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Ecos do
Sameiro
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OS FILHOS DO MOLEIRO

Fiquei agradado ao ouvi-la 
pela primeira vez. Mas deixei 
correr. Da segunda vez que vol-
tou à mesa, travei o narrador e 
pedi-lhe a paciência de uma nar-
rativa soletrada, para poder fixar 
bem o conteúdo, esse mesmo 
que agora partilho.

Já todos sabem que gosto 
muito de estórias, daquelas que 
considero veículo atrativo para 
mensagens sublimes. E também 
gosto de agradecer a quem me 
delicia com essas pérolas.

Então aqui vai mais uma – 
agradecimento declarado.

O pai deixou, como herança, 
aos dois filhos, o moinho. Um 
dos filhos era casado, e tinha 
dois filhos; o outro era solteiro. 
Ambos os herdeiros eram traba-
lhadores. Solidários. Irmãos no 
sangue, irmãos no ofício, irmãos 
na labuta afincada.

Ao fim do dia, dividiam a “ma-
quia” metade para cada um. En-
tenda-se por “maquia” (nós que 
há muito não vemos um moinho 
a trabalhar precisamos de uma 
ajudinha do dicionário) a porção 
de farinha que os moleiros guar-
dam para si, como forma de pa-
gamento por serviço prestado.

A determinada altura o irmão 
solteiro começou a matutar: isto 

não está bem. O meu irmão é 
casado, tem mulher e filhos, 
muitas bocas para alimentar e 
nós estamos aqui a dividir os 
proveitos em partes iguais.

Pegava então em parte da sua 
parte e colocava no saco do ir-
mão.

O irmão casado, por sua vez, 
começou a matutar: isto não 
está certo. O meu irmão não tem 
quem cuide dele (ao contrário 
de mim, que me delicio com os 
desvelos da minha esposa), não 
tem ninguém que o ajude, vai 
precisar de economias para cal-
çar o futuro…

E assim pensando, retirava 
parte do seu grão e ía colocá-lo 
no saco do irmão.

As generosidades recíprocas 
(veladas, misteriosas, não para 
“vistaço”, mas por mero e desin-
teressado bem querer) foram-se 
repetindo vezes sem conta.

Até que uma noite… encon-
traram-se ambos, movidos pela 
acostumada vontade da parti-
lha…

Olhando-se, percebendo-se, 
lendo-se um ao outro, abraça-
ram-se fraternalmente.

Claro que a estória poderia 
ser diferente: um dos irmãos, 
por exemplo, poderia ter sacado 

o moinho ao pai puxando-o só 
para ele; ou qualquer um, ou os 
dois, poderia(m) passar a vida a 
lamentar-se da pouca sorte e a 
reivindicar, por ter mais despe-
sas, um, por não ter sequer com 
quem desabafar, o outro; pode-
riam ter pegado no metro para 
avaliar quem trabalhava mais, 
em busca de maior lucro; tam-
bém se poderiam ter zangado, 
um a ter que indemnizar o outro 
para acabar com os conflitos; po-
deria a mulher do casado ter-se 
metido de permeio a desfazer a 
ligação do irmãos; pela calada 
da noite, poderia qualquer um 
dos dois, em vez de aumento no 
saco do outro, provocar-lhe um 
arrombo…

Quantas situações destas não 
conhecemos nós.

Esqueçamos a maldade hu-
mana, tantas cores ela tem. Fi-
quemos por agora e só com estes 
dois irmãos, filhos do moleiro, a 
quem o pai deixou o moinho. E 
continuemos a remoer, conheci-
dos que estão os antecedentes 
da conclusão: lendo-se um ao 
outro, abraçaram-se fraternal-
mente!

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-
rem a situação”.
Obrigado.
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
100,00 - Manuel Amaro Martins Ferreira.
  20,00  -  Maria Florinda Barreto Alves.
  15,00  -  Ana Araújo Amorim, 
  Maria Fernanda Castro Campos L. Ferreira, 
  Carlos Alberto Moreira Pinho.
  10,00  -  Maria Conceiçao Azevedo Maia, 
  Teresa Sousa Antunes.

JUBILEUS DE CASAMENTO
abril

BODAS DE OURO

 → Domingos Antunes Xavier  
e Maria de Fátima Ferreira Baptista,  

Espinho (Braga)

 → Manuel Pinto Ferreira  
e Maria do Céu Ferreira Veloso, Sezures  

(Vila Nova de Famalicão)

 → António Antunes Martins  
e Deolinda Oliveira da Silva,  

Cabeceiras de Basto

AVISO
Pedimos a todos os assinantes do Ecos do 
Sameiro e que pagam a assinatura através de 
Vale Postal ou Cheque, que os enviem em 
favor da Confraria de Nossa Senhora do Monte 
Sameiro, pois só assim é que podemos levantá-
los.

