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“CAFÉ COM…” INESQUECÍVEL SABOR
Colhi o convite como um de-

safio. Pressenti o valor de um 
tempo doado, de um espaço de 
comunhão, de uma abertura de 
alma despretensiosa.

E mais uma vez percebi que 
há momentos a não desperdiçar, 
pois podem marcar a vida, ama-
ciar o coração e exalar perfume. 

Tudo na maior simplicidade. 
Sem artimanhas. Sem pedantis-
mo. Sem defesas. Com o coração 
transparente, as cordas todas a 
tentarem tocar apenas a melodia 
do amor. 

E o convite era este: tomar um 
“Café com…” os reclusos da ca-
deia de Guimarães.

Fui bem acolhido, pelo promo-
tor da iniciativa (Arquiteto Filipe 
Fontes), pelos responsáveis pri-
sionais, pelos reclusos.

Tema da conversa: falar-lhes 
de mim, da minha vida, dos meus 
sucessos e fracassos, das minhas 
vitórias e derrotas, das minhas 
lágrimas e festanças, das minhas 
ilusões e desilusões, dos meus 
sonhos realizados e das minhas 
aprendizagens amargas.

 Seguiram-se as perguntas, 
muitas, que nem todos os dias se 
apanha pela frente um padre, em 
“modos” de confesso.  Mas foi um 
diálogo belíssimo, empático, aqui 
e ali carregado de fino humor.  

E o ar ficou leve. O tempo 
voou. Sentiu-se calor na sala. 
Até parece que o Pai Natal tinha 
chegado com um mundo colori-
do nas mãos e o sol poisado na 
cabeça.

Horas depois recebo um mail, 
do Arquiteto Filipe Fontes, pe-
dindo duas linhas, qual rescaldo 
do acontecido. Foi então que lhe 
enviei o seguinte texto: 

“Caro Arquiteto Filipe Fontes :
ainda sinto o calor das mãos 

que apertaram as minhas, reci-
procamente calorosas, no final 
daquele “Café com…”, beleza 
plantada na minha tarde do dia 3 
de novembro de 2021, na cadeia 
de Guimarães.

Não poderia ter recusado o 
convite: vivo para servir, para ser-
vir a todos, com especial “faro” 
para circunstâncias e pessoas que 
possam apreciar melhor atitudes 
de disponibilidade e verdadeiro 
afeto.

Claro que algumas “borbo-
letas” tomaram conta da minha 
barriga: como será o ambiente? 
Quem irei encontrar? Como me 
receberão? Como serei capaz de 
comunicar?!

O ar informal do encontro; o 
coração verdadeiramente “rasga-
do” dos ouvintes; o interesse que 
manifestaram; os sorrisos que 
fomos capazes de gerar; os olhos 
esbugalhados que me falaram de 
escuta interessada; a salva de pal-
mas espontânea no final do en-
contro; o ar leve que pude respi-
rar... tudo me encheu a alma, me 
fez sentir feliz, me fez agradecer 
o lado bonito da humanidade e a 
possibilidade que Deus continua-
mente me oferece de sementeiras 
de fé, esperança, coragem e cari-
dade fraterna.

Obrigado, Arquiteto, media-
ção por Deus escolhida para me 
fazer chegar até à cadeia de Gui-
marães.

Aos reclusos - será que lhes 
posso fazer chegar esta mensa-
gem? Será que posso abusar da 
sua bondade para o transmitir?! 
- reitero a minha estima, garan-
tindo-lhes preces por dias novos, 
com luz e sol, com projetos lindos 
e sorrisos, com vida nova e novos 
rumos.

[…] Abraço para os nossos 
“comensais” do café...”.

Chega rápida a resposta do Ar-
quiteto Filipe:  

“Muito obrigado pelo depoi-
mento e, sobretudo, pela presen-
ça sincera e gratificante. Muito 
bom!

