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S. JOÃO PAULO II NO SAMEIRO

RUMO AOS 40 ANOS…
Já se passaram quase qua-

renta anos sobre a vinda do 
Papa S. João Paulo II ao Samei-
ro. E esse acontecimento tem 
que ser recordado. Essa data 
tem que ser celebrada. A Con-
fraria do Sameiro quer fazer 
memória, mais e melhor, quer 
fazer uma grande festa.

Nenhum outro Papa (até à 
data) concedeu ao Sameiro ta-
manha honra, depois prolon-
gada no solidéu que nos legou, 
na gota de sangue (relíquia 
sua) que na Basílica se conser-
va, na Rosa de Ouro com que 
o Santuário foi distinguido, na 
estátua que deu nome ao Lar-
go S. João Paulo II (à entrada 
para o Sameiro).  

Recordando esse evento 
único, várias exposições se irão 
organizar; em livro se conden-
sarão notícias e fotos; outras 
novidades irão aparecer (sur-
presa, por agora…, mas com o 
vosso calor, esperamos muita 
coisa venha a surgir!...).

De facto, para que a festa 
seja enorme, temos que par-
ticipar todos. Queremos, so-
licitamos, pedimos a ajuda de 
todos: dos que fotografaram 
o evento (fotógrafos - profis-
sionais ou amadores, sede ge-
nerosos); dos que o filmaram 
(cedam-nos, por cortesia, as 
imagens); dos que o testemu-
nharam e queiram deixar-nos 
(em relato oral ou por escrito) 
as suas emoções, conhecimen-
tos, recordações.

Por favor, façam chegar ao 
Posto do Turismo do Sameiro 

as fotos que porventura te-
nham (em formato A4, a cores 
ou a preto e branco); façam-
-nos chegar as vossas grava-
ções (de preferência numa 
pen); façam-nos chegar o vos-
so testemunho, em texto (não 
mais que uma página A4, em 
Times New Roman, 12, es-
paçamento 1,5); ajudem-nos, 
com o que tiverem, para as ex-
posições que queremos ir or-
ganizando e que, no próximo 
mês de maio, se transformarão 
numa mega exposição. 

Também aceitamos suges-
tões sobre o modo melhor de 
vivermos tão grande efeméri-
de. Sem medo, sugiram, aju-
dem a urdir um programa de 
luxo, o “nosso” programa, o 
programa de todos nós.

Está aberto o caminho. Já 
podemos começar a acarretar 
material. Toca a falar, a suge-
rir. Toda a gravar ou a escrever. 
Toca a andar!

Por graça, o próximo dia 
15 de maio de 2022 acontece 
num domingo. Temos que ir 
pensando numa grande cele-
bração (oxalá o covid tenha de-
saparecido!), eventualmente a 
iniciar-se à mesma hora da que 
o S. João Paulo II celebrou em 
1982, falando-nos brilhante-
mente sobre a família. 

Os contactos que se podem 
usar (para informações ou para 
aportação de materiais) são: 
Posto de Turismo do Sameiro 
– Tel.: 253 303 400; email: pos-
todeturismo@santuariodosa-
meiro.pt

Entretanto, também que-
remos lançar um desafio/
concurso às nossas borda-
deiras: em tamanho de lenço 
de homem, bordarem algo 
alusivo ao Papa S. João Paulo 
II e à sua vinda ao Sameiro. 
Poderão escrever, por exem-
plo: “40 anos depois: obri-
gado, S. João Paulo II”; ou 
“Viva o Papa S. João Paulo 
II”; ou “Braga não esquece o 
Papa S. João Paulo II”; ainda 
“Roga por nós, S. João Paulo 
II”, ou outra frase do género 
que entendam por bem tra-
balhar. E podem acrescentar 
algum desenho, do Papa, da 
Basílica… E ainda as datas: 
15 de mail de 1982 – 15 de 
maio de 2022.

Os lenços bordados para 
efeitos do concurso deverão 
ser entregues no Posto de Tu-
rismo do Sameiro até ao dia 
25 de abril de 2022. Ao(à) 
vencedor(a) do concurso soli-
citamos desde já autorização 
para oferecermos o lenço pre-
miado ao Papa Francisco, com 
o convite a que nos visite, tam-
bém ele, aquando das Jornadas 
Mundiais da Juventude, em 
2023.  

