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DEUS, CUIDA DE NÓS!
Ocorreu, não há muito, um 

ciclo de conferências sobre a 
fé e a ciência, sobre a raciona-
lidade e um modo “ingénuo” 
de explicar o mundo, sobre a 
cientificidade e o modo crente 
de olhar para a realidade. 

Muitos argumentos se es-
grimiram. Os cientistas convi-
dados mostraram-se à altura 
do desafio. Algumas temáticas, 
como é normal, foram mais 
vasculhadas, como sejam a ori-
gem do mundo e do homem 
(nas diversas explicações que a 
Bíblia e os sábios dão sobre o 
assunto), o sentido do univer-
so e o futuro de todas as coisas 
(também aqui lentes diferen-
tes, conforme fala a “sebenta” 
ou o “terço”).

Fiquei a pensar, no final des-
ses debates, que uma palavra 
deveria unir os dois vetores: 
humildade! A ciência só ganha 
quando percebe que a reali-
dade está sempre mais além, 
escapa, não somos donos dela, 
somos procura incessante, há 
sempre sombras. Não vale a 
jactância, o orgulho, a petu-
lância, o “peito feito” como se 
fossemos os donos disto tudo. 
Que enorme o universo. E 
quanto segredo por descobrir.

Mas também a Igreja nada 
ganhou, nem agora ganha 
quando se arvora em detento-
ra única da verdade, fogueira 
acesa para discordantes, con-
denação prometida a quem 
não professa a sua cartilha, 
convicção de que é a única 
porta aberta para uma eterni-
dade feliz.

Humildade! 

Que sentará depois à mesa 
– estou certo - outras boas
companhias: respeito, solida-
riedade, sentido de entreajuda,
atitude de serviço, vontade de
aprender com a vida e com to-
dos, respeito pelas diferenças,
capacidade de escuta, predis-
posição para acolher, jeito sim-
ples de lidar com todos.

Nas trágicas circunstâncias 
em que vivemos, que volte a 
palavra mágica: humildade! 
Afinal, podemos tão pouco, 
somos tão frágeis, a vida é tão 
contingente e efémera, as nos-
sas seguranças, em resumidas 
contas, não passam de gelati-
na.  

Basta um pequeno vírus, in-
visível, escondido, agressivo e 
mortífero e tudo fica em para-
fuso. 

Que momento este. Que 
tempos. Para tanta descoberta. 
Para tanta reflexão. Para cair-
mos na conta que não somos 
deuses nem donos absolutos 
da vida. Para percebermos a 
nossa contingência, a nossa 
pequenez e – anda cá de novo, 
querida humildade, para abrir-
mos a chaminé da nossa vida e 
percebermos que o “alto” exis-
te.

Eu sei que existe. Eu acredito 
que existe.  Acreditemos todos 
que existe. 

Existe o Deus da bonda-
de e nosso criador, nosso Pai: 
agarremo-nos a Ele. Há que 
suplicar: Deus, cuida de nós. 
Cuida das crianças. Cuida dos 
velhinhos. Cuida dos doen-

tes. Cuida das nossas famílias. 
Cuida do nosso país. Cuida do 
mundo. E cuida muito bem de 
quem cuida.  

Mãe do Céu, Senhora das 
bodas de Canã (intercessora, 
medianeira, propiciadora do 
retorno do vinho da alegria 
para a mesa), Senhora das Do-
res, peregrina do Calvário, Mãe 
de ao pé da cruz, consoladora 
do Cenáculo, olha pelos teus 
filhos e filhas, cuida de todos 
nós, deita a mão aos mais frá-
geis, mete-te na nossa casa e 
zela por todos. Cobre-nos com 
o teu manto protetor, serena o
nosso coração com o teu olhar
meigo e doce, põe-nos no teu
colo. Senhora do Sameiro, eis-
-nos contigo. Contamos con-
tigo. Está connosco. Fica con-
nosco.