Obrigado
Confraria do Sameiro

BAPTISMOS
abril

Dia 2
Diogo Miguel Santos Durães, filho de João Luís Oliveira Du-

rães e de Sofia Pacheco dos Santos.

Dia 3
Salvador Russo Belo Gomes da Silva, filho de José Manuel 

Gomes da Silva e de Maria Joana Guedes Russo Belo.

Dia 9
Fábio Andrei Oliveira Tasch, filho de Fabian Kai Tasch e de 

Sabrina Lurdes Oliveira.

Dia 12
Leonardo Andrade da Cunha, filho de Cláudio José Gonçalves 

da Cunha e de Luciana Andrade de Sousa Cunha.

Dia 23
Frederico Castro, filho de Patrick Castro e de Andreia Rebelo 

Rodrigues.
Valentina Dias, filho de Raúl José de Freitas Dias e de Ana 

Catarina Matos Pereira.

Dia 25
Francisco Correia Pires Vieira, filho de João Carlos Pires Vieira 

e de Sandrina Maria Correia Vieira.

Dia 30
Guilherme Fernandes Macedo, filho de José Miguel Moreira 

Macedo e de Vera Lúcia Cerqueira Fernandes.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

abril

Dia 10

João Nuno Infante Lopes Pereira  

e Cátia Alexandra Batista Marques
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O Santuário de Vila Viçosa 
acolheu, no dia 27 de março, 
uma exposição inédita - as 
três coroas das imagens mais 
significativas do património 
religioso mariano português: 
Vila Viçosa, Sameiro e Fátima. 

A distância do tempo que 
entre elas medeia, e, bem as-
sim, os modelos que as mes-
ma seguem trouxeram para o 
mesmo espaço a oportunida-
de da contemplação de ouro, 
prata e gemas, mas também 
de todo um património ima-
terial. Nas três coroas plasma-
-se, sobretudo, o amor e devo-
ção do padroado português à 
Sua Excelsa Padroeira. A coroa 
de Nossa Senhora do Sameiro 
esteve também nesta expo-
sição. Deixamos aqui alguns 
dados sobre esta maravilhosa 
peça de arte.

A Coroa da Senhora 
do Sameiro

“A coroa foi delineada pelo 
distinto artista Roque Gamei-
ro e feita nas oficinas do artista 
bracarense Manuel Casimiro da 
Costa. É constituída pela cesta, 
as imperiais e o remate superior.

A cesta é formada por oito 
medalhões, que se destacam 
sobre a parte ornamental da 
mesma, e que tem por base 
umas cabeças de serafins, pou-
sadas em volutas, que estabe-
lecem a transição para a faixa 
da mesma cesta. Entre os me-
dalhões, há a parte ornamental 
que corre numa linha inferior, 
terminando por 8 estrelas, com 
19 brilhantes cada uma, que 
preenchem os espaços respec-
tivos. Nos medalhões, veem-se 
seis escudos com brasões de 
armas e dois com legendas. Os 

três medalhões da frente têm, o 
do centro, as armas de Portugal, 
o da direita, as armas de Pio X e 
o da esquerda as de Leão XIII; 
os três do lado oposto têm, o do 
centro, as armas de Braga, o da 
direita, as de Pio IX e o da es-
querda as do Arcebispo Primaz 
de Braga D. Manuel Baptista da 
Cunha (1899 – 1913). Os dois 
medalhões laterais têm as le-
gendas: 8-12-1954, data da de-
finição dogmática, e 12-6-1904, 
data da coroação.

Na frente da faixa e sob o 
escudo das armas portuguesas, 
está encastoado um grande e 
formoso brilhante, ladeado por 
duas safiras, as pedras com que 
a Rainha Senhora Dona Amélia 
quis enriquecer a coroa da Vir-
gem do Sameiro.

Ainda na faixa, e preenchen-
do os espaços não ornamen-
tados da mesma, veem-se, em 
toda a volta, oito grupos de 
cinco brilhantes cada um, uns 
oferecidos pela generosidade 
e devoção dos crentes, outros 
adquiridos com o produto de 
esmolas.

Da parte superior dos me-
dalhões, nascem as imperiais, 
que se desenvolvem, não com 
a forma vulgarmente usada em 
coroas de igreja, mas seguindo, 
rigorosamente, as linhas gerias 
da coroa portuguesa.

Na imperial da frente, que 
apoia sobre o medalhão das 
armas portuguesas, destaca-se 
um magnífico brilhante, ofere-
cido por uma anónima, por in-
termédio do Sr. D. Miguel Vaz d’ 
Almada.