A Confraria, agradece, desde 
já, a todos quantos venham a 
colaborar. E pede para todos 
as maiores bênçãos de S. João 
Paulo II e da nossa querida 
Mãe do Céu.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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CONTACTOS CONFRARIA DO SAMEIRO

Secretaria ............................................................... 253 303 401
Reitor do Santuário .............................................. 253 303 402
Basílica do Sameiro ............................................... 253 303 403
Casa das Estampas ............................................... 253 303 404
Irmãs Dominicanas .............................................. 253 303 405
Ecos do Sameiro ................................................... 253 303 406
Posto de Turismo ................................................... 253 303 400
Apoio à Reitoria .................................................... 253 087 861

PEDIDO 
“Agradecemos a todos os assinantes do “Ecos do Sameiro” que 
têm o pagamento de assinatura em atraso, o favor de regulariza-
rem a situação”.
Obrigado.

santuariodosameiro.pt

facebook.com/Santuário-Do-Sameiro-Braga

IBAN (BANCO MONTEPIO): PT50.0036.0038.99100751254.74

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO

 70,00 - Esperança Costa Figueiras.
 65,00 - Rosa Ferreira Macedo Teixeira, P & R Texteis Ldª - Ascenção Pinto.
 50,00 - Quiteria Conceiçao Oliveira, Fernando Azevedo,  
   Fernando Azevedo.
 40,00 - Aires Gonçalves Martins.
 50,00 - Carlos Rui Correia Duarte, Diretora Casa  
   Santa Zita (Braga), Bertelina Costa Almeida.
 35,00 - Maria Rodrigues Barbosa.
 30,00 - Albino Rolo Ribeiro, José Júlio Silva Fernandes Cunha,   
   Maria Amelia Sa Oliveira, Maria Odete Correia Silva Maia.
25,00 - Artur Pereira Dias Costa, Jorge Alberto Eiras Miranda.
20,00 - Isabel Rodrigues Silva Braga, Maria Lopes Moreira, Angelina 
Felgueiras Arezes, Domingos Oliveira Pereira, Ermelinda Lobo Silva.
15,00 - Ludovina Lopes Sousa, Maria Carmo Silva Pereira Caldas, 
Antonio José Fernandes Almeida, Ester Beatriz Rodrigues Silva, Maria 
Florinda Barreto Alves, Jose Alberto Braga Sousa Ribeiro, Maria Costa 
Campos, Maria Ana Nunes, Maria Ilidia Ferreira Sousa, Artur Costa.
12,00 - Manuel Mendes Mota.
10,00 - Maria Júlia Oliveira Silva, Maria Fátima Pinto Silva, Maria Amélia Frei-
tas, Manuel Sousa Rodrigues, Joaquina Araújo Abreu, João Oliveira Rodrigues.

JUBILEUS DE CASAMENTO
Julho

BODAS DE PRATA

 → José António Dias Costa e Maria de Lurdes Pereira da Costa,  
Carreira – S. Miguel (Barcelos)

 → Paulo António da Silva Cerqueira e Elisabete Maria Matos Pereira 
Costa Cerqueira, Ferreiros (Braga)

 → Francisco Gomes Ferreira e Ana Maria de Oliveira Melo, Trandeiras (Braga)
 → João Nuno Cruz Pinto e Rita Lara Mourão da Silva Carvalho, S. José 

de São Lázaro (Braga)
 → Carlos Filipe Costa Loureiro e Fernanda Maria Azevedo Araújo, 

Ribeirão (Vila Nova de Famalicão)
 → Francisco Orlando Ribeiro Rodrigues e Ascensão Maria da Silva 

Fernandes do Gago, Vieira do Minho

BODAS DE OURO
 → Manuel Gonçalves Pimenta e Alexandrina Gomes Costa Pimenta, 

Martim (Barcelos)

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Junlho
Dia 03: André Xavier Lopes da Silva Fernandes e Vera Margarida 
Gonçalves Baptista
Dia 04: Filipe Fernandes Gomes e Tânia Filipa Marques Rodrigues
Dia 17: Luís Tiago da Costa e Maia e Sara Sofia Amaral Carneiro
Dia 21: Ricardo Emanuel Lopes Vieira e Carla Maria Carvalho Fernandes
Dia 24: Michaël Christin e Kelly-Diana Colim Paixão
Dia 25: Alberto Manuel da Silva Gomes e Sara Andreia Barros Coutinho
Dia 26: Jimmy Eduardo Pereira de Abreu e Stéphanie Lobo Alves
Dia 30: Kévin Rodrigues de Oliveira e Astride Noëlle Deluge
Filipe Cerqueira Araújo e Milena Alves Guedes
Dia 31: Emanuel David da Silva Oliveira e Maria de Fátima Fernandes 
Conde e Julien Raphael Marques Ribeiro e Justine Kelly de Almeida Cardoso

