silva Machado

Dia 25
Fábio Andersen Araújo da Silva 
e Sara Vanessa Dias Gonçalves

NOVOS ASSINANTES
 Nuno Filipe Nova Oliveira, 
 Ana Leonor Rodrigues Carvalho, 
 Rosa Luz Silva Rei Peixoto Sousa.
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Notícias

Acólitos provenientes de co-
munidades cristãs de diversos 
Arciprestados da Arquidiocese 
de Braga tiveram oportunidade 
de caminhar pelos trilhos invisí-
veis, desde o Santuário do Bom 
Jesus do Monte até ao de Nossa 
Senhora do Sameiro. 

No passado dia 3 de julho, 
sábado, aconteceu o primeiro 
Encontro Arquidiocesano de 
Acólitos, uma caminhada para 
descobrir os mistérios que Deus 
revela na beleza visível.  Come-

çando no Pórtico dos Escadórios 
do Bom Jesus, os acólitos, cami-
nhando pelo invisível, tiveram 
oportunidade de fazer uma visita 
a este Santuário, prosseguindo 
até ao Sameiro, onde se encon-
traram com o Senhor Arcebispo, 
D. Jorge Ortiga, tomaram parte 
na Eucaristia, presidida pelo Pe. 
Rui Sousa, diretor do Depar-
tamento Arquidiocesano para 
a Liturgia, e participaram num 
concerto-oração com Claudine 
Pinheiro.

I Encontro Arquidiocesano  
de Acólitos

Ordenações Presbiterais
No dia 18 de Julho, dia em que 

completou 22 anos como arcebis-
po de Braga, memória litúrgica 
de São Bartolomeu dos Mártires 
que foi arcebispo de Braga no sé-
culo XVI, D. Jorge Ortiga presidiu 
à Missa de ordenação sacerdotal 
dos diáconos Jorge Miguel Ferrei-
ra Rodrigues, Paulo António Mar-
ques Pereira e Pedro Joaquim An-
tunes, da Arquidiocese de Braga, e 
Francisco Cortês Ferreira, jesuíta.

Jorge Miguel Ferreira Rodri-
gues é da paróquia de S. João 
Baptista de Nogueira, no arci-
prestado de Braga, Paulo Antó-
nio Marques Pereira da paróquia 
de Santa Marinha de Covide, no 
arciprestado de Terras de Bouro, 
e Pedro Joaquim Antunes da pa-
róquia de Santa Maria de Bou-
ro, do arciprestado de Amares; 
Francisco Cortês Ferreira, natural 
de Coimbra, estudou na colégio 
jesuíta das Caldinhas, em Santo 
Tirso, entrou para a Companhia 

de Jesus no ano 2009 e atualmen-
te vive em Paris, onde continua os 
seus estudos teológicos.

Na homilia da Missa, D. Jorge 
Ortiga referiu-se a um cansaço 
provocado por “tanta hesitação 
sobre o que fazer e como fazer”, 
disse que o confinamento pro-
vocou distanciamentos do povo 
“que exige permanente dedica-
ção” e referiu que “não é momen-
to para cruzar os braços e esperar 
que tudo mude”. “O nosso povo 
está a precisar de uma presença 
da Igreja mais visível. Necessita 
de saber que não está sozinho 
nesta hora de desorientação”, 
afirmou. “Poderemos não ter ca-
pacidade para lhes mostrar tudo 
o que devem fazer. Bastará que 
saibam, por obras e palavras, que 
não estão sozinhas. Juntos experi-
mentaremos a presença de Cristo 
que será a luz. Porventura não tão 
clara como todos queriam.  O que 
importa é que nos coloquemos 

todos a caminho com o povo”, 
sublinhou.

O arcebispo de Braga desafiou 
a um caminhar contínuo, “não 
isoladamente, mas sinodalmen-
te”, lembrando que “a sinodalida-
de não é uma opção pastoral en-
tre tantas outras que uns podem 
ou aceitar ou negligenciar”. “On-
tologicamente a Igreja é sinodal. 
Sem este processo não será ela 
própria. Será um produto histó-
rico que muitos desconhecem e 

a quem negam credibilidade e ra-
zão de ser”, afirmou.