Na parte superior, reúnem-
-se as imperiais numa pirâmide, 
que serve de suporte a uma es-
fera, onde cintila uma constela-
ção de brilhantes, entre os quais 
oito, que foram oferecidos pelo 
Excelentíssimo D. Manuel Bap-
tista da Cunha, Arcebispo Pri-
maz de Braga.

Em volta da esfera, vê-se um 
gracioso grupo de três anjos e, 
como remate, paira, voando 
sobre ela, uma pomba com um 
grande brilhante no peito e com 
as asas cravejadas de iguais pe-
dras.

TRÊS COROAS  - A MESMA PADROEIRA
VILA VIÇOSA, SAMEIRO E FÁTIMA

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã)  

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

Sábado à tarde,  
Domingos 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

De Abril a Junho

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 19.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 19.00h
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Foi em 25 de março de 1646 
que o Rei D. João IV consagrou 
os «Seus Reinos e Senhorios» 
a Nossa Senhora da Concei-
ção, representada esta numa 
escultura existente no Santuá-
rio de Nossa Senhora da Con-
ceição de Vila Viçosa. Por “Pro-
visão Régia”, Nossa Senhora 
foi proclamada a Padroeira de 
Portugal e, a partir de então, 
não mais os monarcas da Di-
nastia de Bragança voltaram a 
colocar a coroa real na cabeça.

Para assinalar este aconteci-
mento, o Instituto da Padroeira 
de Portugal para os Estudos da 
Mariologia (IPPEM) organi-
zou um congresso, intitulado: 
“Mulher, Mãe e Rainha. Nos 
375 anos da Coroação de Nos-
sa Senhora da Conceição como 
Padroeira de Portugal”.

O Congresso decorreu em 
Fátima entre os dias 24 a 26 
de Março. Pretendeu ser um 
fórum de estudo abrangente, 
nas temáticas, nas visões e nas 
abordagens, contando com di-
ferentes contributos relativos 

aos estudos da Mariologia, da 
Teologia e da Bíblia; da Reli-
giosidade Popular; das Asso-
ciações de Fiéis e das Ordens 
Religiosas (impulsionadoras 
em tantos casos, da devoção à 
Virgem Maria); do Direito Ca-
nónico; da Antropologia e da 
Sociologia, da Arte e da His-
tória da Igreja; da História de 
Portugal e até da História Uni-
versal.

O Santuário do Sameiro as-
sociou-se à Organização deste 
congresso, fazendo-se repre-
sentar pelo Presidente da Con-
fraria e do Conselho Científico, 
Cónego José Paulo Abreu; pelo 
Reitor do Santuário, Pe. Delfim 
Coelho, membro da Comis-
são de Honra, e por Arnaldo 
Vareiro, membro da Comissão 
Organizadora. D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo Emérito de Braga, 
também marcou presença nos 
três dias do Congresso.

O Cónego José Paulo Abreu 
apresentou uma conferên-
cia sobre a alma mariana do 
povo português, comprovando 

como em cada canto e recan-
to de Portugal há uma ermida, 
um Santuário, um monumen-
to erguido em honra de Nossa 
Senhora, prova da devoção e 
amor filiais do povo luso.

No último dia, os congressis-
tas escutaram o presidente do 
Conselho Pontifício para a Pro-
moção da Nova Evangelização 
(Santa Sé), o qual reflectiu so-
bre ‘A pastoral dos santuários 
dedicados à Virgem Maria’. 
“Um santuário dedicado à Vir-
gem Maria tem uma pastoral 
própria e a particularidade de 
exprimir, de forma especial, a 
espiritualidade mariana”, co-
meçou por assinalar. D. Rino 
Fisichella explicou que hoje 
“muitas pessoas” estão à pro-
cura de uma “verdadeira espiri-
tualidade”, e isso manifesta-se 
como uma “exigência de silên-
cio e transcendência”, que leva 
as pessoas em busca de algo 
que ajudem a “encontrar-se em 
si mesmas”. “A busca de signi-
ficado é então fator que conduz 
à espiritualidade enquanto de-
sejo de existência autêntica”, 
realçou, sobre uma existência 
“ferida em si mesma, fruto da 
desilusão por não encontrar o 
verdadeiro amor ou por ser ví-
tima de violência, ou quando 
se sente provado da dignidade 
que lhe é devida”. Segundo D. 
Rino Fisichella, a pastoral dos 
santuários “não pode consi-
derar óbvia a resposta a esta 
questão”, porque não sabem 
quem os escuta, mas devem ter 
a certeza que “algum dos pre-
sentes está à procura de Deus 
porque precisa Dele”.