BAPTISMOS

Julho
 

Dia 11
Benedita Maria da Costa e Castro, filha de Joaquim Filipe de Lima e 
Castro e de Ana Paula Vieira da Costa.
Dia 15
Matilde Maria Antunes Pires Gramaxo Sampaio, filha de Carlos 
Rodolfo do Céu Gramaxo Oliveira Sampaio e de Florbela Antunes Pires.
Dia 17
Afonso da Silva Machado, filho de José Davide Fernandes Machado e 
de Filipa Manuela Gonçalves da Silva.
Dia 25
João Pedro de Araújo Campos da Costa Pereira, filho de Leonardo 
Vieira da Costa Pereira e de Joana Filipa da Fonseca Araújo Ferreira 
Campos.
Maria Beatriz de Braga Pacheco, filha de Paulo Ricardo Pinheiro 
Pacheco e de Cátia Sofia Macedo Braga.
Dia 30
Cataleya Florinda de Oliveira Deluge, filha de Kévin Rodrigues de 
Oliveira e de Astride Noëlle Deluge.
Dia 31
Duarte Sousa Ribeiro, filho de Micael Júnio Gomes Ribeiro e de Joana 
Andreia Matos Sousa.

NOVOS ASSINANTES
Francisco Fernandes Veiga Carvalho

Maria Teresa Gomes Ribeiro
Hilário Malheiro Lopess.
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Valor Estimada da Obra 180€000,00 €

Valor Anterior: 0,00 € 177€450,00 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Jaime Costa 10,00 € 177€440,00  

Francisco Silva 5,00 € 177€435,00  

Carlos Gonçalves 5,00 € 177€430,00  

Artur Pereira Dias Costa 100,00 € 177€330,00  

Fernando da Silva Pereira 50,00 € 177€280,00  

Total 170,00 € 177€280,00  
Nota: Donativos recebidos agosto 2021

Após longos anos, a fazer o 
encanto de miudos e graúdos, 
com fotos delicosas, ainda a pre-
to e branco, e depois de um in-
terregno prolongado,voltou este 
ano, ao recinto do Santuário do 
Sameiro, o quase figura de mu-
seu, o Fotografo a Lá Minuta.

Desejamos que, neste re-
gresso, saiba, com a sua arte, 
encantar pequenos e grandes, 
e que lhes proporcione mo-
mentos de felicidade, com uma 
linda foto, como recordação.

Bom trabalho.

O Regresso…  
À Lá Minuta

O Cabido da Sé de Braga, a 
Pastoral do Turismo e a Con-
fraria do Bom Jesus apresenta-
ram o Bilhete Único de acesso 
a três espaços religiosos e um 
museu: Sé Catedral, Museu 
Pio XII, Santuário do Sameiro 
e o Santuário do Bom Jesus.

Na Sé de Braga é possível 
visitar a nave, as capelas, o Te-
souro-Museu da Sé.

No Museu Pio XII, as visi-
tas passam pela visita à Torre 
Medieval; pela exposição per-
manente (sobre a História da 
Humanidade) e pelo Museu 
Henrique Medina (considerado 
o maior retratista do século XX).

No Bom Jesus, o bilhete per-
mite visitar a Basílica, a Torre Si-
neira e o Centro de Memória do 
Bom Jesus do Monte (Patrimó-
nio Mundial da Humanidade).

No Sameiro, os portadores 
do Bilhete Único podem ficar a 
conhecer melhor a Basílica e a 
Cripta, o zimbório e o espaço 
envolvente.

O bilhete pode ser adquirido 
em qualquer um destes espa-
ços e tem um custo de 20 euros 
por pessoa. As visitas devem ser 
pré- agendadas por email ou te-
lefone que constam dos bilhetes.

O objetivo é fazer com que 
os visitantes permaneçam o 
máximo de tempo possível na 
cidade. “A ideia é prolongar a 
permanência das pessoas em 
Braga. Todos temos lutado, as 
várias entidades do turismo, 

pela fidelização das pessoas em 
Braga, de modo a que consiga-
mos aumentar o número de re-
feições e de dormidas. Isso dina-
miza a economia. Esta iniciativa 
é para criar motivos acrescidos 
de interesse para que as pes-
soas permaneçam mais tempo 
aqui”, disse o Cónego José Paulo 
Abreu, Deão do Cabido da Sé, 
diretor do Museu Pio XII e pre-
sidente da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro.