S. Sebastião, patrono das
pestes, da fome e da guerra; 
S. Frei Bartolomeu dos Márti-
res, modelo insigne do socorro
à doença, santos todos, vinde
em nosso auxílio. Socorrei-
-nos. Valei-nos. Vinde em nos-
so socorro.

Libertos dos males presen-
tes com a vossa ajuda, louvar-
-vos-emos sem fim, na comu-
nhão com a Trindade Santa e
com a nossa querida Mãe, a
Senhora do Sameiro, rainha
dos homens e dos anjos!

À corte celeste, com 
humildade, suplicamos: 
bênção, paz, alegria, confiança, 
coragem, muito amor e muita 
saúde.

Cón. José Paulo leite de abreu
Presidente da Confraria de nossa se-

nhora do sameiro

Editorial

Sobre  
a Expiação pág. 4

Grupos inscritos  
na Reitoria do Santuário pág. 5

CHEGOU,  
CAUSOU TANTO MÊDO! pág. 6

Os meus pêsames…  
E os meus parabéns! pág. 8



2    ECOS DO SAMEIRO    MARÇO . 2020

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
 40,00 – Henrique Miranda Silva.
 20,00 – Manuel Vieira Gonçalves, António Veloso   
   Domingues, Francisco Silva Marques.
 15,00 – Maria Lurdes Fernandes Lopes, Manuel Barroso  
   Costa, Maria Ernestina Russell Antunes, Maria  
   Aurora Pereira Crisóstomo, Maria Dores Miranda  
   Dias Pacheco.
 10,00 – Artur Jorge Almeida Marques, Maria Assunção  
   Leite Silva, Celestino Oliveira Lopes, António   
   Manuel Costa Ferreira, António Ribeiro Lopes,  
   Rosa Silva, Ana Ferreira Araújo, Emília Ferreira,  
   Maria Conceição Ferreira Araújo, Celeste Pereira  
   Soares, Maria José Monteiro Soares, João Freitas  
   Silva, Maria Ermelinda Osório, Manuel Teixeira  
   Santos, Sebastião Pereira.

FICHA TÉCNICA — PROPRIEDADE: Confraria Nossa Senhora do Monte do Sameiro – Av. Nossa Senhora do Sameiro, 40 – Espinho – Apartado 251 – 4715-616 Braga – Telef. 253 303 400 – E-mail: confrariadosameiro@arquidiocese-braga.
pt DIRECTOR: Cónego José Paulo Leite Abreu • ADMINISTRAÇÃO: Fernando Oliveira • REDACÇÃO: José Serafim Ferreira Campos • EXECUÇÃO GRÁFICA: Gráfica Diário do Minho – Rua de S. Brás, n.º 1 – Gualtar – 4710-073 Braga 
Telefone 253 303 170 – E-mail: orcamentos@diariodominho.pt • ASSINATURA ANUAL: Portugal: 10,00€ - Estrangeiro: 17,5€ - Preço avulso: 0,50€ • TIRAGEM: 6.200 exemplares • PERIDIOCIDADE Mensal • DEPÓSITO LEGAL 19784 • REGISTO ICS 102551

IBAN (BANKINTER)  PT50026903460020625122040

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

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

santuariodosameiro.pt

facebook.com/Santuário-Do-Sameiro-Braga
facebook.com/CONFRARIA-DE-NOSSA-SENHORA-DO-SAMEIRO

A fidelidade é uma virtu-
de importante nas relações 
humanas qualquer que seja 
a modalidade de víncu-
lo que une ou aproxima as 
pessoas.

Na Bíblia e na vida esta 
palavra vive associada a ou-
tra: a confiança! Ser fiel é 
confiar; é dar razões de se-
gredo e silêncio sobre ver-
dades importantes que che-
gam até nós. Mesmo sem 
que se peça segredo, deve-
mos guardar tudo aquilo 
que nos confidenciam e/ou 
que mereceu a nossa con-
fiança para ser contado.