O reitor do Santuário de 
Fátima apresentou os ‘Desa-
fios contemporâneos aos san-
tuários marianos: devoção, 
peregrinação e turismo’, que 
são “muitos e variados, fruto 
da evolução da sociedade”, 
e como influência a vivência 
da fé. “Entre os lugares mais 
significativos para a evange-
lização, destacam-se os san-
tuários, de forma particular, 
os santuários marianos, e é 
de realçar o número de pere-
grinos que anualmente se di-
rigem em peregrinação a estes 

lugares, e muitos são aqueles 
que embora não se expressem 
como peregrinos, acorrem a 
estes santuários como visitan-
tes, acabando por participar 
nas celebrações e exercícios 
de piedade que aí têm lugar; o 
único contacto quem têm com 
a palavra de Deus e o exercício 
da fé, e fazem-no através de 
Maria”, disse o padre Carlos 
Cabecinhas.

Na penúltima conferência 
do congresso, o reitor destacou 
que os santuários “são elemen-
tos determinantes na tarefa 
evangelizadora da Igreja”, e a 
sua principal atividade pastoral 
“são as celebrações litúrgicas, a 
oração e os atos de piedade”.

Já na sessão de encerra-
mento, o bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima lembrou que o 
congresso além de proporcio-
nar um “acto de hermenêutica”, 
que ajuda a penetrar nas raízes, 
é um momento que permite ler 
os sinais do mundo e recolocar 
os temas debatidos. “Viemos 
para aqui no meio de uma pan-
demia e de uma guerra, para 
falar de Maria que tanto nos 
encoraja a falar de paz: Maria 
leva-nos à realidade do mundo, 
onde é possível estar presente 
e reconstruí-lo”, disse D. José 
Ornelas.

D. Francisco Senra Coelho, 
Arcebispo de Évora, à qual 
pertence o Santuário de Vila 
Viçosa, agradeceu a todos os 
que estiveram na elaboração e 
organização deste Congresso, 
fazendo votos para que este 
seja um avivar da memória co-
letiva de Portugal da sua liga-
ção umbilical a Nossa Senhora 
e um despertar para o estudo e 
aprofundamento do lugar e do 
papel na vida e na missão da 
Igreja.

CONGRESSO MÃE, MULHER E RAINHA
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1. O grande Domingo da 
Páscoa

Neste quinto Domingo da 
Páscoa, o conceito “novo, no-
vidade” aparece muitas vezes 
para evocar um sentido positi-
vo, «Cantai ao Senhor um cântico 
novo» (Antífona de entrada); «Eu, 
João, vi um novo céu e uma nova 
terra...Vi também a cidade santa, a 
nova Jerusalém...Vou renovar to-
das as coisas» (Segunda leitura); 
«Dou-vos um mandamento novo» 
(Evangelho); «vida nova da gra-
ça» (Oração depois da comunhão), 
que nasce do mistério pascal, 
celebrado na alegria e exultação 
como um único dia de festa, me-
lhor como «um grande domin-
go», conduzindo os batizados à 
vida nova em Cristo.

No contexto da última ceia, 
o relato evangélico apresenta 
a revelação que Jesus fez de si 
mesmo, o mistério da sua gló-
ria. Jesus diz aos seus discípu-
los: «Agora foi glorificado o Filho 
do homem... e glorificá-l’O-á sem 
demora», indicando a reciproci-
dade entre o Pai e o Filho. No 
Antigo Testamento, a glória era 
a revelação de Deus, a mani-
festação da Sua presença e do 
seu Mistério. Por isso, todos os 
Patriarcas e Profetas queriam 
contemplar a sua glória. Agora, 
em Jesus isto torna-se visível, de 
modo especial no seu mistério 
pascal. Ele é a revelação plena 
do mistério do Pai. Em simultâ-
neo com o tema da glória, João 
considera o mandamento novo. 
Os israelitas tinham exaltado a 
amizade e o serviço recíproco, 
porém, o mandamento de Jesus 
é novo, na medida em que

Ele o põe como exigência 
essencial para entrar na comu-
nidade escatológica e porque 
requer uma humildade e uma 
vontade de serviço que propõem 
a ocupação do último lugar e o 
dar a vida pelos outros. De fac-
to, o modo de viver de Jesus não 
oferece só uma norma e um 
estilo de vida, mas dá a possi-
bilidade de viver plenamente o 
amor e a mútua edificação aos 
seus discípulos. Quem vive o 
amor como Jesus viveu torna-
-se, deste modo, um revelador 
da glória divina.

O amor é mais forte! E, «onde 
há amor nascem gestos»!

2. A fé é uma aventura fas-
cinante

É com muita alegria que me 
dirijo a vós, queridos meninos 
e meninas da Arquidiocese de 
Braga, para vos saudar e para 
fazer chegar até vós uma pa-
lavra de muita estima e de en-
corajamento na fé. A fé é uma 
aventura fascinante. Mas talvez 
já alguns de vós estejam a per-
guntar: “O que é a fé?!”