O responsável pela Pasto-
ral do Turismo, Varico Pereira, 
considerou que o Bilhete Úni-
co “vai beneficiar a visita aos 
vários monumentos, nomea-
damente aos quatro monu-
mentos nucleares e ícones do 
património religioso de Bra-
ga”. Varico Pereira admitiu que, 
num futuro próximo, a inicia-
tiva pode vir a incluir visitas 
guiadas a mais monumentos.

O cónego Mário Martins, 
presidente da Confraria do Bom 
Jesus do Monte, destacou que o 
Bilhete Único ajuda “a estimu-
lar o serviço de visitas guiadas, 
com a novidade de um bilhete 
contemplar mais do que um 
espaço. O Bom Jesus provoca 
um efeito atrativo de milhares 
de visitantes e este projeto per-
mite que estes visitantes sejam 
conduzidos para outros locais 
e também pode fazer com que 
os visitantes e peregrinos que 
fiquem mais pelo centro da ci-
dade, se sintam convidados e 
visitar o Bom Jesus”.

Bilhete único  
dá acesso a visitas guiadas ao Sameiro, ao 
Bom Jesus, à Sé Catedral e ao Museu Pio XII
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Dia 3

– Missa com a bênção de fi-
nalistas do Curso de Enfer-
magem da Universidade do 
Minho; presidiu o Pe. Paulo 
Neiva.

– Bênção de 15 finalistas do 
Curso de Educação da Uni-
versidade do Minho; presi-
diu o Pe. António Monteiro, 
OCD.

Dia 10

– Celebração da Festa da 
Profissão de Fé dos alunos 
do Colégio João Paulo II 
(Braga); presidiu o Pe. Ma-
nuel Graça.

Dia 11

– Grupo de jovens espa-
nhóis; responsável: José Fé-
lix Alonso

– Celebração do Crisma in-
ter-paroquial do Arcipresta-
do de Vila Verde; presidiu D. 
Nuno Almeida, bispo auxi-
liar de Braga.

Dia 17

– Missa com a bênção de fi-
nalistas do Curso de Enfer-
magem do ISAVE; presidiu 
o Cónego Eduardo Duque.

Dia 21 - Celebração de Bo-
das de Prata dos Sacerdotes 
da Arquidiocese de Braga; 
presidiu D. Jorge Ortiga, Ar-
cebispo Primaz.

Grupos  
inscritos  
na Reitoria 
do Santuário

Julho

NOTÍCIAS DO SAMEIRO

O Papa Francisco instituiu, a 
partir deste ano, o Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos, a cele-
brar no Domingo mais próxi-
mo do dia 26 de Julho (Festa de 
S. Joaquim e Santa Ana, avós 
de Jesus) e a Arquidiocese de 
Braga, pelo Departamento Ar-
quidiocesano da Pastoral Fa-
miliar, assinalou-o no Domin-
go 25 de Julho, na Cripta do 
Sameiro com uma Eucaristia 
presidida pelo Bispo Auxiliar 
de Braga, D. Nuno Almeida. 

Na homília, D. Nuno frisou 
as palavras do Papa Francisco: 
“Esta civilização irá em frente, 
se souber respeitar a sabedoria 
dos idosos”. Elencou três pi-
lares fundamentais: os outros, 
a memória e a missão. Disse: “a 

proximidade do Senhor dará 
aos mais frágeis a força para 
empreender o novo caminho 
pelas estradas do sonho, da 
memória e da missão. Os avós 
têm uma verdadeira e especi-
fica vocação, segundo as pa-
lavras do Papa Francisco, levar 
os seus netos e os mais novos 
a não perderem as suas raízes 
tornando viva a sua memó-
ria que é um bom alicerce na 
construção da vida e da beleza. 
Têm ainda a vocação de trans-
mitirem a fé às novas gerações 
pelo testemunho da confiança 
em Deus. Disse também que a 
vocação dos avós é de mimar, 
acarinhar, cuidar os netos com 
a bênção dos afetos. Para esta 
missão nenhum dos avós pode 
dizer que está aposentado, ou 

que já se reformou. 
O Senhor D. Nuno apresen-

tou uma mensagem da parte 
do Senhor Arcebispo Primaz a 
todos os avós e idosos a partir 
das palavras do Papa Francis-
co: “ Neste primeiro dia dos 
avós e dos idosos quero par-
ticularmente agradecer aos 
cuidadores, a todos os traba-
lhadores e direções de lares e 
a quantos tornaram os dias de 
solidão mais alegres e lhes de-
ram o essencial para viver, mas 
sobretudo pelo calor do afe-
to expresso em palavras e em 
gestos”.