D. Jorge Ortiga pediu aos no-
vos padres que cuidem a “santi-
dade coletiva”, “única forma” de 
realização e “certeza de ser res-
posta credível às esperanças do 
povo”.

“Acreditai seriamente que an-
tes de serdes padres realizadores 
de tarefas pastorais, tereis de ser 
seguidores de Cristo”,  subli-
nhou D. Jorge Ortiga.

Esta iniciativa pretendeu di-
namizar o ministério do acólito 
e ajudar a despertar para o sen-

tido de um caminho conjunto, 
sinodal, entre todos aqueles que 
exercem este ministério. 

Dia 5 – Celebração da Festa da Fé da Paróquia de S. Vítor – 
Braga

Dia 10 – Celebração da Festa da 1ª Comunhão da Paróquia 
de S. Lourenço de Sande – Guimarães

Dia 12 – Celebração da Festa da 1ª Comunhão dos alunos do 
Colégio Teresiano – Braga

Dia 19 – Celebração da Festa da Fé da Paróquia de S. Vítor – Bra-
ga. Celebração da Festa da Fé da Paróquia de Nogueira – Braga

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Junho
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“Encontro com os Emigrantes”
Infelizmente, e, pelo segundo 

ano consecutivo, não podere-
mos dar grandes largas, à ale-
gria, própria deste dia, em que 
nos encontramos, com Nossa 
Mãe do Céu, no Seu solar que é 
o Santuário do Sameiro. 

Esta terrivel pandemia, que 
nos assolou, já lá vai mais de 
ano e meio, e que continua a 
condicionar a vida, em todos 
os aspetos, vai impedir-nos de 
estarmos presentes, apenas fi-
sicamente, pois, sabemos que o 
nosso pensamento está e estará 
com Nossa Senhora do Samei-
ro, neste dia que, apesar de tudo, 
é de festa.

E, para os que, com certe-
za e por razões de segurança, 
ficarão em casa, pedimos, na 
hora marcada para a celebração 
da Eucaristia, que se aliem aos 
presentes, em oração, dirigida 
a todos os nossos irmãos emi-
grantes, também eles impedidos 
de visitar Nossa Senhora e que 
com grande mágoa, muitos de-
les, nem sequer à sua terra natal 
virão.

Para os que sentem a saudade 
da terra, a corroer-lhes a alma, 
e que, apesar de algumas difi-
culdades e riscos associados, se 
aventuram à viagem, os nossos 
desejos de uma boa chegada, 
estada e regresso, sempre acom-

panhados por Nossa Senhora 
do Sameiro. Que tudo vos corra 
pelo melhor.

Rezaremos ainda, neste nos-
so encontro de irmãos, por to-
dos aqueles que se encontram 
doentes, apanhados nas malha 
deste maldito virus, ou outra 
situação de falta de saúde, pe-
dindo a Nossa Mãe do Céu que 
lhes dê a estabilidade necessá-
ria, para que voltem à sua vida 
normal e ao convivio dos seus 
familiares e amigos.

Pelos que sofrem com a falta 
de trabalho e que passam mo-
mentos de dificuldade, muitas 
vezes sem terem pão para si e os 
seus, que Nossa Senhora os aju-
de a encontrar o caminho onde 
poderão colher o pão para saciar 
as suas necessidades. Por eles 
rezaremos também.

Pelos que sofrem com descri-
minações várias, nomeadamen-
te de ordem religiosa, sendo 
por isso alvo de perseguições e 
morte, que Nossa Senhora os 
conforte e ilumine os agresso-
res, para que de uma vez por to-
das, acabem com essas atitudes, 
e enveredem pelo caminho da 
paz, do diálogo e da sã convi-
vência.

Que assim seja.
José CamPos

Confraria do sameiro 

1. Converse com as pessoas. 
Nada há de tão agradável quan-
to uma palavra de saudação.

2. Sorria para as pessoas. O 
sorriso manifesta alegria. Não 
custa nada para quem o dá e faz 
nascer a esperança em quem o 
recebe.