Remeterei a mensagem à dire-
ção do estabelecimento prisional, 
pedindo que faça chegar a men-
sagem aos reclusos.

Mais uma vez, muito obriga-
do!”.

E logo a seguir: 
“Espero que esteja tudo bem!
Partilho a resposta da diretora 

do estabelecimento prisional de 
Guimarães ao seu depoimento... 
Mais uma vez, muito obrigado!”.

Eis então a resposta da diretora:
“Boa tarde Arquiteto Filipe,
Fiquei enternecida com o de-

poimento do Cónego José Paulo 
sobre a passagem pela “nossa” 
casa! Vou entrar no fim de semana 
de coração cheio. Segunda feira já 
vou mandar afixar na biblioteca e 
alas e vou publicar em ordem de 
serviço.  Depois de uma semana 
tão complicada soube tão bem 
receber este miminho! O meu 
agradecimento ao Cónego José 
Paulo. […] Sandra Ferreirinha”.

Não, quem agradece sou eu. 
Pelo que vivi. Pela realização que 
senti. Pela oportunidade que me 
foi dada de amar, de partilhar e de 
semear esperança.

E grato, então, me despeço, 
desejando a todos os reclusos e a 
quem deles cuida, a todos quan-
tos me leram, um Natal carrega-
do dos bonitos sentimentos que 
preencheram aquela tarde em 
que nos juntamos para um “Café 
com…”, de sabor tão especial.  

Feliz Natal a todos!
Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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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
 50,00  -  José Miguel Mendes Marinho, 

   António Leite Pinheiro Magalhães.

 40,00  -  Maria José Rocha.

 30,00  -  Manuel Fernando Silva Carvalho, 

   Manuel Fernando Silva Carvaljo.

 25,00  -  Rosa Dores Fernandes Lemos P. Costa, 

   José Gomes Correia.

 20,00  -  Teresa Jesus Alves Pinto.

JUBILEUS DE CASAMENTO

Outubro

BODAS DE PRATA
 → Avelino Faria Pinheiro  

e Sandra Cristina Martins Silva Pinheiro,  
Mouquim (Vila Nova de Famalicão)

 → José Luís Veloso de Azevedo  
e Maria Arminda Araújo Carvalho, Cruz  

S. Tiago (Vila Nova de Famalicão)
 → Manuel Coelho de Freitas  

e Constância Alexandrina Ferreira Martins Camelo,  
S. Miguel de Vizela (Vizela)

BODAS DE OURO
 → Manuel Castro Fernandes  

e Arminda Alberta Assunção da Silva,  
Bairro (Vila Nova de Famalicão)

 → Cândido Montinho Sousa  
e Maria Alves Monteiro Sousa,  

Maia
 → João Fernandes Antunes  
e Glória Vieira Vaz, Pedralva  

(Braga)

No próximo dia 19 de Dezembro, Domingo, às 15.30 
horas, na cripta do Santuário do Sameiro, os Arautos do 
Evangelho apresentam o seu Concerto de Natal.

Às 16.30 horas, será celebrada a Santa Missa.
Todos estamos convidados a participar!
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Notícias
Centenário da Legião de Maria

Dia 2 – Celebração do Crisma inter-paroquial 
da Zona Pastoral Cidade/ Este do Arciprestado 
de Braga. Presidiu D. Nuno Almeida, bispo au-
xiliar de Braga.

Dia 3 – Grupo de Peregrinos da Paróquia de 
Sw. Mikolaja, Skale – Polónia. Presidiu à Missa o 
Pe. Andrdzeja Wojarski.

Dia 6 – Grupo de peregrinos das paróquias de 
Almoster, Alvaiázere, Maçãs de Caminho, Ma-
çãs de Dona Maria - Diocese de Coimbra. Presi-
diu à Missa o pároco, Pe. André Filipe Sequeira 
da Silva.

Dia 9 – Celebração da Festa da Eucaristia (1ª 
Comunhão) das crianças do Colégio Teresiano, 
Braga.