No final da eucaristia, D. 
Nuno agradeceu a presença de 
todos, bem como o casal res-
ponsável pela pastoral familiar.

I Dia Mundial dos Avós
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A primeira conexão que as 
férias nos trazem é com des-
canso, pausa, interrupção.

O descanso advirá precisa-
mente da pausa – da interrup-
ção – da actividade habitual.

Deste modo, há quem opte 
por mudar de ambiente, o que 
nem sempre corresponde a 
uma mudança de atitude.

Regra geral, a agitação dos 
dias de trabalho transfere-se 
para os dias (que deveriam ser) 
de descanso.

A indumentária é obvia-
mente mais informal. Mas os 
comportamentos nem sempre 
se mostram mais distendidos.

As filas estendem-se. As 
praias e os centros comerciais 
surgem atulhados de gente 
com ar impaciente. Os carros 
repisam sons de buzina quan-
do não conseguem acelerar à 
velocidade pretendida.

Daí que se vá tornando um 
paradoxo – com sabor a truís-
mo cada vez mais recorrente 
– as pessoas chegarem das fé-
rias… cansadas.

Não falta mesmo quem ver-
balize a necessidade de des-
cansar após o regresso do (su-
posto) descanso.

Nem sempre a felicidade «se 
passeia» no rosto de quem in-
vestiu o mais que pôde numas 
férias (à partida) repousantes.

As solicitações são múlti-
plas, as viagens estimulantes e 
os destinos paradisíacos. E, no 
entanto, o saldo parece ser o 
vazio, a fadiga e até uma indis-
farçável melancolia.

A agitação não nos larga, 
nem na época estival. Conti-
nuamos a querer «fazer», «an-
dar», «correr», «gritar».

Não deveriam ser as férias 
um tempo mais alternativo que 

redundante? Não seriam mais 
repousantes se nos dispusés-
semos a saborear, a meditar, a 
ver, a contemplar, a sorrir?

Pode soar a trivial, mas seria 
fascinante fazer das férias um 
espaço para sentir que existi-
mos, que vivemos no mundo e 
quão importante é cada pessoa 
e cada instante.

As férias poderiam cons-
tituir um excelente pretexto 
para desvendar os «olhos do 
coração», tão cercados pela 
agitação desenfreada do quo-
tidiano.

O «dolce far niente» não é 
necessariamente uma apologia 
da inutilidade.

Podemos questionar o que 
resulta do «não fazer nada». 
Mas também podemos rever-
ter o questionamento: «Que 
resulta de tanta coisa que cos-
tumamos fazer»?

É verdade que há «sempre 
muito que fazer». Mas tam-
bém não aprenderemos quan-
do «deixamos de fazer»?

Pelo menos – e já não é pou-
co – perceberemos que, afinal, 
antes de acompanhar somos 
acompanhados, antes de aco-
lher somos acolhidos, antes de 
escutar somos escutados, antes 
de amar somos amados.

No fundo, quando «nada se 
faz», muito se pode realizar. É 
por isso que não é só no trân-
sito que importa seguir o (tri-
plo) imperativo: «Pare, escute e 
olhe».

Na vida, há momentos em 
que urge parar, escutar e olhar(-
-se). No silêncio da escuta, des-
cobriremos que Alguém nos 
habita. E que nos convida a dei-
xarmo-nos habitar pelos outros!

Cón. João antónio teixeira

Pare, escute e olhe(-se)
POESIA DO SAMEIRO

NO SAMEIRO

Sameiro, ditosa estância,
Consagrada à Mãe de Deus,

Tu encurtas a distância
Que a terra afasta dos Céus.

Quem, deixando o val’profundo,
Sobe ao teu viso com fé,

Sente-se longe do mundo, 
O Paraíso antevê.

O Paraíso antegoza
A alma devota fiel, 

Ao ver a Mística Rosa,
Flor bendita d’Israel.

Abrasado em amor santo
Dilata-se o coração

E os olhos desfiam pranto
Da mais terna comoção.