Antes de mais, convido-vos 
a olhar à vossa volta: Deus é 
maior que nós, Ele é o autor des-
te mundo, ou melhor, desta casa 
comum tão bela que nos envolve 
e da qual também nós fazemos 
parte. Ele fala-nos pelas suas 
obras e por esta energia acesa 
no nosso coração, é a energia do 
amor. Ele quer falar connosco e 
partilhar a sua vida. A fé é a acei-
tação do imenso amor que Deus 
nos dedica. Mas, como sabeis, às 
vezes estamos distraídos e não 
nos damos conta da beleza des-
te amor, não sabemos entender 
a sua linguagem.

Jesus tinha dentro de si tanto 
amor, tanto amor, que quis abrir 
o seu coração, mesmo fisicamen-
te, a fim de que todos pudessem 
ver sair dele este amor como 
uma fonte, pudessem recebê-lo 
para, também eles, se tornarem 
fontes de amor. Mas certamente 
os meninos e a meninas estão a 
concluir, com razão: “Para abrir o 
coração, Jesus tinha de morrer!” 
É verdade, Jesus teve de mor-
rer… Mas, amando tanto os seus 
amigos, Jesus achou que não se 
podia separar deles, então pen-
sou em deixar-lhes um sinal da 
sua presença e, antes de mor-
rer, teve uma ideia, maravilhosa: 
fazer-se pão! Vós sabeis como 
precisamos de nos alimentar to-
dos os dias. Através do Pão onde 
Jesus se faz presente Ele mostra-
-nos como a nossa vida precisa 
da sua vida para viver com mais 
alegria, mais profundidade, mais 
verdade. Quando nos alimenta-
mos do seu Pão Ele fica a fazer 
parte de nós. A nossa vida vive 
da sua Vida. É este o grande mi-
lagre que celebramos em cada 

missa. Certamente muitos de 
vós participam semanalmente 
na Eucaristia. Convido todos a 
fazê-lo, para que todos possa-
mos participar da vida de Jesus. É 
que nós, hoje, também podemos 
e queremos ser grandes amigos 
de Jesus. Todos aqueles, em to-
dos os tempos, que acolhem a 
sua mensagem a acreditam nela, 
são os amigos de Jesus.

Olho para vós com muita es-
perança! Vós sois frutos da alegria 
de Deus, testemunhos do Seu 
amor, sementes de futuro. Conti-
nuo a contar muito com cada um 
de vós, com a vida que Deus em 
vós acendeu, com a vossa vonta-
de de crescer, com a amizade que 
quereis cultivar com Jesus, com a 
vossa capacidade de amar. Espero 
mesmo a vossa ajuda: juntos po-
demos fazer crescer em santidade 
e bondade a nossa Arquidiocese 
de Braga!

Aqui, neste magnífico santuá-
rio do Sameiro, há precisamente 
quarenta anos, São João Paulo II 
encorajou a família, comunidade 
insubstituível: «E vós, queridos 
pais e mães de família, conscien-
tes de que o vosso lar é a primeira 
escola de valorização humana dos 
filhos que Deus vos deu, estareis 
conscientes também, certamente, 
deste outro grave dever que vos 
incumbe: de tudo dispor ou até 
exigir, para que os vossos filhos 
possam progredir harmonicamen-
te, na ascensão para a vida, apoia-
dos numa conveniente formação 
humana e cristã. A Igreja alegra-
-se quando os poderes constituí-
dos na sociedade, tendo em conta 
o pluralismo e a justa liberdade re-
ligiosa, “ajudam as famílias, para 
que a educação dos filhos possa ser 
dada em todas as escolas, segundo 
os princípios morais e religiosos 
das mesmas famílias”».

E, depois agradeceu num te-
legrama enviado a 19 de maio 
de 1982 ao Arcebispo Primaz, 
D. Eurico Nogueira, com estas 
palavras: «com grata recordação 
pelos momentos de intensidade es-
piritual vividos com o povo braca-
rense, minhoto e transmontano no 
Sameiro, nessa Arquidiocese, rei-
tero  a expressão de agradecimento 
por participação nesse momento 
da minha inesquecível visita pas-

toral a Portugal. Com pensamento 
afetuoso nas famílias portuguesas 
peço a deus que em seus lares bri-
lhe a firmeza na fé e amor cristão 
e aí desabrochem vocações para a 
vida de consagração».

3. Senhora Mãe do Sameiro, 
ensina-nos a Esperança

Com Maria sou feliz – é o 
tema que nos congrega aqui e 
agora nesta peregrinação arqui-
diocesana.