3. Seja amigo, prestativo. Se 
você quiser ter amigos, seja ami-
go.

4. Seja cordial e simples. Co-
loque o coração em primeiro 
lugar, quando você conversa e 
dialoga com as pessoas.

5. Procure interessar-se pelos 
outros. Muitas vezes é muito 
mais importante escutar do que 
falar.

6. Procure elogiar, animar, in-
centivar. Seja muito reservado 
ao criticar.

7. Respeite os sentimentos dos 
outros. Não procure impor suas 
ideias. Lembre-se de que os ou-
tros também têm a sua verdade.

8. Preocupe-se com os proble-
mas dos outros. A solidariedade 
nas horas difíceis e de sofrimentos 
faz nascer amizades eternas.

9. Seja responsável e procure 
ajudar. O que vale na vida é o 
que fazemos pelos outros. Servir 
é o verdadeiro sentido da vida.

10. Toda a amizade verdadeira 
leva ao encontro com Deus. Ne-
nhuma amizade humana dura, 
se Deus não estiver presente.

Decálogo para uma vida feliz
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A  11  de Junho de 1899, o 
Papa Leão XIII consagrou o 
mundo ao Sagrado Coração de 
Jesus. O impulso para tal veio 
da Beata Irmã Maria do Divino 
Coração Droste zu Vischering, 
Madre Superiora do Convento 
do Bom Pastor do Porto. Esta 
Religiosa, oriunda da nobreza 
alemã, dedicou-se, no final do 
século XIX, segundo o caris-
ma da Congregação do Bom 
Pastor, com muito empenho, 
à educação e protecção da ju-
ventude feminina. Na sua pro-
funda devoção ao Coração de 
Jesus, recebeu d’ Ele a missão 
de persuadir o Santo Padre 
a consagrar o género huma-
no ao Coração Divino. Após 
consulta com o seu confessor, 
executou o plano. Havia ainda 
muitas dificuldades a ultrapas-
sar. No seu leito de morte,  a 8 
de junho de 1899, com apenas 
35 anos, ouviu tocar os sinos, 
anunciando esta consagração. 
Um dos frutos desta consa-
gração foi, provavelmente, o 
pontificado de S. Pio X (1903-
1914) com o seu lema: Omnia 
instaurare in Christo (renovar 
todas as coisas em Cristo).

Em 1942, o Papa Pio XII con-
sagrou o mundo ao Imaculado 
Coração de Maria. Isto foi fei-
to através de uma mensagem 
de rádio a 31 de Outubro. O 
impulso para isto veio nova-
mente de Portugal, desta vez 
da Beata Alexandrina de Ba-
lasar, que, como resultado de 
ferimentos sofridos enquanto 
fugia de um estuprador, esteve 
acamada toda a sua vida e vivia 
a expiação pelos pecados con-
tra o Santíssimo Sacramento 
do Altar. O Senhor também 
lhe disse que era Seu desejo 
que o mundo fosse consagra-
do ao Coração Imaculado da 
Sua Mãe. Mais uma vez, houve 
muitas dificuldades a ultrapas-
sar. No entanto, após a consa-
gração ter sido concluída, hou-
ve um ponto de viragem na 
Segunda Guerra Mundial.  A 
sorte de Hitler nas batalhas di-
minuiu visivelmente até à ca-

pitulação completa a 8 de Maio 
de 1945 (Festa de São Miguel 
Arcanjo do Monte Garganon): 
sem dúvida um fruto desta 
consagração.

Já estamos na segun-
da metade do Ano de S José 
(8/12/2020 – 8/12/2021). Ao 
mesmo tempo, comemora-
-se desde 19 de Março – 26 de 
junho de 2022 o Ano da Famí-
lia. Este paralelismo não é por 
acaso, uma vez que São José 
é invocado na ladainha como 
amparo das famílias. Sim, a fa-
mília encontra-se em grandes 
dificuldades. O quanto precisa 
da protecção de São José, sobre 
tudo agora, após o aborto ter 
sido declarado um direito hu-
mano no Parlamento Europeu 
no passado dia 24 de Junho! É 
natural desejar que, desde que 
a humanidade foi consagrada 
ao Sagrado Coração de Jesus e 
ao Coração Imaculado de Ma-
ria, seja consagrada também a 
São José, patrono da Sagrada 
Família, da Igreja e, por assim 
dizer, através  dela, de toda a 
família da humanidade. Uma 
tal consagração poderia trazer 
uma mudança para melhor no 
presente decurso do mundo.