Desce às almas lá da Altura,
Onde a Virgem tem o olhar,

Um consolo, uma doçura
Que o mundo não pode dar.

Ali se abrandam as pernas
Ali se amortece a dor,

E a alma deseja apenas
Ficar naquele Tabor

Ficar ali até quando
Se possa, enfim, libertar

E, o triste corpo deixando,
Para o Céu voar, voar…

Até ver a Virgem bela
E então, como um serafim,
Bendizê-la, bendizê-la…

E amá-la sempre sem fim!

P. barbosa CamPos

“o sameiro”, 26 de outubro de 1926. rePetido em “eCos do sameiro” de 
novembro de 1948.
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São José e os Anjos
Com vista ao próximo mês 

de Setembro, chamado popu-
larmente Mês dos Anjos (cer-
tamente por causa da festa 
dos Arcanjos no dia 29) é bom 
transcrever um belo trecho 
da Carta Apostólica do Papa 
Francisco publicada no início 
do Ano de S. José, intitulada de 
“Patris corde” (“Com o coração 
de Pai”), onde ele mostra como 
São José é um Pai obedien-
te que atendia prontamente 
à mensagem do Anjo do Se-
nhor quando este se mani-
festou através de sonhos: “De 
forma análoga a quan-
to fez Deus com Maria, 
manifestando-Lhe o 
Seu plano de salvação, 
também revelou a José 
os seus desígnios por 
meio de sonhos, que na 
Bíblia, como em todos 
os povos antigos, eram 
considerados um dos 
meios pelos quais Deus 
manifesta a Sua vonta-
de (cf. Génesis 20, 3; 28, 
12; 31, 11.24; 40, 8; 41, 
1-32;  Números  12, 6;  I 
Samuel 3, 3-10; Daniel 2; 
4; Job 33, 15).

José sente uma an-
gústia imensa com a 
gravidez incompreen-
sível de Maria: mas não 
quer «difamá-la» (nestes 
casos, estava prevista a 
lapidação cf.  Deuteronó-
mio  22, 20-21) e decide 
«deixá-la secretamente» 
(Mt  1, 19). No primeiro 
sonho, o anjo ajuda-o a resol-
ver o seu grave dilema: «Não 
temas receber Maria, tua espo-
sa, pois o que Ela concebeu é 
obra do Espírito Santo. Ela dará 
à luz um filho, ao qual darás o 
nome de Jesus, porque Ele sal-
vará o povo dos seus pecados» 
(Mt  1, 20-21). A sua resposta 
foi imediata: «Despertando do 
sono, José fez como lhe orde-
nou o anjo» (Mt 1, 24). Com a 
obediência, superou o seu dra-
ma e salvou Maria.

No segundo sonho, o anjo 
dá esta ordem a José: «Le-
vanta-te, toma o menino e 
sua mãe, foge para o Egito e 
fica lá até que eu te avise, pois 

Herodes procurará o menino 
para o matar» (Mt 2, 13). José 
não hesitou em obedecer, sem 
se questionar sobre as dificul-
dades que encontraria: «E ele 
levantou-se de noite, tomou 
o menino e sua mãe e partiu 
para o Egito, permanecendo ali 
até à morte de Herodes» (Mt 2, 
14-15).

No Egito, com confiança e 
paciência, José esperou do anjo 
o aviso prometido para voltar 
ao seu país. Logo que o men-
sageiro divino, num terceiro 
sonho – depois de o informar 

que tinham morrido aqueles 
que procuravam matar o me-
nino –, lhe ordena que se le-
vante, tome consigo o menino 
e sua mãe e regresse à terra de 
Israel (cf. Mt 2, 19-20), de novo 
obedece sem hesitar: «Levan-
tando-se, ele tomou o menino 
e sua mãe e voltou para a terra 
de Israel» (Mt 2, 21).

Durante a viagem de re-
gresso, porém, «tendo ouvido 
dizer que Arquelau reinava na 
Judeia, em lugar de Herodes, 
seu pai, teve medo de ir para 
lá. Então, advertido em sonhos 
– e é a quarta vez que aconte-
ce – retirou-se para a região da 
Galileia e foi morar numa ci-

dade chamada Nazaré» (Mt 2, 
22-23).

Em todas as circunstâncias 
da sua vida, José soube pronun-
ciar o seu «fiat», como Maria na 
Anunciação e Jesus no Getsé-
mani” (Patris corde, n.º 3) .

