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O POVO PORTUGUÊS  
TEM ALMA MARIANA!

O povo português tem 
alma mariana, desde que se 
lembra de existir. 

Para mais não recuar, lem-
bre-se que Portugal se apeli-
dava, nos alvores da naciona-
lidade, “terra de Santa Maria”. 

 A Nossa Senhora se dedi-
cam as primeiras catedrais re-
cuperadas no Portugal recon-
quistado - Braga e Coimbra. À 
mesma Senhora se dedicarão 
as entretanto (res)surgidas - 
Porto, Lamego e Viseu, Lisboa, 
Évora, Algarve e Guarda.

 O Mosteiro de Alcobaça, 
casa mãe dos cistercienses, 
é também dedicado a Santa 
Maria; a conquista do Algarve, 
em tempos de D. Afonso III, 
leva a marca de Nossa Senho-
ra; e a Mãe é continuamente 
lembrada, como Senhora dos 
Mártires, Nossa Senhora da 
Purificação, Santa Maria do 
Castelo, Santa Maria da Esca-
da, Nossa Senhora da Oliveira, 
Santa Maria da Vitória…

Quantos templos maria-
nos existiriam em Portugal na 
Idade Média?! – Impossível 
contá-los, tantos eles eram 
(escreveu o historiador Ave-
lino de Jesus da Costa).  E já 
para não falar nas paróquias 
que tinham e têm Nossa Se-
nhora como orago.

O Infante D. Henrique – 
estamos agora no tempo dos 
Descobrimentos – implora 
o socorro de Santa Maria de
Belém. A esta é dedicado o 

Mosteiro dos Jerónimos.

A doutrina da Imaculada 
Conceição obteve maravilhoso 
desenvolvimento nos séc.s XVI 
e XVII. Universidades, Ordens 
Religiosas, clero e simples fiéis 
lançaram-se ardorosamente à 
defesa da piedosa crença. 

Aclamado Rei, D. João IV 
mandou celebrar, na Cape-
la Real, a 8 de dezembro de 
1640, imponente solenidade 
em honra e louvor de Nos-
sa Senhora da Conceição. E 
à mesma Senhora, figurada 
numa imagem existente no 
Santuário de Nossa Senhora 
da Conceição de Vila Viçosa, 
consagrou, em 25 de março 
de 1646, os «Seus Reinos e 
Senhorios». A partir daí, não 
mais os monarcas portugue-
ses da Dinastia de Bragança 
voltaram a colocar a coroa 
real na cabeça.  Por Provisão 
Régia, Nossa Senhora foi 
proclamada a Padroeira de 
Portugal; Nossa Senhora é… 
a Rainha de Portugal.

Não esmoreceu, nos sécu-
los posteriores, a devoção a 
Nossa Senhora. Que o digam 
as Confrarias marianas, as 
peregrinações, as devoções 
do terço e do rosário…

O séc. XVIII viu surgirem, 
para além da Igreja dos Clé-
rigos, no Porto, dedicada a 
Nossa Senhora da Assunção, 
as Igrejas da Lapa, no Porto e 
em Braga, a Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo e a de Nossa Senhora 
do Terço e da Caridade.

Mas o Monumento mais 
conhecido da segunda me-
tade do séc. XVIII é, sem dú-
vida, o Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios, pa-
droeira de Lamego. 

Um século volvido, seria 
a proclamação do dogma da 
Imaculada Conceição a fazer 
nascer, sobranceiro à cida-
de de Braga, o Santuário de 
Nossa Senhora do Sameiro. 
A imagem de Nossa Senhora 
do Sameiro foi concebida, com 
rara beleza e maestria, por um 
escultor italiano, chamado Eu-
génio Maocegnalli e benzida 
pelo Papa Pio IX. Viria a ser 
coroada em 1904, sendo que a 
coroa foi feita com ouro ofere-
cido pelas mulheres portugue-
sas, entre as quais sobressai a 
Rainha D. Amélia.  