O “milagre do Sol”, em Fá-
tima, no dia 13 de Outubro de 
1917, vale como um “pressá-
gio” para uma tal consagração 
mundial. Na segunda parte da 
aparição, os visionários viram 
São José com um manto branco, 
meio escondido pelas nuvens, 
no céu “ao lado do sol”. Ele se-
gurava o Menino Jesus, vestido 
de vermelho, nos seus braços. 
Nossa Senhora ficou à direita do 
sol, coberta com um manto azul. 
São José fez três vezes o sinal da 
cruz sobre o mundo. A Sua pre-
sença em Fátima significa tam-
bém que uma parte decisiva do 
triunfo do Imaculado Coração 
de Maria é que o mundo recebe 
ao mesmo tempo a bênção de 
São José. 

Neste contexto, temos que 
mencionar também a consa-
gração da Rússia ao Coração 
Imaculado de Maria. De facto, 

também foi uma iniciativa que 
surgiu em Portugal através da 
Ir. Lúcia, vidente de Fátima, 
por pedido expresso de Nossa 
Senhora; no início, visava so-
mente a Rússia e não o mundo 
inteiro. São João Paulo II aten-
deu a este apelo e renovou a 
consagração do mundo ao Co-
ração Imaculado de Maria no 
dia 25 de março de 1984 com 
inclusão indirecta da Rússia 
(“De modo especial, entre-
gamos a Ti aqueles homens 
e aquelas nações que desta 
entrega e desta consagração 
têm particularmente necessi-
dade”). A resposta do céu não 
demorou: cinco anos depois, 
em novembro de 1989, caiu a 
cortina de Ferro, pondo mais 
tarde fim à União sovietica.

O Santo Pade Francisco en-
coraja-nos a “sonhar” (como S. 
José). Assim, sonhemos que, 
sendo ele um grande devoto de 
São José, lhe confiará o mun-
do inteiro numa consagração 
no final do Ano de São José 
no próximo dia 8 de dezem-
bro, Solenidade da Imaculada 
Conceição. Tempos melhores 
voltariam certamente. 

Caros leitores do Ecos do 
Sameiro, para que tal sonho se 
torne realidade, rezemos  com 
firmeza por esta intenção. Se-
ria ainda mais maravilhoso, 
se um tal pedido chegasse ao 
Santo Padre por parte dos bis-
pos portugueses, nos quais ele 
põe muita confiança. Este seria 
o quarto impulso espiritual de 
Portugal (na seqüencia dos três 
anteriores), que certamente te-
ria um efeito abençoado sobre 
o mundo inteiro.

Pe. armín maria
Prior da ordem de santa Cruz  

sameiro

Ano de São José
A Consagração do Mundo a São José

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã) 

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

Missa Vespertina de 
Sábado e as Missas de 
Domingo e Dias Santos 

(na Cripta)

Sábado:
16.00h – Terço
16.30h – Missa

Domingo:
07.30h | 09.30h 
|11.30h | 16.30h

Terço: 16.00h

Confissões:
(Aos Domingos, 

na Capela 
da Reconciliação – 

Cripta)
09.00H – 12.00H
14.30H – 16.30H

Horário do Santuário

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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Sendo o Sameiro um centro 
de piedade mariana, havia ne-
cessidade de alguém que lhe 
estivesse ligado por vínculos de 
serviço às almas, que sempre 
dimana da legítima autorida-
de eclesiástica. Deste modo, o 
Sameiro conheceu à frente dos 
seus destinos, sacerdotes, que, 
animados do espírito de bem 
servir o povo de Deus e de-
promover, cada vez com mais 
fervor, a devoção à Santíssima 
Virgem, no privilégio da sua 
Imaculada Conceição, deram o 
melhor das suas vidas no encar-
go de Capelães ou Reitores do 
Santuário.