Dia 16 - Celebração da Festa da Eucaristia (1ª 
Comunhão) das crianças da Paróquia de Nogueiró, 
Braga. Presidiu o pároco, Pe. Miguel Ângelo Costa.

Dia 19 – Grupo de Peregrinos da Diocese de 
Austin (EUA)

Dia 23 – Celebração do Crisma inter-paroquial 
da Zona Pastoral Cidade/ Este do Arciprestado de 
Braga. Presidiu D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de 
Braga.

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Outubro

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horário 
do Santuário

De Novembro a Março

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 

Fecho: 18.00h

Domingo:

Abertura: 07.00h 

Fecho: 18.00h

Horários 
das Celebrações  

no Natal e Ano Novo

Dias 24 a  

31 de Dezembro

Missa às 10.00H  

(na Basílica).

Não há celebrações  
à tarde.

Dias 25 de Dezembro  

e 1 de Janeiro 

Missas (na Cripta): 

07.30H

09.30H

11.30H

        16.00H – Recitação 

do Terço do Rosário

16.30H

A Legião de Maria da Diocese de Braga es-
teve na tarde do dia 7 de Novembro, na cripta 
do Santuário do Sameiro, para agradecer os cem 
anos de existência do Movimento.

O encontro começou às 15h00. Por indicação 
do Senatus – direcção nacional do movimento – 
procurou-se que todas as dioceses do país cele-
brassem à  mesma hora o centenário.

Foram centenas os legionários e legionárias 
de Maria que compareceram, com um  Vexi-
llum – estandarte processional, inspirado no es-
tandarte das legiões romanas –, as bandeiras do 
Movimento. Cada membro activo trazia consigo 
um lenço vermelho com o símbolo deste movi-
mento mariano.

O coro dos Arautos do Evangelho, acompa-
nhado ao órgão e vários outros instrumentos, 
ajudou à celebração.

Presidiu à celebração da eucaristia o Cóne-
go Fernando Sousa e Silva, Director Espiritual 
do Comitium de Braga, tendo ao seu lado o Di-
rector Espiritual do Comitium de Vila Nova de 
Famalição, o Pe. José Pedro Novais, o Cónego 
Valdemar Gonçalves, e os Directores Espirituais, 
o Pe. João Granja, da Cúria de Barcelos, o Pe. Eze-
quiel Vilas Boas, da Cúria Juvenil de Guimãres, o 
Pe. Avelino Peres Filipe, da Cúria Esposende, o 
Pe. José Pedro Vale Oliveira, da Cúria das Caldas 
das Taipas, o Reitor do Sameiro, Pe. Delfim Coe-
lho, e vários outros Directores Espirituais. 

Na homilia, o Director Espiritual do  Comi-
tium de Braga  pediu a renovação da Legião de 
Maria na Diocese, concretizada em três pontos: a 
renovação pessoal, a renovação da vida dos gru-
pos e a renovação do trabalho apostólico. “Reno-
vação pessoal”, pela Consagração a Nossa Se-

nhora, segundo o Tratado da Verdadeira Devoção, 
de S. Luís Maria de Monforte, depois da conve-
niente preparação. Este livro foi o inspirador da 
Legião de Maria para o Venerável Frank Duff. A 
“renovação da vida dos grupos”, chamando às fi-
leiras da Legião pessoas mais jovens, sem deixar 
de dar apoio aos de pessoas mais idosas. A idade 
avançada de muitos membros deste Movimen-
to é um sinal positivo. As pessoas prendem-se à 
Legião de Maria e não querem mais abandoná-
-la.  A “renovação do trabalho apostólico”, lan-
çando-se em “trabalhos heróicos que mais nin-
guém queira fazer”. “Foi assim que nasceu o Lar 
de S. José, para mães solteiras, em 19 de Março 
de 1968”, explicou o Cónego Fernando Silva.