No séc. XX, a partir de 13 de 
maio de 1917, dão-se as apari-
ções de Nossa Senhora em Fá-
tima. E dessa terra antes árida, 
jorram agora bênçãos e graças 
para todo o mundo. Fátima é 
o novo Altar do Mundo, onde
todos gostam de celebrar e re-
zar; onde Papas, Bispos, sacer-
dotes, diáconos, fiéis e até não
crentes gostam de estar; onde
multidões imensas se encon-
tram com a Mulher, a Mãe e
a Rainha dos Anjos e dos Ho-
mens.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro
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BAPTISMOS

Janeiro 
DIA 19
Clara Dias Barbosa, filha de Rafael da Rocha Barbosa e de 

Sandra Manuela Silva Gomes Costa Dias.

JUBILEUS DE CASAMENTO

Janeiro

BODAS DE OURO

 → Lúcio de Santa Cruz Peixoto Sousa  
e Rosa da Luz da Silva Rei Peixoto Sousa, Gondizalves (Braga)

 → Domingos Francisco Pereira Ribeiro e Emília da Conceição 
Oliveira Monteiro Ribeiro, Caldas das Taipas (Guimarães)

 → Bento da Silva Abreu Barreto  
e Maria da Conceição Correia da Silva, Braga

 → Paulo Afonso Machado e Maria Júlia Afonso Machado, Braga

 → Alberto de Sousa Alves  
e Maria Idalina da Silva Pereira Alves, Cervães (Vila Verde)

 → Manuel da Alegria Correia Matos  
e Maria de Fátima Alves dos Santos Matos,  

São José de Ribamar (Póvoa de Varzim)

 → Joaquim Carvalho da Silva  
e Teresa de Jesus Macedo Galão, Pedralva (Braga)
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GRUPOS  
INSCRITOS 

NA REITORIA  
DO  

SANTUÁRIO

Janeiro  2020

Dia 31 – Comunidade da 
Santa Cruz (Sameiro) – Mis-
sa de acção de graças pelo 71º 
aniversário natalício do Pe. Ar-
mín Maria, Prior do Mosteiro.

Notícias

No mês de Janeiro, dois 
grupos de sacerdotes fize-
ram o seu retiro espiritual 
no Centro Apostólico do 
Sameiro. O primeiro, de sa-
cerdotes nossa Arquidiocese 
de Braga, decorreu entre os 
dias 20 a 24 de Janeiro. O 
Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, presidiu à eucaristia 
que encerrou a semana. Na 
homilia, o prelado manifes-
tou a sua alegria por ver o 
grupo de sacerdotes atentos 
à escuta da Palavra de Deus 
e à necessidade do encon-
tro com Deus como fonte de 
fecundidade para a sua vida 
pessoal e para o exercício do 
ministério que lhes está con-
fiado. “Não pode haver mi-

nistério sacerdotal sem ir ao 
essencial: a relação pessoal 
com Jesus Cristo”, salientou 
D. Jorge Ortiga. O Arcebispo 
exortou também os padres 
presentes a serem sinais de 
esperança para as suas co-
munidades, numa ligação 
à Igreja arquidiocesana a 
partir da concretização dos 
desafios do caminho pascal 
que o programa pastoral su-
gere e a uma atenção mais 
cuidada à pastoral dos jo-
vens. O segundo, de padres 
provenientes da Diocese de 
Vila Real, decorreu entre os 
dias 27 e 31 de Janeiro e foi 
orientado por D. António 
Taipa, bispo auxiliar emérito 
da Diocese do Porto.

Retiros de Sacerdotes 

A Basílica do Sameiro 
acolheu, na tarde do dia 26 
de janeiro, um Concerto de 
Órgão pelo organista brasi-
leiro Handel Cecílio. Dou-
torado em Música, Handel 
Cecílio esteve pela primeira 
vez em Braga em 2011, ten-
do realizado o seu primeiro 
Concerto de Órgão no Sa-
meiro.

Concerto de órgão

Mais uma vez, a Confra-
ria do Sameiro vai levar a 
cabo os Encontros de Coros 
nas tardes dos domingos de 
Maio. Assim, lançamos o 
desafio a todos os Grupos 
Corais Litúrgicos a partici-
parem, fazendo a sua inscri-
ção através do email: arnal-

dosantosvareiro@gmail.com  
ou do telefone: 253 087 861 
até ao dia 1 de Abril.

Esperamos poder contar 
com o maior número pos-
sível de participantes para 
louvarmos e rezarmos a 
Nossa Senhora através da 
arte musical.