Cantamos na Liturgia: 
”A fidelidade do Senhor 
permanece eternamente”! 
E quantos de nós não traí-
mos já quer o Senhor quer 
os nossos semelhantes?! 

Ser fiel é ser ramo de 
uma árvore ligada a um 
tronco onde a fidelidade 
mora entre muitas virtudes, 
árvore essa que a partir da 
semente não mente, foi se-
meada para dar folhas, flo-
res e frutos e voltar à terra 
para fazer húmus e voltar 
a crescer desenvolvendo o 
mesmo percurso em cada 
ano mais bela!

Ser fiel é estar enxertado 
nessa árvore da vida que, 
como árvore boa, dará frutos 
abundantes; não queiramos 
ficar apenas nos ramos ou 
nas folhas (nas meias ver-
dades da vida). Não quei-
ramos florir e negarmo-nos 
a ser folha seca donde saiu 
o fruto mais belo que já se 
provou, comeu e saboreou. 

Não queiramos ser tronco 
podre que não pode rami-
ficar-se e dar flor e fruto. 
Desejemos todos ser parte 
completa da árvore da vida, 
sinceros, leais, confiantes, 
perseverantes, prudentes, 
sábios.

A fidelidade entre os 
humanos é muitas vezes 
quebrada juntamente com 
a confiança. Ser fiel a uma 
causa, a uma pessoa, a uma 
situação de vida, é ser es-
pecial na árvore da vida. 
Porque quem não conse-
gue ser fiel com o próximo 
não consegue ser fiel com 
DEUS. A fidelidade faz-nos 
ganhar amigos e a infide-
lidade perdê-los; por isso 
a palavra é tão importan-
te. Ninguém deve cortar a 
palavra do outro para que 
o outro respeite também 
a sua. Mas entre nós cozi-
nham-se gourmês de pala-
vreado desleal, desprovido 
de sinceridade e verdade, 
para alcançar determinados 
objectivos. Errado!

Se não se confeccionar 
uma boa refeição, sujeita-
mo-nos a comê-la a cheirar 
a esturro. Se não usar de 
lealdade não saberá o que 
é a amizade e o amor. Brin-
cará aos dados como uma 
criança. 

Fidelidade implica um 
coração puro e uma alma 
limpa independentemen-
te do passado que já foi 
resgatado por Cristo na 
Cruz! 

ermelinda silva

A Fidelidade
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Caríssimos cristãos e devo-
tos de Nossa Senhora do Sa-
meiro,

 Com estima, esperança 
e solidariedade cristãs vos diri-
jo esta mensagem:

De acordo com os últimos 
desenvolvimentos da pande-
mia de COVID-19, um vírus 
que coloca em perigo a vida 
humana, temos que, em união 
com as autoridades de saúde, 
dar as mãos e unir esforços e 
vontades para combatermos e 
travarmos este flagelo que está 
a aumentar exponencialmente. 

Assim, para além das orien-
tações emanadas pelo Senhor 
Arcebispo Primaz, na tarde de 
ontem, e que estão em vigor 
em todo o território da nossa 
Arquidiocese de Braga, quero, 
por este meio, pedir a vossa 
atenção para algumas determi-
nações  específicas adotadas, 
depois de escutada a Comissão 
Administrativa da Confraria, 
para a Basílica Sameiro:

1 - As Missas dominicais 
e semanais estão suspen-
sas até novas diretrizes, bem 
como o serviço de Confissões. 

Continuarei a celebrar a San-
ta Missa, sem a presença dos 
fiéis, rezando por todos vós e 
vossas intenções, pelos ben-
feitores deste Santuário e de-
votos da Senhora do Sameiro, 
vivos e falecidos, bem como 
pelo fim deste flagelo, pelos 
nossos governantes e por to-
dos os profissionais de saú-
de. Todos os cristãos poderão 
usar a televisão, a rádio e/ou 
a internet para acompanhar a 
transmissão da Missa (domi-
nical e ferial). Também temos a 
possibilidade de acompanhar 
a transmissão da Eucaristia na 
página de Facebook da Arqui-
diocese de Braga. Procuremos 
valorizar a oração, pessoal e 
em família, através da leitura e 
meditação da Palavra de Deus 
através do sítio do Secretariado 
Nacional de Liturgia; da recita-
ção individual e/ou em família 
do Terço.