A Celebração encerrou com o Hino inter-
nacional deste Movimento Apostólico. Desde 
a fundação da Legião de Maria em Braga, em 
1950, as suas datas festivas têm sido celebradas 
invariavelmente neste Santuário Mariano do Sa-
meiro, como as Bodas de Prata, em 1985, e as 
Bodas de Ouro, em 2010.
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Uma excelente iniciativa 
no âmbito das comemorações 
do 150º aniversário da pro-
clamação de São José como 
padroeiro da Igreja (8 de De-
zembro de 1870) teve lugar a 
1 de Maio de 2021, quando 
a Congregação para o Culto 
Divino publicou sete novas 
invocações a serem acrescen-
tadas à Ladainha de São José 
(vale a pena lembrar que em 
Junho de 2020 já haviam sido 
inseridas três novas invoca-
ções à Ladainha de Nossa Se-
nhora).

As novas invocações foram 
tomadas dos escritos dos últi-
mos Papas sobre São José, so-
bretudo da Exortação Apos-
tólica Redemptoris Custos, do 
Papa João Paulo II (1989) e da 
Carta Apostólica Patris Corde 
do Papa Francisco (2020). É 
bom recordar que São José é 
o único santo, além da Virgem 
Maria, a possuir uma ladainha 
própria aprovada oficialmen-
te pela Igreja e que, portanto, 
pode ser recitada nas celebra-
ções litúrgicas.

A Ladainha de São José foi 
aprovada pelo Papa São Pio 
X em 1909 e era composta, 
até então, por 24 invocações. 
A partir do 1 de maio, com o 
acréscimo das 7 novas invo-
cações passam a ser 31. Estas 
podem ser divididas em três 
grupos, nos quais as novas in-
vocações são destacadas em 
letra cursiva e entre parêntesis 
figura o original em latim:

a) As 10 invocações que re-
cordam a participação de São 
José no mistério da Redenção:

Ilustre filho de Davi, rogai 
por nós

Luz dos Patriarcas, rogai por 
nós

Esposo de Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós

Guardião do Redentor (Cus-
tos Redemptoris), rogai por nós

Guardião puríssimo da Vir-
gem, rogai por nós

Provedor do Filho de Deus, 
rogai por nós

Zeloso defensor de Cristo, 
rogai por nós

Servo de Cristo (Serve Chris-
ti), rogai por nós

Ministro da salvação (Minis-
ter salutis), rogai por nós

Chefe da Sagrada Família, 
rogai por nós

 
b) As 10 invocações das  
virtudes de São José;

José justíssimo, rogai por nós
José castíssimo, rogai por nós
José prudentíssimo, rogai 

por nós
José fortíssimo, rogai por 

nós
José obedientíssimo, rogai 

por nós
José fidelíssimo, rogai por nós
Exemplo de paciência, rogai 

por nós
Amante da pobreza, rogai 

por nós

Modelo dos trabalhadores, 
rogai por nós

Honra da vida em família, 
rogai por nós

 
c) As 11 invocações pedindo 
a intercessão de São José;

Guardião das Virgens, rogai 
por nós

Sustentáculo das famílias, 
rogai por nós

Amparo nas dificuldades 
(Fulcimen in difficultatibus), ro-
gai por nós

Socorro dos miseráveis, ro-
gai por nós

Esperança dos enfermos, ro-
gai por nós

Patrono dos exilados (Patrone 
exsulum), rogai por nós

Patrono dos aflitos (Patrone 
afflictorum), rogai por nós

Patrono dos pobres (Patrone 
pauperum), rogai por nós

Patrono dos moribundos, 
rogai por nós

Terror dos demónios, rogai 
por nós

Protetor da Santa Igreja, ro-
gai por nós

Os leitores dos Ecos do Sa-
meiro certamente vão usar a 
Ladainha de São José no final 
deste ano a Ele dedicado e que 
tem o seu terminus no próximo 
dia 8 de dezembro, Solenidade 
da Imaculada Conceição, para 
agradecer efusivamente ao 
santo Padroeiro da  Igreja todas 
as graças que correram através 
da sua intercessão durante este 
ano jubilar: “Protector do Sal-
vador, nós vos agradecemos! 
Servo de Cristo, nós vos agra-
decemos! Servo da salvação, 
nós vos agradecemos...”