ENCONTRO DE COROS NO SAMEIRO
Maio 2020
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A Quaresma, no meio de 
tantas transformações 
sociais, deve continuar 

a ser um tempo forte, um tem-
po favorável. O ritmo da vida 
continua, infelizmente, a ser 
avassalador. Convido, por isso, 
a que reservemos alguns mo-
mentos para a vida pessoal e 
comunitária, como crentes que 
somos e membros da Igreja 
que amamos. Não queremos 
afastar-nos do Programa Pas-
toral “Levantar-se e Semear 
Esperança”. Ele deve, por isso, 
ser inspirador. A cada um exi-
girá algo de muito concreto.

O verbo levantar-se corres-
ponde ao termo grego anasta-
sis, que significa ressurreição. 
É um verbo que exige tudo de 
nós, todos os dias, e não ape-
nas num tempo litúrgico. Tam-
bém agora devemos ressuscitar 
para uma vida nova com todas 
as implicações que isso possa 
exigir. A Quaresma é uma gra-
ça para que isso aconteça.

Para ressuscitar teremos de 
sair do habitual, da rotina dos 
dias sempre iguais e do ra-
quitismo espiritual. Importa ir 
mais além, alargar horizontes, 
sentir a impaciência da mu-
dança e a necessidade de uma 
transformação em ritmo cres-
cente. É um programa muito 
concreto e exigente.

Proponho, para isso, três 
dimensões a ter presente na 
caminhada quaresmal. De 
cada uma delas deve emergir 
um conjunto de iniciativas a 
assumir responsavelmente, 
por cada cristão e pelas co-
munidades. 

– Quaresma, tempo de 
transformação pessoal. A Pa-
lavra de Deus é sempre acuti-
lante, não deixa nada igual e 
transforma-nos interiormente. 
Nunca conseguiremos a reno-
vação da Igreja e do mundo 
sem homens e mulheres to-

Quaresma: conhecimento, 
radicalidade, profetismo

Mensagem para a Quaresma do Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga

cados pela novidade do Evan-
gelho. Com S. Bartolomeu dos 
Mártires deixemos que a Pala-
vra “ilumine” todos os recantos 
da vida e ousemos trilhar um 
caminho de mudanças concre-
tas. Sugiro, por isso, a leitura 
da Sagrada Escritura, de um 
bom livro de espiritualidade 
ou ainda o pensamento dos 
Padres da Igreja. Só o conheci-
mento doutrinal motivará para 
o que importa ser.

– Quaresma, tempo de re-
novação eclesial. Respiramos 
e testemunhamos insatisfação. 
Na Arquidiocese de Braga já 
muito se tem feito, mas pode-
mos ir sempre mais longe. Dei-
xemo-nos interpelar pela entu-
siasmante pergunta: Que rosto 
queremos para a Igreja, hoje, 
aqui e agora? Não podem ser 
os outros a responder. A solu-
ção está nas mãos de cada um. 
Mais do que nunca precisamos 
de radicalidade nas opções e 
nas atitudes. A nossa vida é 
insubstituível no projecto de 
Deus para a sua Igreja. Mas, 
como vivemos esta correspon-
sabilidade. Tristes? Desalen-
tados? Desanimados? Com S. 
Bartolomeu dos Mártires te-
mos de “arder”, colocar paixão, 
mostrar alegria e radicaldade 
nas opções pessoais e pastorais 

– Quaresma, tempo de pro-
fetismo social. A Igreja não é 
uma casa fechada. Deve ter as 
portas abertas para conhecer e 
amar o mundo. S. Bartolomeu 
dos Mártires seguiu o caminho 
da diferença, numa identidade 
que não se confundia mas que 
transformava as situações. Não 
podemos ter medo de denun-
ciar, de incomodar, de propor 
alternativas. Somos profetas 
de um mundo diferente. Cito 
uma parte da mensagem do 
Santo Padre para a Quaresma: 
“Colocar o mistério pascal no 
centro da vida significa sen-
tir compaixão pelas chagas de 

Cristo crucificado presente nas 
inúmeras vítimas inocentes 
das guerras, das prepotências 
contra a vida, desde o nasci-
mento até à morte do idoso, 
das variadas formas de violên-
cia, dos desastres ambientais, 
da iníqua distribuição dos bens 
da terra, do tráfico de seres hu-
manos em todas as suas for-
mas e da desenfreada de lucro, 
que é uma forma de idolatria”.