No sei livro “Para a história 
do Sameiro”, o Rev.º Padre José 
Carlos de Sousa Alves Vieira, 
faz um primeiro elenco desses 
sacerdotes, prevendo qualquer 
falha, por escassez de informa-
ções.

O primeiro foi o Padre Cus-
tódio José da Costa, natural de 
Espinho e colaborador do Padre 
Martinho. Serviu mais de dois 
anos no cargo de Capelão.

Seguiu-se-lhe o Padre Antó-
nio José Pinheiro Braga, que vi-
veu pouco tempo e não chegou 
a ser investido no cargo.

Seguidamente, aquele autor 
cita o Padre José Maria Vieira da 
Rocha, que, sendo de Braga, se 
transferiu para Viana do Caste-
lo, vindo a falecer nos Peões em 
Braga.

Em seguida, durante um ano, 
esteve o Padre Manuel Luis Pe-
reira. Serviu entre 1895 e 1896.

O Padre António Coelho de 
Andrade, já idoso, serviu nos 
anos de 1896 e 1897.

Seguiu-se-lhe o Padre Severi-
no Pereira Ramos, durante mais 
dois anos. 

Quem esteve mais tempo no 
cargo, foi o Padre Manuel José 
da Costa, também de Espinho, 
que serviu o Sameiro durante 
27 anos, tendo saido em Janeiro 
de 1926.

Quem o substituiu no cargo 
de Reitor do Santuário, foi o 
Rev.º Dr. Abílio Pereira de Araú-
jo. Este distinto sacerdote, na-
tural de Ribeirão, concelho de 
Vila Nova de Famalicão, depois 
de ter servido como pároco, as 
paróquias de Espinho, Braga e 
Lousado, Famalicão, foi instado 
pelo então Arcebispo de Braga, 
D. Manuel Vieira de Matos para 
assumir o encargo de servir 
Nossa Senhora e as almas, no 
Santuáro do Sameiro.

Podemos resumir o seu tra-
balho no Sameiro em duas pala-
vras: atento e disponível. Aten-
to, para que as manifestações de 
piedade no Sameiro nunca fos-
sem desvirtuadas do seu senti-
do cristão, nem descambassem 
para aparências deromaria, tan-
to naalma do povo do Minho; 
disponível, paraquem necessi-
tasse dos seus serviços de pastor 

dasalmas, que, como tal, tanto o 
procuravam.

Para fazer chegar bem longe, 
a devoção a Maria, procurou 
difundi-la através do jornal “O 
SAMEIRO”, que mais tarde se 
chamou “ECOS DO SAMEI-
RO”, onde desenvolveu largo 
apostolado da pena.

Fez-se sempre rodear de 
óptimos colaboradores, desta-
cando-se, entre estes, o seu es-
timável e incansável sobrinho, 
Padre Francisco de Assis Dias de 
Araújo, seu braço direito, que ao 
Sameiro, consagrou o melhor 
da sua inteligência, da sua dedi-
cação e zelo apostólico. 

Alma desprendida e atenta 
às necessidades dos menos fa-
vorecidos, Monsenhor Abílio 
mandou construir, tanto em 
Espinho, com na sua terra de 
Ribeirão, bairros de casas para 
agasalhar as famílias que mais 
precisavam, entregando-as às 
instituíções socio-recreativas 
dessas comunidades. Ao todo, 
13 casas em Espinho e 19 em 
Ribeirão.

Foi mercê destes gestos de 
expressivo amor aos irmãos, 
que o Governo lhe concedeu 
a Comenda da Ordem daBe-
nemerência. Também pelo seu 
serviço à Santa Igreja e às almas, 
o Santo Padre o fez seu prela-
do com a dignidade de Monse-
nhor.

A sua carreira pode sinteti-

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)

CAPELÃES E REITORES DO SAMEIRO

zar-se deste modo: Sacerdote 
desde 1910; Reitor do Sameiro 
desde 1926 a 1960; Monsebhor 
desde 1942; Comendador da 
Ordem da Benemerência desde 
1958.