Na verdade, como diz uma 
poetisa: «Deus, quando se ador-
meceu, sonhou Maria» (...) «Tu és 
bela, peregrina de fé» (Alda Me-
rini).

Com Maria, e sobretudo como 
Maria, muitos homens e mulheres 
viveram a vontade de Deus du-
rante a sua peregrinação terrena. 
Hoje, o Papa Francisco canonizou 
dez novos santos e santas. Entre 
eles, um homem “irmão univer-
sal”, Charles de Foucauld, que re-
zou assim: «Meu Pai, eu me aban-
dono a Ti, faz de mim o que quiseres. 
O que quer que faças de mim, eu to 
agradeço. Estou pronto para tudo, 
aceito tudo, contando que a Tua 
Vontade se faça em mim e em tudo 
o que criaste; nada mais quero, meu 
Deus. Nas tuas mãos entrego a mi-
nha vida, eu ta dou, meu Deus, com 
todo o amor do meu coração, porque 
eu te amo, e porque é para mim uma 
necessidade de amor dar-me, entre-
gar-me sem medida nas tuas mãos, 
com uma infinita confiança, porque 
Tu és o meu Pai».

A nossa prece cantada con-
tinua a chamar a Senhora Mãe 
do Sameiro: «Vela por nós filhos 
teus, Mãe de Jesus, nossa Mãe! 
Tu podes, és Mãe de Deus; e de-
ves és nossa Mãe!»

† José Cordeiro, 
arCebisPo Primaz

TU PODES, ÉS MÃE DE DEUS;
E DEVES ÉS NOSSA MÃE
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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 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)

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS
VALOR ESTIMADA DA OBRA 180.000,00 €

VALOR ANTERIOR: 175.784,00 €

OFERTAS
VALOR  

EM FALTA
Maria José Gomes 5,00 € 175.789,00 €  
Susana Vieira 5,00 € 175.794,00 €  

Total 10,00 € 175.794,00 €  

Nota: Donativos recebidos em mraço e abril de 2022

e bendizer pelas graças que 
distribuía pelos Seus filhos. 
Construida uma ermida, logo 
se tornou tão insuficiente, que 
foi preciso planear um tem-
plo mais amplo. Mesmo este, 
apesar da sua grandiosidade, 
exigiu um espaço mais largo 
ainda: e surgiu a Cripta.

Como se vê, a história do 
Sameiro é escrita a partir das 
multidões que se deslocam, de 
longe e de perto, até aos pés de 
Nossa Senhora. 

Nada mais natural, que, 

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS
Ofertas Casa das Estampas (março) 3.283,00 €
Ofertas Casa das Estampas (abril) 1.682,00 €
Domingos Jorge Rodrigues e Ana Teixeira (Bodas de Prata) 20,00 €
José Maria da Silva Ribeiro e esposa (Bodas de Ouro) 50,00 €
Anónimo 50,00 €
João de Carvalho Gonçalves e esposa 50,00 €
Fernando Manuel Morais de Carvalho e esposa 250,00 €
Anónimo 100,00 €
Peregrinação Diocesana Astorga a S. Tiago de Compostela 200,00 €
Domingos Antunes Xavier e esposa (bodas de ouro) 50,00 €
Manuel Pinto Ferreira e esposa (bodas de ouro) 40,00 €
António Antunes Martins e esposa (bodas de ouro) 10,00 €

Total 5.785,00 €

Nota: Donativos recebidos em mraço e abril de 2022

quando se pensa no Sameiro, 
perpasse logo pela imaginação 
a ideia de grandes ou peque-
nos grupos, que se deslocam 
ao Santuário; mesmo pessoas 
que, individualmente, sentem 
necessidade de subiraMonta-
nha, em piedosa romagem de 
gratidão e de esperança, num 
peregrinar cheio de fé e de 
amor a Deus, que passa pelo 
regaço maternal de Maria.

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

(continua no próximo número)

PEREGRINAR COM MARIA

Um dia escrevi no “Ecos do 
Sameiro” que o Sameiro é pe-
regrinação. Não sei precisar há 
que tempo isso vai, mas creio 
não errar dizendo que foi em 
vésperas de uma grande pere-
grinação, daquelas quetrazem, 
ao alto desta Montanha ben-
dita, veradeiras multidões de 
almas, que, em jornada peni-
tente, acompanham a imagem 
da Senhora, rezando-Lhe com 
devoção e celebrando, com 
cânticos singelos,os Seus lou-
vores.