Olhemos, ainda, para o la-
mentável fenómeno da vio-
lência. Parece que já não con-
seguimos evitá-lo na família, 
nas escolas, nos ambientes 
profissionais e no mundo da 
saúde. Muitos solicitam a se-
gurança das forças policiais. A 
Igreja apresenta, contudo, uma 
doutrina e uma vida alicerçada 

no amor, pautada pela acei-
tação da diferença e marcada 
pela permanente exigência do 
perdão. Este é um caminho 
preventivo e educativo, mas 
ambos são necessários! Ape-
nas quando construimos a so-
ciedade a partir de dentro ga-
rantimos resultados positivos.

A Quaresma é, então, um 
tempo para levantar-se e 
semear a esperança, trans-
formando a vida através do 
conhecimento doutrinal, re-
novando a vida eclesial e pra-
ticando um profetismo social. 

Aceitemos este tríptico para 
que a Quaresma seja, de facto, 
Quaresma. Boa caminhada!

  † Jorge ortiga,

arCebisPo Primaz
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Valor do Restauro da Imagem Primitiva VALOR OBRA

Valor Inicial: 42 000,00 €

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 1 953,56

Manuel Alegria Matos e Maria Fátima Matos 100,00 € 1 853,56 €  

Joaquim Carvalho da Silva e esposa (bodas de ouro) 10,00 € 1 843,56 €  

Joaquim Fernandes e esposa (bodas de ouro) 30,00 € 1 813,56 €  

Anónimo  50,00 € 1 763,56 €  

Maria Lurdes Flores Moura Silva 10,00 € 1 753,56 €  

Domingos Leite 20,00 € 1 733,56 €  

Ofertas Casa das Estampas 849,00 € 884,56 €

TOTAL 1 069,00 € 884,56  

Nota: Donativos recebidos de 20 de janeiro, até 20 de fevereiro de 2020.

Donativos

A SAUDADE

media
veritas

A saudade é um sentimen-
to a que nos referimos como 
sendo um sentir triste, nostál-
gico, usando expressões varia-
das: ”Tenho tantas saudades”, 
“Deixou saudades”, “Hoje vivo 
de saudades”, “Vou ter sauda-
des “.   Tema de fado, de poesia, 
tema de todas as artes, ofícios e 
todas as práticas do ser humano. 
É bonito ter saudades!

A saudade é o resultado 
final de uma situação que se 
viveu, alegre ou triste que pin-
tou a nossa vida com pinceis de 
ouro porque ensinou e porque 
ensina!

Mesmo a morte – tema in-
grato para muitos que vivem 
a pensar que ela nunca lhes 
baterá à porta -, ela, a morte, 
é uma vida sem saudade que 
nos vem buscar aos sítios da 
saudade, para nos entregar a 
uma vida aonde não há sau-
dade, vida bonita, ressuscita-
da: a Vida Eterna.

É a saudade das pessoas e 
coisas terrenas que faz apelo 
a cantar a saudade e a metê-la 
no coração, nos livros e na his-
tória como paisagem bordada à 
mão com letras grandes porque 
grande é a saudade!

A vida é cheia de saudade, 
sinal de que se viveu, se está ac-
tivo de sentimentos e afectos, 
de razões e acções - memória 
sempre grata de um coração 
de carne que sofre, chora, ri, 
vê, ouve, sente e regista na 
arca das lembranças fazendo 
história em solene memorial. 

A saudade aumenta o co-
nhecimento (de saudade em 
saudade se aprende a pensar, 
a agir, a ser). É a saudade que 
segue connosco na estrada de 
pó, calcorreada com quem nos 
quer bem, nos ama, nos guar-
da em si!

Dos maus momentos não 
temos saudades embora esses 
mesmos nos ensinem a ter sau-
dades dos bons momentos! Te-
mos saudades das pessoas, das 
coisas, das situações. Saudades 
do que já vivemos, mas não po-
demos ter saudade do que ainda 
não vivemos: o passado faz-se 
saudade no presente e aponta 
para o futuro.

Vivemos vinculados à sau-
dade como estamos vincula-
dos à vida! A saudade é para 
ter com a vida até ao fim.

ermelinda silva
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(continuação do numero anterior)

POESIA DO SAMEIRO

POEMA HISTÓRICO 
DE NOSSA SENHORA 
DO SAMEIRO

6. NO SAMEIRO

Depois que a Virgem entrou
Na sua linda capela,
Todo o conjunto mudou
Com a luz da nova Estrela.
 