2 – A Basílica continua 
aberta nos horários habi-
tuais (Semana: 07.30 – 18.00h/ 
Domingos 06.30h – 18.00h), 
mas não é permitida a visita à 
Basílica por grupos de turistas 
ou peregrinos. Poderão fazê-lo 

individualmente consideran-
do que o número máximo de 
pessoas dentro da Basílica não 
exceda as 30. Tenham em aten-
ção a distância recomendada 
entre as pessoas. A capelinha 
de Nossa Senhora do Samei-
ro que se encontra no exterior 
permanecerá aberta, mas não 
é permitido tocar na imagem 
exposta.

3 - As Missas agendadas 
por grupos de peregrinos, 
nacionais e estrangeiros, es-
tão canceladas.

4 - Os Matrimónios, Ba-
tizados e Jubileus de Casa-
mento marcados na Basílica, 
estão cancelados enquanto se 
mantiver a situação provocada 
pelo Covid-19 e serão celebra-
dos, se for essa a vontade dos 
interessados, em dia e data 
a combinar com o Reitor do 
Santuário, quando estiver ul-
trapassado este momento crí-
tico.

5 – O atendimento presen-
cial na Reitoria e na Basílica 
está cancelado, podendo ser 
feito por telefone (253 303 402/ 
253 303 403) ou por email (rei-

toriadosameiro@arqudiocese-
-braga.pt).

6 – A Capela de Adoração 
ao Santíssimo Sacramento 
estará encerrada.

7 – Os ensaios do Coro Li-
túrgico do Santuário estão 
suspensos.

8 – Estas medidas causam-
-nos, certamente, dor e tris-
teza, mas o momento que vi-
vemos assim o exige. A nossa 
caridade cristã passa também 
por aceitarmos estas orienta-
ções sabendo que através delas 
pretendemos salvaguardar o 
dom mais precioso que Deus 
nos concede: a vida! Nesta 
hora de prova, rezemos para 
que o Senhor nos livre deste 
flagelo e para que fortaleça e 
recompense os profissionais 
de saúde e quantos lutam e 
trabalham em prol da saúde e 
bem-estar da nossa sociedade. 
Continuemos a elevar os nos-
sos olhos para o alto do Monte 
Sameiro, onde a Mãe e Madri-
nha de Portugal tem o Seu al-
tar, e, com o coração cheio de 
confiança na Sua poderosa in-
tercessão, elevemos esta prece:

COMUNICADO DA REITORIA DO SAMEIRO

Ó Senhora do Sameiro,
Em hora de tanta dor!
Portugal, ajoelhado a Teus pés,
Confia, mais uma vez, 
No Teu amor maternal!
Vela por nós, filhos Teus,
Mãe de Jesus, nosso Bem!
Tu podes, és Mãe de Deus;
E deves, és nossa Mãe!

sameiro, 14 março 2020

o reitor,

Pe. delfim Pinto Coelho
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Nos Ecos do Sameiro de Ou-
tubro e de Novembro do ano 
passado tratei os temas da 
adoração e da contemplação 
como direções fundamentais 
da nossa vida espiritual. Ago-
ra, tão próximos do tempo da 
Paixão do Senhor e da Semana 
mais santa do Ano, onde ce-
lebraremos o tríduo pascal da 
Paixão, Morte e Ressureição do 
Senhor, convém meditar sobre 
a terceira direção fundamental 
da vida espiritual, a expiação.

 Santa Teresinha do 
Menino Jesus diz: “Se os An-
jos nos pudessem “invejar” em 
algo, seria por essa nossa ca-
pacidade de poder sofrer por 
e com Jesus” (cf. Cartas, n. 83; 
Poesias, n. 10).