Poder-se-ia ainda perguntar 
por que razão Deus sempre se 
manteve fiel a este tipo de re-
velação com São José, dando-
-lhe as Suas instruções através 
de um anjo em sonho, en-
quanto que perante o sacerdo-
te Zacarias, perante a Virgem 

Maria e perante os pastores 
no campo, o anjo Gabriel, ou o 
anjo de Natal eram visíveis em 
estado acordado?

Talvez possamos responder 
bastante bem a esta pergunta 
com São João Crisóstomo (IV 
Homilia sobre o Evangelho de 
Mateus). Uma aparição an-
gélica solenemente visível foi 
apropriada para Zacarias, para 
remover a sua desconfiança, e 
para a Santíssima Virgem Ma-
ria, devido à importância da 
mensagem que ela recebeu so-
bre a Encarnação de Deus no 
seu ventre virginal, e finalmen-
te também para os pastores 
de Belém, para persuadir este 

povo simples a partir, ainda 
durante a noite, para o presé-
pio do Senhor. No caso de São 
José, porém, devido à sua forte 
fé e à sua vontade de cumprir 
a vontade de Deus em tudo, 
mesmo a simples aparição de 
um anjo num sonho era sufi-
ciente. Isto era o mais adequa-
do à modéstia deste homem 
justo, que estava habituado 
a uma vida humilde e escon-
dida. Além disso, não se deve 
esquecer que os anjos, na sua 
sabedoria sobre-humana, ten-
dem a adaptar-se às caracte-

rísticas do povo a quem 
são enviados por Deus.

Assim, o anjo apa-
receu a Josué, o grande 
comandante do exérci-
to, sob a forma de um 
guerreiro (Josué 5:13ss), 
mas para Tobias, que 
estava prestes a partir 
numa viagem, o anjo 
Rafael apareceu sob a 
forma de viajante (cf. 
Tob 5:4ss); para o sacer-
dote Zacarias porém, o 
anjo Gabriel adaptou-se 
à situação sacral em que 
Zacarias se encontrava 
no altar do incenso. Da 
mesma forma, o anjo 
ajustou-se a São José, 
este modelo de vida in-
terior e oculta, e apare-
ceu-lhe no silêncio de 
uma visão nocturna de 
sonho. 

Mesmo que nenhum 
anjo nos apareça num 

sonho, ainda podemos imitar 
São José e obedecer ao nosso 
Anjo da guarda, quando ele se 
dirige a nós na voz da cons-
ciência, incitando-nos a uma 
boa acção, a um sacrifício ou 
projectando uma luz no nosso 
espírito,  quando somos ator-
mentados por dúvidas. 

Que os caros leitores dos 
Ecos do Sameiro continuem a 
rezar para que o Santo Padre 
- se Deus quiser - consagre o 
mundo a São José no encerra-
mento do Ano a Ele dedicado.

Pe. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz - 
sameiro
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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 número anterior)

CAPELÃES E REITO-
RES DO SAMEIRO

Padre Aloísio Avelino de Sou-
sa, natural de Portela de Pene-
la, Vila Verde, onde nasceu em 
14 de Março de 1911, frequen-
tou os seminários de Braga, 
tendo recebido a ordenação 
sacerdotal em 15 de Agosto 
de 1933. Trabalhou nos ser-
viços da Cúria bracarense, de 
onde passou para o Seminá-
rio Conciliar, como professor. 

Aliou a docência no Seminário 
com a do Liceu Sá de Miranda, 
que exerceu durante 25 anos e 
onde conquistou a simpatia da 
juventude escolar, de que foi 
prestigiado Assistente religio-
so. Estendia a sua acção apos-
tólica até ondepudesse chegar 
o seu dinamismo; por isso ser-
viu o Escutismo, a Acção Cató-
lica, a Direcção do Hospital de 
São Marcos, o Conselho Mu-
nicipal de Braga e tantos ou-
tros trabalhos em que pudesse 
“servir”.

Foi nomeado Reitor do San-
tuário do Sameiro em 21 de 
Junho de 1962, tomando posse 
do cargo no dia 15 de Agosto 
do mesmo ano.

A cerimónia de posse do 
novo Reitor realizou-se sa 
Sala dos Benfeitores, no San-
tuário, sendo presidida por D. 
Francisco Maria da Silva, Bis-
po Auxiliar, com a assistência 
de muitas personalidades de 
todos os campos em que o P. 
Aloísio tinha dedicado o seu 
entusiasmo juvenil e apostóli-
co, que nas suas intervenções, 
não deixaram de elogiar a sua 
acção e augurar, para o seu 
novo trabalho, muitos êxitos, 
sobas bençâos de Maria.