Recordo, de novo aquela 
frase, ciente de que, na realida-
de, desde os primeiros tempos, 
o que fez o Sameiro, depois da 
piedade do seu fundador, foi a 
devoção entranhada do povo 
deste Minho maravilhoso, que, 
ainda só existia um monumen-
to, e já corria para junto da es-
tátua da Virgem, para A louvar 

O NOSSO MUITO OBRIGADO!
Ao casal Dr. Carlos Aguiar Gomes e sua esposa Maria Luísa 

pela oferta que feita à Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. 
Trata-se de um conjunto de peças alusivas ao Papa São João Paulo 

II, a saber: 
– três postais, com outros tantos selos, todos diferentes e com o 

rosto do Papa; – um pires com o brasão do Pontífice; 
– uma pequena moeda, comemorativa da vinda de Sua santi-

dade a Portugal; – uma moeda polaca, estando, um dos versos, o 
rosto do Papa. 

Sensibilizada, a Confraria agradece.
Que o Papa mariano e a Mãe que ele, connosco venera, tragam 

a recompensa merecida por tanta generosidade.
A estas peças, agora a enriquecer o espólio do Sameiro, será 

dada a merecida atenção, indo as mesmas para o museu Casa das 
Memórias no Sameiro. 

O NOSSO MUITO OBRIGADO!
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O santuário do Sameiro re-
cordou com toda a solenidade 
o dia em que recebeu a visita 
pastoral do Papa João Paulo II, 
há precisamente 40 anos. Um 
dia de festa que ficou marcado 
ainda pela peregrinação arqui-
diocesana das crianças e uma 
homenagem a D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo emérito.

As celebrações foram presi-
didas pelo Arcebispo de Braga, 
D. José Cordeiro, que depositou 
a sua confiança nas crianças e 
jovens para «fazer crescer em 
santidade e bondade a Arqui-
diocese».

D. José Cordeiro endereçou 
uma palavra de «muita estima» 
aos meninos e meninas da Ca-
tequese e de escolas e colégios 
da Arquidiocese ali reunidos e 
também de «encorajamento na 
fé». «Olho para vós com mui-
ta esperança! Vós sois frutos da 
alegria de Deus, testemunhos 
do Seu amor,    sementes de fu-
turo. Continuo a contar muito 
com cada um de vós, com a vida 

que deus em vós acendeu, com 
a vossa vontade de crescer, com 
a amizade que quereis cultivar 
com Jesus, com a vossa capaci-
dade de amar. Espero mesmo a 
vossa ajuda: juntos podemos fa-
zer crescer em santidade e bon-
dade a nossa Arquidiocese de 
Braga», disse o prelado.

A Eucaristia foi celebrada ao 
ar livre, na esplanada do santuá-
rio, à semelhança da celebração 
presidida no dia 15 de maio de 
1982 pelo Papa João Paulo II.

Na homilia (que pode ser lida 
na íntegra neste jornal), D. José 
Cordeiro explicou às crianças 
que Deus «é maior que nós» e «é 
o autor deste mundo, desta casa 
comum tão bela» da qual faze-
mos parte, e falou da fé como 
uma «aventura fascinante». «A 
fé é a aceitação do imenso amor 
que Deus nos dedica. Mas, como 
sabeis, às vezes estamos distraí-
dos e não nos damos conta da 
beleza deste amor, não sabemos 
entender a sua linguagem», ex-
plicou.

No final da sua homilia, D. 
José Cordeiro pediu à Senhora 
do Sameiro que nos ensine a es-
perança e vele por nós.

Depois de dois anos de in-
terregno, devido à pandemia, o 
Santuário do Sameiro voltou a 
receber a peregrinação arquidio-
cesana das crianças.

O presidente da Confraria, 
o cónego José Paulo Abreu, ex-
pressou a sua alegria por ver 
tantos meninos e meninas nes-
te momento de homenagem à 
Mãe de Jesus. As crianças e seus 
familiares puderam participar 
também na celebração dos 40 
anos da visita de São João Paulo 
II ao Sameiro e visitaram a sua 
relíquia (gota de sangue) na Ba-
sílica, para além de se associarem 
às orações e preces a Nossa Se-
nhora e a São João Paulo II pela 
proteção da Família. Cantaram a 
celebração o Coro do Santuário 
do Sameiro, do Seminário Con-
ciliar de Braga, da Associação de 
Música Sacra de Braga e a Ban-
da instrumental dos Arautos do 

Evangelho. Concelebraram, para 
além dos dois Arcebispos, o Có-
nego José Paulo Abreu, Vigário 
Geral da Arquidiocese, o Reitor 
do Sameiro, Pe. Delfim Coelho, 
e mais de trinta sacerdotes.

Na homenagem, a   Arqui-
diocese de Braga expressou 
gratidão a D. Jorge Ortiga pelo 
contributo que deu à Igreja bra-
carense ao longo de mais de 50 
anos, nos seus ministérios pres-
biteral e episcopal. O Arcebispo 
Emérito recebeu um anel com 
uma romã, fruto presente no seu 
brasão episcopal que tem como 
lema “Que todos sejam um”.