Nesta terceira direção fun-
damental, aprendemos a 
“ciência da Cruz”, a saber, que 
o amor sofredor é a maior e a 
mais nobre de todas as formas 
de amor que podemos realizar 
na nossa vida terrena e so-
mente nela. Há muita verdade 
nesta frase: “A cruz sem amor 
é pesada, o amor sem cruz é va-
zio”.   

O seguimento de Cristo 
em espírito de expiação

Jesus convida os Seus discí-
pulos a “tomar sua cruz” e se-
gui-l’O (Mt 16,24) em espírito 
de expiação, e isto de dois mo-
dos: 1) para a própria purifica-
ção e aperfeiçoamento; 2) para 
ajuda e salvação de outros.

O que significa seguir o Se-
nhor em espírito de expiação e 
por que isto é tão necessário? 
São João escreve: “Nisto sabe-
mos o que é o amor: Jesus deu 
a vida por nós. Portanto, tam-
bém nós devemos dar a vida 
pelos irmãos” (1 Jo 3,16).

Expiação, portanto, é expres-
são de amor, sim, de um amor 
maior. Como Cristo nos amou 
até à entrega total da Sua vida, 
também nós devemos amar-
-nos uns aos outros. “Amai-vos 
uns aos outros, assim como Eu 
vos amei”, diz o Senhor, “nin-
guém tem amor maior do que 
aquele que dá a vida pelos seus 
amigos” (Jo 15,12-13). A expia-

ção é a mais profunda ideia 
de amor. Expiação reparadora, 
portanto, não é outra coisa se-
não amor que salva.

Segundo a vontade de Deus, 
cada um de nós é chamado a 
participar na obra redentora 
de Cristo e deste modo “com-
pletar na sua carne o que falta 
às tribulações de Cristo para 
bem do Seu Corpo, a Igreja” 
(Cl 1,24). Assim, para todos os 
cristãos ativos, a expiação é um 
dever, que resulta do primeiro 
mandamento do amor a Deus 
e ao próximo.

A expiação é uma exigência 
do amor de Deus. Para o Ho-
mem que ama a Deus de todo 
o coração é um desejo ardente 
expiar, portanto, reparar, tan-
to quanto puder, as ofensas e 
desonras que são causadas a 
Deus. Por esta razão, uma ver-
dadeira expiação só é possível 
por amor a Deus. Cada um que 
quiser seguir verdadeiramente 
o Senhor Crucificado expe-
rimentará, por isso, que está 
sempre unido ao Salvador e à 
Sua Mãe e que a expiação vivi-
da corretamente o unirá sem-
pre mais a Jesus e a Maria.

Um maravilhoso exemplo 
disso nos dá São Francisco 
Marto, o pastorinho de Fátima. 
A Ir. Lúcia recorda: “Durante 
a sua doença ele parecia sempre 
alegre e contente”. Ela pergun-
tava-lhe de vez em quando: 
“Tu sofres muito?” – “bastan-
te”, respondia ele sem rodeios, 
“mas isso não me importa! Eu 
sofro para consolar Nosso Se-
nhor, e depois irei em breve para 
o céu!” Sofrer para consolar o 
Senhor, este era o desejo do 
coração do pequeno Francis-
co. Isto é expiação, reparação 
das ofensas cometidas contra 
Deus.

Mas a expiação é também 
uma exigência do amor ao 
próximo, pois na expiação nos 
empenhamos na salvação das 
almas dos nossos irmãos. O 
nosso sofrimento e a cruz da 
nossa vida podem ajudar os 
outros. Na “economia da gra-
ça”, o princípio da representa-
ção e substituição tem um pa-
pel muito importante. Assim 

como Jesus, assumindo o lugar 
de cada homem, tomou sobre 
Si a morte na cruz e com isso 
expiou o pecado do mundo, 
da mesma maneira também 
nós podemos aceitar o nosso 
sofrimento assumindo o lugar 
dos outros, oferecendo este 
sofrimento por outras pessoas. 
Nossa Senhora disse em Fáti-
ma: “Rezai, rezai muito e fazei 
sacrifícios pelos pecadores. Vão 
muitas almas para o inferno, por 
não haver quem se sacrifique e 
peça por elas”.