Foi nesta altura que D. Fran-
cisco Maria da Silva, depois 
de saudar o novo Reitor do 
Sameiro, depositou nas suas 
mãos o voto de cerca de 400 

sacerdotes, que tinham to-
mado parte na II Semana de 
Estudos Pastorais, em Braga, 
para que, no alto do Sameiro, 
se constituisseuma Casa para 
Retiros Espirituais. A provar 
como o P.Aloísio tomou a sério 
este tão honroso como dificil 
encargo, em Agosto de 1969, 
como jubilosa comemoração 
do Centenário do Sameiro, 
era inaugurado solenemente o 
CENTRO APOSTÓLICO DO 
SAMEIRO, que, na sua multi-
facetada actividade, tanto bem 
tem realizado. 

Pela sua fidelidade no ser-
viço do seu cargo edisponibi-
lidade para as almas, o Santo 
Padre, no dia 1 de Fevereiro de 
1967, nomeou-o seu capelão, 
com o titulo de Monsenhor.

Numa viagem que fez à 
Áustria, em visita a uma meni-
na, queacolhera, refugiada da 
guerra de 1939-45, foi acome-
tido por doença repentina, de 
que veio a falecer, no dia 23 de 
Agosto de 1971.

Não se pense que o Sameiro 
só deve, ao Monsenhor Aloí-
sio, o esforço gigantesco para 
impulsionar a construção do 
Centro Apostólico. De modo 
algum. A sua actividade com o 
Reitor do Santuário foi, a todos 
os títulos, relevante, pelo seu 
dinamismo, a sua disponibili-
dade para bem acolher e, so-
bretudo, pelo seu apaixonado 

amor a Jesus e à Sua Santíssi-
ma Mãe.

Com o falecimento de Mon-
senhor Aloísio, foi necessário 
dotar o Sameiro de alguém, 
que, enquanto se pensava na 
nomeação definitiva do futu-
ro Reitor, assegurasse ao San-
tuário os serviços habituais. 
Para isso, o Senhor Arcebispo 
Primaz chamou a prestar a 
sua colaboração, o Revº Padre 
Armando Amadeu Barreto Mar-
ques, que, até aí, paroquiava 
Santa Marta de Bouro, do Ar-
ciprestado de Amares.

Nascido em 11 de Outubro 
de 1922, foi ordenado sacerdo-
te em 1946. Homem dotado de 
vasta cultura e jornalista muito 
apreciado, cuja a colaboração 
se estendia e ainda se estende 
ao “Ecos do Sameiro”, entrou 
ao serviço do Santuárioem 10 
de Outubro de 1971, onde se 
conservou até à nomeação do 
novo Reitor.

Não passo sem recordar o 
Revº Padre Manuel Gonçalves 
da Costa, que, neste intervalo, 
também deu o seu contributo 
ao Sameiro. A sua colaboração 
está bem patente nos serviços 
que prestou, dedicando ao car-
tório do Santuário a sua cola-
boração. 

 
in “o sameiro, solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada



8    ECOS DO SAMEIRO    AGOSTO . 2021

Como é sabido, no proxi-
mo dia 15 de Maio de 2022, 
completam-se 40 anos sobre a 
visita do Papa São João Paulo 
II ao Sameiro, esta que foi, até 
ao momento, a primeira visia 
de um Papa ao Santuário do 
Sameiro.

A Confraria do Sameiro, 
quer assinalar a data, promo-
vendo várias iniciativas, de for-
ma a recordar, aquele que foi 
um dia grande, na vida deste 
Santuário Mariano. 

Apesar de o senhor Presi-
dente da Confraria, Cónego 
José Paulo Abreu, já ter feito 

publicamente menção de algu-
mas das iniciativas, as mesmas 
ainda estão a ser elencadas e 
configuradas, para que possa-
mos passar à fase de realiza-
ção.

Por isso, adiamos para o 
Ecos do Sameiro do proximo 
mês a divulgação desse rol de 
iniciativas, já com os pormeno-
res de ralização de cada uma, 
concretamente, datas e con-
teúdos.

Obrigado

José CamPos

Confraria do sameiro

PAPA SÃO JOÃO 
PAULO II – À 40 
ANOS NO SAMEIRO

SANTUÁRIO DO SAMEIRO
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

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