Por fim, desejando viveros 
seus últimos anos numa vida 
de ainda maior perfeição, re-
colheu-se à Congregação dos 
Missionários do Coração de 
Maria, tendo feito, no Ciolégio 
Universitário de Pio XII, em 
Lisboa, a sua Profissão Solene, 
em 16 de Dezembro de 1962, 
numa bela cerimónia a que 
presidiu D.Manuel Gonçalves 
Cerejeira, Cardeal Patriarca de 
Lisboa e seu companheiro de 
estudos.

Faleceu santamente no dia 22 
de Dezembro de 1969.

Após a sua resolução de in-
gressar na vida conventual, 
Monsenhor Abílio diligenciou 
junto daquele que o iria substi-
tuir, para que, apesar de tantas e 
tão importantes tarefas apostó-
licas, aceitasse o cargo de Reitor 
do Santuário do Sameiro. Cer-
tamente, não só por isso, mas 
também por fortes impulsos de 
coração, o Rev.º Padre Aloísio 
Avelino de Sousa aceitou suceder 
àquele venerando e benemérito 
sacerdote, que tanto fizera pelo 
seu Sameiro.  

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

(Continua no Próximo número)
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POESIA DO SAMEIRO

HINO DO ADEUS*

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

MAIO

Manuel da Costa Lopes e esposa (bodas de prata) 50,00 €
Abilio Ferreira e esposa (bodas de ouro) 60,00 €
Donativo paroquia de Nogueira - Braga 100,00 €
Donativo paroquia de S. Vitor - Braga 400,00 €
Oferta na cripta 10,00 €
Maria de Fátima Marques Pereira Ribeiro 20,00 €
Ofertas Casa das Estampas 2.874,50 €

TOTAL 3.514,50 €

Nota: Donativos recebidos em junho 2021

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

Valor Anterior: 178.290,00€
OFERTAS VALOR EM FALTA

Maria Elizabete Vasela 100,00 € 178.190,00  
Rogério Nogueira 5,00 € 178.185,00  
Zulmira Barbosa Cardoso 500,00 € 177.685,00  
Anónimo (Morreira 20,00 € 177.665,00  
Manuel Magalhães Oliveira 200,00 € 177.465,00  
Anónimo 10,00 € 177.455,00  
Henrique Salgado Marques 5,00 € 177.450,00  

Total 840,00 € 177.450,00  

Nota: Donativos recebidos em junho 2021

Festivoso dia excelso
Nos anais de Braga luz:
Santa Imagem, benta em Roma,
Ao Sameiro se conduz.

Mâe de Deus, Senhora nossa:
Esplendor da Conceição,
Quer na vida, quer na morte,
Dai-nos a vossa protecção.

Exaltemos fervorosos,
Levantando as mãos aos céus:
Na capela do Sameiro
Vai fulgir a Mãe de Deus.

Longo tempo aqui em Braga
Preces d’alma nos ouviu:
Foi no Pópulo invocada,
Quanto tempo ali fulgiu.

No Sameiro as nossas preces
Há-de a Virgem sempre ter:
Quem Maria exora em preces
Vive e morre em seu dever.

Dr. Pereira Caldas
*Quando a imagem de Nossa Senhora, que, tendo vindo de 
Roma, foi levada para o Sameiro, depopis de ter estadona igreja 
do Pópulo, em Braga, dois anos e 22 dias, de 7 de Agosto de 
1878 até 29 de Agosto de1880.
José Joaquim da Suilva PereiraCaldas – escritor, jornalista, pro-
fessor – nasceu nas Caldas de Vizela em 26 de Janeiro de 1818 e 
faleceu em Braga em 19 de Setembro de 1903.
Frfequentou na Universidade de Coimbra, onde sematriculou 
aos dezassete anos, asfaculdades de Filosofia Natural, Matemá-
tica e Medicina e Cirurgia. Foi professor, sobretudo, de Filosofia 
e de Matemátca no Liceu Nacional de Leiria eLiceu Nacional 
Central de Braga.
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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 en-
tregues em envelope fecha-
do, A3, e devem mencionar  
OBRIGATORIAMENTE 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