Pe. Armín Maria
Prior da Ordem de Santa 

Cruz - Sameiro  

Encerramento do Ano de São José
Sete novas invocações
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ORIGEM DO NATAL
O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas 

na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chega-
da do inverno (solstício de inverno). Eles cultuavam o Deus 
Sol (natalis invicti Solis), e ainda realizavam dias de festivida-
des com o intuito de renovação.

Outros povos da antiguidade também celebravam a data, 
seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo.

É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o “Zagmuk”, 
uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser 
sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano 
alguns monstros despertavam.

A partir do século IV, e com a consolidação do Cristianis-
mo, a festividade foi oficializada como Natale Domini (Natal 
do Senhor). Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus 
nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs ro-
manas, dando-lhes uma nova simbologia.

A escolha da data foi determinada pelo Papa Julius I (337-
352) e, mais tarde, foi declarada feriado nacional pelo Impe-
rador Justiniano, em 529.

Deste modo, sem estar associada à sua origem, o Natal 
passou a ser comemorado em muitos países.

Mãe da Esperança e das 
dores, 
acolhe o clamor de tantos 
sofredores.
«Aquele que estava 
doente e quase a morrer» 
— assim refere o Evan-
gelho que podemos ler 
— recuperou a saúde que 
desejava ter.
Era o criado de um cen-
turião, 
que se abeirou de Jesus 
sangrando no coração.
Mas em Jesus ele confiou 
e a sua fé o mesmo Jesus 
exaltou.
Nossa Senhora do Sameiro, também hoje são tantos os que estão 
a sofrer 
e quase a morrer.
São, aliás, tantos os que já muito sofreram 
e até morreram.
Mas nem esta devastação de dor 
obscurece a confiança que temos no Teu amor.
Acode sobretudo aos corações mais desesperados, 
que por muitos se sentem abandonados.
E não nos deixes cair no egoísmo, 
para onde facilmente resvala o nosso comodismo.
Nossa Senhora do Sameiro, ajuda-nos a vencer o medo de arriscar; 
que aos outros nunca o nosso amor possa faltar.
Cura-nos também da anemia espiritual, 
que, tantas vezes, nos leva a ceder ao assédio do mal. 
De Ti, Mãe, nunca nos havemos de despedir; 
à Tua Casa queremos sempre vir.
Tu és formosa em doçura e beleza,
que preparas na nossa vida caminhos de surpresa.
Por vezes, é forte a tentação de desistir, 
mas o afago da Tua mão nunca nos deixa cair.
Olha para os peregrinos que, dia a dia, 
vêm louvar-Te!
Tu sabes o que eles pedem e precisam em cada momento; 
que a paz e a saúde superem todo o seu sofrimento.
Tu és o sol que, depois das nuvens trazes a bonança; 
Tu és farol que conduz a nossa esperança.
São dolorosos os tempos que estamos a viver; 
mas é infinitamente belo o que tens para nos oferecer.
Nossa Senhora do Sameiro, ajuda-nos a reerguer quando caímos 
no chão; 
e conduz para o Teu Filho o nosso coração!

Não nos deixes cair  
no egoísmo, para onde 
(tantas vezes) resvala  
o nosso comodismo!
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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 
imensos pedidos para “con-
tarmos a história do Samei-
ro”, vamos, a partir deste 
número do Ecos do Samei-
ro, socorrendo-nos do livro 
acima citado, para podermos 
responder aos anseios daque-
les, e de outros provavelmen-
te, interessados em conhecer 
esta bonita história.