Ao vago da soledade
Que anuviava o Sameiro,
Sucedeu a piedade
Comovente, do romeiro.

Transformou-se a natureza
Na paisagem e no ar,
E para maior beleza,
Tudo desporta a cantar

Cantam as aves nos ninhos,
As abelhas pelas flores,
Até os meigos cordeirinhos
À Virgem cantam louvores.

Nos campos, os lavradores,
Os fidalgos nos solares,
Nas lirasos trovadores
Revezam os seus cantares.

Canta a brisa pelos montes,
O moinho nos ribeiros,
Cantam as águas nas fontes,
Nas azenhas os moleiros.

No mar cantam pescadores, 
Estrelas cantam nos Céus,
Nos roseirais as flores
Incensam a Mãe de Deus.

Pela costa das montanhas,
Muitas mães sobem cantando

Daquelas estrela as façanhas,
Quando o não fazem chorando.

Também cantam menestreis
Ao som das suas violas, 
Os soldados nos quartéis
E enfermos nas padiolas.

Os cegos, os pobrezinhos,
Muitos deles aleijados,
Vão cantando nos caminhos
Seguros aos seus cajados.

Muitas outras criaturas
Cantam à Mãe do Senhor:
As amargas desventuras
Filhas de tamanha dor.

Até mesmo os passarinhos
Da mais brilhante plumagem,
Abandonaram seus ninhos
Em piedosa romagem.

Cantam rolas nas devesas
Suaves jaculatórias,
E muitas das fortalezas
Relembram suas vitórias!

Nas torres da redondeza
Repicam todos os sinos…
E por toda a natureza
Ressoam celestes hinos.

Canta todo o Portugal
Com emoção e carinho
Esta obra genial
Do grande padre Martinho!

Mons. Alves da Rocha

Datado do Rio de Janeiro, onde Mons. José Maria Martins Alves 
da Rocha era capelão-mor da igreja de Nossa Senhora da Penha, 
de 8 de Dezembro de 1945, este Poema Histórico de Nossa Senhora 
do Sameiro foi editado em 1946 pela Livraria Cruz, de Braga.
Monsenhor Alves da Rocha foi homenageado em 29 de Agosto 
de 1949 pela Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Em 1950 
ofereceu ao Sameiro um colar de esmeraldas avaliado, na altura, 
em 400 mil escudos. Faleceu a 18 de Abril de 1956.

(continua no proximo numero)

Este é o titulo do livro, de au-
toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna 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 li-
vro acima citado, para podermos 
responder aos anseios daqueles, 
e de outros provavelmente, inte-
ressados em conhecer esta boni-
ta história.

Apenas dizer que, caso este-
jam interessados, este livro está à 
venda na Casa das Estampas no 
Sameiro, por um valor simbólico. 
Podem, caso assim entendam, 
aquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a hstória em casa”.

(continuação número anterior)

OS PRINCÍPIOS  
DE UMA GRANDE OBRA

O Sameiro era, naquele tem-
po, um monte agreste, situado 
na paróquia de Espinho, nos 
subúrbios da cidade de Braga, 
coberto de urze, mato arnal e 
giestas, que se abriam em cores, 
desde o amarelo vivo ao azulado 
dos tojos, em cambiantes mais 
apreciáveis desde a cidade do 
que no meio desse espesso ma-
tagal, onde os animais crescem 
selvagens, à lei da natureza. Os 
pinheiros, de copa alta, bamboa-
vam ao sabor do vento, despe-
dindo, de vez em quando, uma 
pinha, a que o “lato”, usado na 
apanha da lenha, não tinha che-
gado, como também já não era 
capaz de esgalhar mais ramos 
para a fogueira do lar.

Pois, apesar deste aspecto sel-
vagem, quase agressivo, era ter-
mo de passeios, pela beleza da 
paisagem que daí desfrutavam 
os amigos da natureza, que dela 
subiam até Deus.

Naquela tarde de setembro 
de 1861, sob o dossel das árvores 
de cores desmaiadas, apontando 
o Outono, dois sacerdotes su-
biam, do Bom-Jesus até ao Sa-
meiro, num passeio que parecia 
de rotina, mas que ia dar corpo 
a uma ideia, que longe de estar, 

apenas na cabeça, já lhes invadia 
o coração.