A Confraria do Sameiro agra-
dece a quantos ajudaram na 
preparação e realização da Pere-
grinação: ao Departamento Ar-
quidiocesano de Catequese, aos 
Párocos e Catequistas, ao Coro 
e aos funcionários do Santuário 
que trabalharam empenhada-
mente para que tudo estivesse 
limpo e com asseio. Nossa Se-
nhora do Sameiro a todos re-
compense!

COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DA VINDA DO PAPA SÃO JOÃO 
PAULO II AO SAMEIRO E PEREGRINAÇÃO DAS CRIANÇAS

Na passada sexta-feira, 20 de 
maio de 2022, reuniu-se na Crip-
ta do Sameiro em Braga, o júri, 
constituído por Júlia Fernandes, 
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Rosamaria Silva, 
Técnica da Confraria do Sameiro 
e Abel Rocha, CEO da empresa 
PI Creative e que tinham como 
tarefa, escolher, de entre os len-
ços expostos, aquele que no seu 
entender, é o mais bonito, dos 
que se podem, ainda, admirar, 
até o dia 8 de junho, na Cripta 
do Sameiro. Esta exposição, uma 
de várias realizadas ao longo 

deste último ano, está integrada 
nas comemorações dos 40 anos 
da vinda ao Sameiro de S. João 
Paulo II que, no passado dia 15 
de maio (precisamente o mesmo 
dia de 1982) teve o seu apogeu, 
com a realização conjunta com 
a Peregrinação Arquidiocesana 
das Crianças ao Sameiro e uma 
singela homenagem a D. Jorge 
Ortiga, pelos seus mais de trinta 
anos ao serviço da Arquidiocese 
de Braga. O júri, após cuidadosa 
análise dos quadros expostos e a 
concurso, acabou por eleger um 
da autoria de Fernanda Araújo 

e que, tal como estava previsto, 
desde o início, irá ser enviado ao 
Papa Francisco, acompanhado 
de mais um convite para que o 
Santo Padre visite o Santuário 
do Sameiro, no próximo ano de 
2023, aquando da sua vinda a 
Portugal, a propósito das Jorna-
das Mundiais da Juventude, que 
se irão realizar em Portugal.

A Confraria do Sameiro agra-
dece a todos os que, com o seu 
labor, contribuíram para esta 
realidade, reagindo ao nosso 
convite, apresentando bonitos 
lenços bordados.

Um agradecimento também à 
firma Luís Rufo-Advogados pela 
oferta das molduras apresentadas 
em todos os lenços em exposição. 

José CamPos/
/Confraria do sameiro

LENÇO “MAIS BONITO”, JÁ FOI ESCOLHIDO
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PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA 
AO SAMEIRO

5 de Junho de 2022

Horário das Celebrações no Santuário

07h30 – Missa na Cripta 
09h30 – Missa na Cripta

11h00 – Missa da Peregrinação, presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo 
Primaz de Braga,, na esplanada do Santuário, e procissão do adeus.

16h00 – Recitação do Terço na cripta
16h30 – Missa na Cripta

Confissões (Capela da Reconciliação – cripta):
08h00 – 12h00
14h30 – 16h30

FESTA LITÚRGICA 
DE NOSSA SENHORA 

DO SAMEIRO

12 de JUNHO 2022

PROGRAMA 

07h30 – Missa na Cripta 
09h30 – Missa na Cripta
11h30 – Missa na Cripta

16h00 – Recitação do 
Terço 

16h30 - Missa Solene,  
na cripta

21h30 – Procissão de 
Velas (desde a rotunda  
do Papa João Paulo II  

até à Basílica)

Neste dia, passam 118 
anos em que a imagem de 
Nossa Senhora do Sameiro 

foi coroada pelo Papa Pio IX, 
em Roma.

PROGRAMA: 

3 DE JUNHO 
21h00: Saída da igreja de Maximinos 
Procissão de Velas, a pé,  
em direção à Sé Catedral
 
Itinerário: Rua Comendador Santos da 
Cunha > Rua dos Bombeiros Voluntários  
> Largo Paulo Orósio > Rua do Alcaide  
> Largo de Santiago > Paragem na Nossa  
Senhora da Torre, para momento musical  
> Rua D. Gonçalo Pereira > Sé

5 DE JUNHO 
7h00: Saída  
da Sé Catedral
 
Peregrinação, 
a pé,  
em direção  
ao Santuário  
do Sameiro
 
11h00: Eucaristia no Sameiro 
Presidida pelo Arcebispo Primaz, 
D. José Cordeiro

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO