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

(Continuação do número anterior)

Quem chega ao Sameiro, e 
se volta para o santuário, depa-
ra com quatro bem concebidas 
estátuas, erectas solenemen-
te em seus pedestais, como 
que a servirem de pórtico de 
ingresso à zona privilegiada, 
que circunda a Basílica. É uma 
homenagem silenciosa a qua-
tro insignes doutores daIgreja, 
que, em diversas eras da sua 

história, honraram Maria, com 
a sua pregação eos seus escri-
tos, refutando os erros e apre-
sentando a verdadeira doutri-
na em oposição às heresias, 
que, descarada ou disfarçada-
mente, se iam infiltrando entre 
o povo de Deus.

É bom conhecer estes 
insignes lutadores, que, além 
de outras razões para serem 
homenageados, foram grandes 
devotos de Maria, a Quem, de 
modo especial, consagraram as 
suas inteligências e os seus es-
critos, que ainda hoje são dou-
trina certa e segura, para quem 
deseja aprofundar os seus co-
nhecimentos teológicos e acri-
solar a sua devoção à Santíssi-
ma Virgem.

Não fica mal, nesta breve 
história do Sameiro, uma pa-
lavra esclarecedora das suas 
vidas e obras.

SÃO CIRILO 
DE ALEXANDRIA 

Nascido na cidade de Ale-
xandria, pelo ano 370, viveu 
num período conturbado da 
história da Igreja, em que a im-
precisão das palavras, que ex-
primiam a fé, conduziam, não 
raras vezes, a erros doutrinais e 
grosseiras heresias.

Nesse tempo avultava, entre 
outras, a heresia de Nestório, 
patriarca de Constantinopla, 
que ensinava “que havia, em 
Jesus Cristo, duas pessoas, 
uma divina e outra humana e 
que a Santíssima Virgem não 
devia ser chamada Mãe de 
Deus, porque só era mãe da 
pessoa humana”. São Cirilo 
refutou estes erros, que foram 
condenados no terceiro Con-
cílio Ecuménico, reunido em 
Éfeso, no ano 431.

No seu livro de homilias 
“Amigos de Deus”, o Beato 
José Maria Escrivá de Balaguer 
exprime, deste modo, a ver-
dadeira doutrina: “Quando a 
Virgem, livremente, respondeu 
“sim” aos desígnios que o Cria-
dor lhe revelou, o Verbo Divino 
assumiu anatureza humana – a 
alma racional e o corpo forma-
do no seio puríssimo de Maria. 
A natureza divina e humana 
uniam-se numa única pessoa: 
Jesus Cristo, verdadeiro Deus e, 
desde então, verdadeiro Hmem 
, filho verdadeiro de Maria. Por 
isso, Nossa Senhora é a Mãe do 
Verbo encarnado, da segunda 
Pessoa da Santíssima Trinda-
de, que uniu a Si, para sempre 
– sem confusão – a natureza hu-
mana. Podemos dizer bemalto, 
à Virgem Santa, como o melhor 

OS DOUTORES MARIANOS

louvor, estas palavras que expri-
mem a Sua mais alta dignidade: 
Mãe de Deus.”

São Cirilo, insigne Doutor 
da Igreja e defensor da verda-
deira doutrina, escreveu mui-
tas obras, que os mestres da 
patrística dividemem Obras 
exégitas, Apologias, Dogmá-
ticas e Polémicas, Homilias e 
Epístolas.

É na sua XXIVª Epístola 
que São Cirilo nos dá noticia 
de como foi aceite a doutri-
na do Concílio de Éfeso, por 
estas palavras: “Todo o povo 
da cidade de Éfeso, desde as 
primeiras horas da manhã até 
à noite, permaneceu ansioso, à 
espera da resolução… Quando 
se sobe que o autor das blasfé-
mias tinha sido deposto, todos a 
uma voz começaram a glorificar 
a Deus e a aclamar o Sínodo, 
porque tinha caído o inimigo da 
Fé. Logoque saímos da igreja, 
fomos acompanhados de archo-
tes até nossas casas. Era de noi-
te. Toda a cidade estava alegre e 
iluminada”.