A definição dogmática da 
Imaculada Conceição, que 
enchera de alegria o mundo 
cristão, devia ter, entre os por-
tugueses, que desde há muito 
acreditavam nesse magnífico 
privilégio com que Deus orna-
ra a Virgem Santíssima, reper-
cussão ainda mais jubilosa. O 
pensamento que dominava os 
dois sacerdotes bracarenses, 
Padre Martinho António Pe-
reirada Silva e Padre Manuel 
Antunes dos Reis, era este:- se, 
por toda a parte se realizarem 
actos festivos e cidades hou-
ve, por esse mundo fora, que 
procuraram assinalar o acon-
tecimento, levantando monu-
mentos, que perpetuam, pe-
los séculos além, as glórias de 
Maria, por que não levantar, 
ali mesmo, dominando, com o 
seu olhar terníssimo, a cidade, 
uma estátua, em honra de Ma-
ria Imaculada?

Exultaram de júbilo aquelas 
almas apaixonadas, intuindo 
que aquela lembrança vinho do 
Céu.

Estas obras de Deus não se 
guardam para mais tarde; por 
isso era necessário dar corpo a 
tão feliz projecto, que começava 
a nascer no coração e na imagi-
nação dos dois sacerdotes, como 
se fora um só.

MÃOS À OBRA

Em edição de de 16 de se-
tembro de 1992, o “Diario do 
Minho”, pela pena do jornalista 
Afonso Palmeira, refere o que 
foram os inícios de tão arroja-
da obra, deste modo: “Naquela 
formosa tarde, ficavam assegu-
rados os destinos do Sameiro. 
Portugal inteiro havia de acudir 
ali, em piedosa romagem, aos 
centos, aos milhares, aos mi-
lhões, para mais uma vez justifi-
car à saciedade a velha e formo-
sissíma canção:

Salvé nobre Padroeira
Do povo teu protegido
Entre todos escolhido
Para povo do Senhor!
Lançadas as bases, o bom do 

Padre Martinho, vendo que sem 
obras não há verdadeiro amor, 
tratou de se cercar de um grupo 

O SAMEIRO, 
Solar da Imaculada
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Aproxima-se o mês de S. José 
que coincide, sempre, com Tem-
po Santo da Quaresma. Este 
tempo é uma longa subida de 
quarenta dias a partir do deser-
to deste mundo (cf. evangelho 
do primeiro domingo da Qua-
resma) até ao alto do Calvário 
da morte do nosso egoísmo 
pela Santa Cruz de Cristo, para 
assim entrarmos no triunfo da 
Ressureição, ponto culminante 
da nossa existência cristã.

A escada de S. José poderá 
ser um belo símbolo desta nos-
sa subida para a Jerusalém Ce-
leste. Eis a história que partilho 
convosco:

Há na cidade de Santa Fé, no 
estado do Novo México, EUA, 
uma capela conhecida como 
Capela do Loreto, na qual se 
destaca uma bela e despreten-
siosa escada. A piedade tradi-
cional atribui a construção des-
ta escada a S. José. Mas quem 
a fez? Como a fez? Ninguém 
consegue decifrar o mistério da 
«escada milagrosa». Em 1898, a 

capela foi restaurada: foi cons-
truído um novo piso ou seja 
o coro para o coral, mas falta-
va uma escada para aceder ao 
mesmo. As religiosas consulta-
ram os carpinteiros da região, e 
todos opinaram que seria difícil 
fazer uma escada numa capela 
tão pequena. Então, as religio-
sas rezaram uma novena a S. 
José, pedindo-lhe uma solução 
para aquela dificuldade. No úl-
timo dia da novena, apareceu 
na capela um homem com um 
jumento e uma caixa de ferra-
mentas. O homem aceitou fazer 
a escada, mas exigiu que as por-
tas da capela permanecessem 
fechadas. Meses depois, a es-
cada ficou concluída, de acordo 
com os desejos das religiosas. 
Mas, quando estas quiseram pa-
gar-lhe o serviço, o homem de-
sapareceu sem deixar vestígios. 
As religiosas puseram anúncios 
no jornal local e procuraram-no 
por toda a região, mas não con-
seguiram encontrar quaisquer 
notícias ou informações sobre o 