 A Ir. Lúcia perguntou tam-
bém a Santa Jacinta Marto se 
ela sofria muito. Ela respondeu 
de maneira semelhante à do 
Francisco: “Sim, eu sofro, mas 
eu ofereço tudo pelos pecadores 
e para reparar o Imaculado Cora-
ção de Maria. Ó como eu amo so-
frer por amor a Jesus e a Maria, 
somente para dar-lhes alegria. 
Eles amam com um grande amor 
àqueles que sofrem pela conver-
são dos pecadores”.

É bom lembrar, no Cente-
nário da morte dos dois vi-
dentes, que eles assumiram na 
sua vida estes dois aspectos da 
expiação. A Jacinta tinha um 
desejo insaciável de se oferecer 
pela salvação dos pecadores, 
os quais ela amava tanto. Ne-
nhum sacrifício para a salvação 
dos pecadores era grande de-
mais para ela. Ela ansiava por 
poder “expiar os seus crimes”. 
O Francisco, por sua vez, esta-
va totalmente dominado pelo 
desejo de oferecer os seus so-
frimentos para “consolar o seu 
Deus”. Nas duas santas crian-
ças  de Fátima, vemos o que é 
realmente o núcleo da expia-
ção: o amor, o amor a Deus e o 
amor aos homens.

Mais do qualquer outra coi-
sa Deus quer o nosso coração, o 

nosso amor e a nossa boa von-
tade. Ele não exige de ninguém 
o impossível e, ainda que a 
nossa contribuição seja muito 
pequena, o amor de Deus pode 
fazer algo de grande do pouco 
que oferecemos. “Se eu apa-
nhar uma palhinha por amor 
a Deus, Ele pode através disso 
salvar uma alma” dizia Santa 
Teresinha do Menino Jesus.

O auxílio do Santo Anjo 
da Guarda na expiação

O Nosso Santo Anjo da 
Guarda sabe que a expiação 
começa com os pequenos sa-
crifícios do dia-a-dia, com as 
renúncias diárias por amor a 
Deus e ao nosso próximo. Por 
isso, ele é como o Anjo do Get-
sémani, que fortificou Jesus no 
Seu caminho de sofrimento 
(cf. Lc 22,43). O Nosso Santo 
Anjo da Guarda não tira os 
sacrifícios do nosso caminho, 
mas nos anima a aceitá-los por 
amor a Deus e aos nossos ir-
mãos.

Se o homem de hoje esti-
vesse consciente do valor in-
finito do sofrimento assumido 
pela expiação, ele enfrentaria 
com mais ânimo a sua doença 
e a os sofrimentos da sua ve-
lhice, porque ela é um reflexo 
da paixão do Senhor no fim da 
sua vida. A eutanásia (traduzi-
do do grego = “boa” morte) de 
modo algum tornar-se-ia uma 
solução. Bem pelo contrário: é 
uma “kaka-tanásia” (uma morte 
má). 

Que Nossa Senhora do Sa-
meiro nos ampare e foraleça 
nestes tempos de provação!

P. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz - 
sameiro

Sobre a Expiação
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ENCONTRO DE COROS 
NO SAMEIRO  
- CANCELADO

Maio 2020

Devido ao surto de pandemia provocado pelo 
Covid 19, seguindo as instruções e indicações das 
autoridades sanitárias, e como não sabemos por 
quanto tempo durarão as restrições, a Confraria 
do Sameiro decidiu cancelar o Encontros de Coros 
agendado para o próximo mês de Maio, na Basílica 
do Sameiro. 

Pedimos desculpa aos Coros que já tinham feito 
a sua inscrição.

Esperamos agendar outra data quando as condi-
ções assim nos permitirem!