Procuremos ser dignos da 
fé destes primeiros cristãos, 
na fidelidade à verdadeira 
doutrina.

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

(Continua no Próximo número)
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POESIA DO SAMEIRO

SENHORA 
DE AZUL VESTIDA

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

OUTUBRO
Ofertas Casa das Estampas 1.096,50 €
Manuel Castro Fernandes e esposa (Bodas de Ouro) 20,00 €
Avelino Faria Pinheiro e esposa (Bodas de Prata) 20,00 €
Paróquia de S. Vitor - Braga (Celebração do Crisma 25/9) 100,00 €
José Luis Veloso de Azevedo e esposa (Bodas de Prata) 15,00 €
Constância Pinheiro 40,00 €
João Fernandes Antunes e esposa (Bodas de Ouro) 20,00 €

TOTAL 1.311,50 €

Nota: Donativos recebidos em outubro 2021

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS
Valor Estimada da Obra 180.000,00€
Valor Anterior: 176.675,50€

OFERTAS VALOR EM FALTA
Teresa Nogueira 14,00 € 176.661,50 €
Francisco Silva 5,00 € 176.656,50 €
Manuel Ferreira 30,00 € 176.626,50 €  
Maria da Conceição 50,00 € 176.576,50 €
Anónimo 250,00 € 176.326,50 €  
Anónimo 4,50 € 176.322,00 €

TOTAL 353,50 € 176.322,00 €  
Nota: Donativos recebidos outubro 2021

Senhora de azul vestida, 
Como teu meigo sorriso
Leva todos os teus filhos
Ao gozo do Paraíso.

Senhora de azul vestida,
Ó Virgem Imaculada,
Desça a paz ao mundo 
inteiro,
Dessa montanha sagrada.

Senhora de azul vestida,
Senhora dos meus amores,
Acolhe no teu regaço
Estes pobres pecadores.

abel dos anJos antunes

“eCos do sameiro”, outubro de 1991

Alguns alunos do 5ºA do Colégio Externato Imaculada 
Conceição da Maia, no dia 14 de novembro de 2021, parti-
ciparam num passeio ao Santuário do Sameiro. 

Aí começaram por ir à missa, juntamente com os seus fa-
miliares e o diretor do Colégio; depois, almoçaram bem e 
divertiram-se no parque; por fim, tiraram uma fotografia de 
grupo à saída de Braga. Um obrigado ao Reitor do Santuá-
rio do Sameiro, Pe. Delfim Coelho, pelo modo afável e amigo 
com que nos recebeu!

Foi um dia maravilhoso! 

Alunos do 5º A  
do Colégio Externato Imaculada Conceição da Maia

Um dia bem passado
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FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

Padroeira do Santuário do Sameiro

2021
Novena

29 de Novembro a 6 de Dezembro
Segunda a Sexta-feira  

(na Basílica):
16.15h - Terço e Missa

Aos Sábados e Domingos  
(na Cripta):

16.00h  -  Terço
16.30h  - Missa

7 de Dezembro 
(Terça-feira) - na Cripta

16.00h - Terço
16.30h - Missa Vespertina  

da Solenidade da Imaculada 
Conceição.

Festa
8 de Dezembro  

(Quarta-Feira) na Cripta
07.30h  - Missa
09.30h  - Missa

11.00h - Missa Solene de Festa. 
 – Admissão dos novos Irmãos  

da Confraria do Sameiro. 

15.15h  - Hino AKATISTOS, 
16.30h  - Missa

CONFISSÕES  
(Capela da Reconciliação  - Cripta)

08.30h - 12.00h
14.30h - 16.30h