ignoto carpinteiro. Perceberam 
então que o homem podia ser 
S. José, enviado por Jesus. Há 
vários elementos que reforçam 
a aura de piedoso mistério que 
envolve a construção desta es-
cada: a madeira utilizada não 
é da região, e ninguém sabe 
como foi ali parar; o carpintei-
ro não utilizou pregos na cons-
trução, mas apenas pinos de 
madeira. Por outro lado, é um 
mistério que a escada se man-
tenha de pé, pois é em caracol e 
não tem qualquer apoio central. 
Posteriormente, foi acrescenta-
do um apoio colateral metálico, 
mas que não reduz a incógnita. 
Segundo se diz, nem engenhei-
ros nem arquitectos conseguem 
compreender a física em que 
assenta esta obra. Por último, a 
escada tem 33 degraus, a idade 
de Jesus Cristo, o que reforça 
ainda mais a suposição de que 
se  trata de um fenómeno de 
origem sobrenatural. A capela 
recebe, em média, 200 casa-
mentos por ano e centenas de 

turistas. A escada ficou conhe-
cida como «escada milagrosa». 
Assim termina o relato histórico 
que nos encoraja a invocar São 
José confiadamente em todas as 
necessidades. 

Mas não é só isso. A escada 
em espiral (caracol) de Santa Fé 
não é apenas uma obra-prima 
de carpintaria, mas também um 

A Escada de S. José

selecto de homens prestigiosos, 
que pudessem dar-lhe a mão e 
secundar o seu grandioso pla-
no”. Será desnecessário referir 
aqui os nomes desses pionei-
ros da grande ideia, onde so-
bressaiem apelidos que ainda 
hoje são notáveis na sociedade 
bracarense. A lista é encabe-
çada pelo barão da Gramosa, 
José Joaquim da Costa Rebelo 
e encerra com o nome do Pa-
dre Martinho António Pereira 
da Silva, que, humildemente, se 
relegou para último lugar. Pedi-
da a aprovação do projecto ao 
Arcebispo de Braga, D. José Joa-
quim de Azevedo e Moura, este 
acolheu-o com alegria e exarou 
o despacho: “Aprovado e autori-
zado”.

Sabemos que as obras mate-
riais não se fazem, apenas, com 
boas vontades, mesmo de pes-
soas distintas; as obras mate-
riais exigem dinheiro e as gran-
des obras, muito dinheiro.

Não foi entusiasta a primei-
ra recolha de donativos para o 
efeito. Bem ao contrário: houve 
até uma certa indiferença. Isso, 
porém não desanimou a alma 
grande do Padre Martinho, cuja 
a fé e confiança na Virgem Ima-
culada, permitia experimentar 

mil e uma maneiras de ir jun-
tando aquilo que serviria para a 
concretização do grande sonho 
que alimentava no seu coração.

A PRIMEIRA PEDRA

Respigamos, de novo, do 
“Diário do Minho”, pela pena 
de Afonso Palmeira: “As dificul-
dades monetárias não foram as 
únicas que tolheram o passo ao 
virtuoso Padre Martinho, para a 
escolha do terreno para o Mo-
numento, e todos sabem, em 
geral, como os nossos lavrado-
res e proprietários são ciosos do 
que é seu; as excepções confir-
mam a regra, e aqui no Sameiro, 
felizmente, houve excepção.

A fim de estudar assunto tão 
delicado, a 29 de abril de 1863, 
dirigiram-se ao alto do Monte 
alguns dos membros da Comis-
são, acompanhados do Visconde 
de São Januário, ao tempo Go-
vernador Civil de Braga.

As dificuldades desaparece-
ram e como o terreno escolhi-
do pertencia a uns honrados 
lavradores de Espinho, e como 
uma senhora de Braga, de nome 
D. Flaviana Candida Rebelo da 
Silva e Lima, tinha terrenos ali 

juntos que cedia de graça, fez-
-se uma troca e, a 28 de julho 
de 1863, o tabelião Fortuna lan-
çava, na sua nota, a respectiva 
escritura. A Virgem Santíssima, 
como se vê, ia, a pouco, apla-
nando todas as dificuldades e 
facilitando o triunfo e glória fi-
nal”.

Ainda não estava feita a es-
critura e já se lançava a primeira 
pedra do Monumento, em ceri-
mónia cheia de esplendor, onde 
não faltaram as ornamentações 
e iluminações festivas, tanto do 
agrado do povo do Minho.

Dizem as crónicas que presi-
diu ao acto o Deão da Catedral, 

D. Luís Pilar Pereira de Castro, 
em representação do Arcebispo 
Primaz. A descrição pormenori-
zada dos festejos, que podemos 
encontrar em obras de mais fô-
lego, não tem, passados mais 
de cem anos, tanto interesse 
para figurar numa obra singela, 
como esta “Pequena História…” 
No entanto, é bom recordar 
que, em todos os aspectos, fo-
ram manifestações de amor fi-
lial e incontida alegria.

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

(continua na página seguinte)
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5 de Abril – DOMINGO DE RAMOS 
NA PAIXÃO DO SENHOR

07h30 – Bênção dos Ramos e Missa 
da Paixão do Senhor.

Confissões 

(Capela da Reconciliação – Cripta):
09.00h – 12.00h | 14.30h – 16.30h

08h30, 09h30, 10h30 e 11h30 
Missas com a narração  
da Paixão do Senhor

 
16h00 – Recitação do Terço
16h30 –  Missa da Paixão do Senhor.

9 de Abril – Quinta-Feira Santa
Não há celebrações de manhã.

16h30
Missa Vespertina da Ceia do Senhor

10 de Abril – SEXTA-FEIRA SANTA

Não há celebrações no Santuário. 
Adoração da Cruz. 

Confissões (na Basílica): 
09h00h –- 12h00h | 15h00 – 17h00

11 de Abril – Sábado Santo
Não há celebrações no Santuário.

Adoração da Cruz.

Confissões (na Basílica): 
09h00 – 12h00 | 15h00 – 17h00

12 de Abril – DOMINGO DE PÁSCOA 
DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

07h30, 08h30, 
09h30, 10h30 

e 11h30 

Missas

16.00 horas
Recitação do Terço 

16.30 horas
Missa Solene da Páscoa

CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA no SAMEIRO

símbolo da ascensão espiritual 
do homem da terra ao céu. 
Dentro da arquitetura da igreja, 
o coro (ou galeria) no fundo da 
igreja aponta este caminho para 
as alturas. O órgão  e o coral da 
igreja  são alí colocados (pelo 
menos nas igrejas antigas) 
onde “competem” com os coros 
celestes dos anjos, para trans-
mitir uma amostra da liturgia 
celestial para os fiéis na nave, 
símbolo da terra. Este programa 
espiritual não se aplica apenas 
a cantores idealistas de uma 
pároquia. No fundo, todos são 
chamados a unirem-se com os 
coros celestes dos santos anjos 
e fazer ressoar, juntamente com 
eles, para sempre, os louvores 
ao Deus Triúno nas habitações 
celestes.

A subida para o coro, prefi-
guração desta ascensão para o 
nosso estado definitivo, não se 
reliza numa linha reta, embora 

o caminho para salvaçao é in-
greme (cf.  Mt 514), mas mui-
tas vezes a escada é em espiral. 
Neste sentido, um padre carme-
lita, Frei Ruiz Salvador (+2018), 
antigo professor de espiritua-
lidade no Theresianum em 
Roma, escreveu: “O caminho 
do crescimento espiritual segue 
ritmos diferentes, sob a influên-
cia de diferentes elementos. No 
entanto, a imagem do caminho 
é muito generalizada ... Se  qui-
ser obter uma imagem espacial, 
precisará substituir a progres-
são linear por um movimento 
mais complexo. A figura mais 
apropriada seria a espiral, que, 
à medida que progride também 
sobe, toma os passos próprios e 
atende aos mesmos pontos de 
referência em níveis mais altos. 
Em uma escada em espiral (“ca-
racol”), por exemplo, avança-
mos para os mesmos pontos de 
referência, mas em níveis mais 

altos e mais arejados. É como a 
terra: muda, no seu movimento, 
do sol para a escuridão e da es-
curidão para o sol.” 

Queira S. José, o possível 
construtor da escada caracol da 
igreja de Santa Fé,   ajudar-nos, 

por sua intercessão, a fazermos, 
nesta Quaresma de 2020, bons 
progressos na “escada caracol 
celeste”!

Pe. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz - 
sameiro