Dia 2 – Grupo Coral de 
Sequeira (Braga) solenizou a 
Missa das 16.30h.

Dia 7 – Grupo de 25 pe-
regrinos do Brasil. Presidiu à 
Missa o Pe. Aroldo.

Dia 8 – Grupo de 25 pe-
regrinos do Brasil. Presidiu à 
Missa o Pe. Luiz.

ia 16 – Coro “Tomás Pereira” 
de Vila Nova de Famalicão so-
lenizou a Missa das 11.30h.

ia 23 – Grupo “Jovens sem 
Fronteiras” – Missionários do 
Espírito Santo. Presidiu à Mis-
sa o Pe. Vítor Ferros.

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Fevereiro 2020

Consagração a Jesus pelas mãos de Maria

A Basílica do Sameiro acolheu, no passado dia 8 de Março, a celebração da Missa, durante a qual dezenas de fiéis realizaram de 
maneira solene a sua Consagração a Jesus pelas mãos de Maria, segundo o método de S. Luís de Monfort. Presidiu à celebração o Pe. 
Ricardo Queirós, EP. Estes encontros de preparação para a consagração são promovidos pelos Arautos do Evangelho.

À semelhança de anos 
anteriores, vamos também este 
ano, realizar as já tradicionais 
procissões de velas, que 
decorrerão em todos os dia 12 
de cada mês, de maio a outubro, 
sempre com partida da Praceta 
São João Paulo II e terminus na 
Basílca do Sameiro, com inicio 
às 21,30 horas.

Vamos fazer destes momen-
tos, ocasiões de oração e de 
prece a Nossa Senhora, depo-
sitando Nela os nossos anseios 
e os nossos desejos.

Vamos louvar a Mâe do Céu 
e nossa Mãe!

José CamPos

Confraria do sameiro

PROCISSÃO DE VELAS 2020

N.R. devido ao grave momento que estamos a atravessar (pan-
demia do covide 19), e das restrições impostas pelas autoridades, 
poderá ser necessário cancelar algumas datas, nomeadamente as 
primeiras. Caso assim seja, daremos conta, aqui e nos outros meios 
de comunicação da confraria (ver contactos na segunda página do 
Ecos do Sameiro), dos desenvolvimentos havidos. Obrigado.
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(continuação do numero anterior)

POESIA DO SAMEIRO
POEMA HISTÓRICO  
DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

7.AS GRAÇAS DO SAMEIRO

Subam todos ao Sameiro
Pobres, doentes e sãos,

Que Deus fez daquele Outeiro
Um refúgio de cristãos

Naquele Monte sagrado
Qual outro Monte Trabor,
Até o sol é mais dourado

E o luar tem outra cor.

Neste remanso divino,
Neste rosal de virtude,

Dá-se paz ao peregrino,
Dá-se ao enfermo saúde.

Quem tiver falta de luz
Ou de conforto no lar,

Não desdenhe a sua cruz…
Suba ao Sameiro rezar.

Prostrado no Santuário
Recolhido, e com fervor,
Medite o Santo Rosário

Daquela Divina Flor.

Quantas vezes os joelhos
De muitas mães desoladas
São macerados espelhos

De tantas dores sufocadas?!

Todos devem ser romeiros
Desta Mãe Celestial,

Que em todos os cativeiros
Sempre salvou Portugal!

Não há maior devoção,
Nem quem mais faça ao romeiro:

Fátima é a confirmação.
Dos prodígios do Sameiro1

 

(continua no proximo numero)

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.

São dificeis os tempos que 
estamos a viver. Para além do 
pânico já causado, das muitas 
mortes já registadas, das seque-
las, sociais e económicas, que 
vão perdurar por muito tempo, 
seremos chamados a reflectir 
sobre este inesperado aconte-
cimento, que, de alguma forma, 
mexeu com todos nós.

De um dia para o outro, e 
sem que nada o fizesse pre-
ver, todo o mundo, e sublinho, 
TODO O MUNDO, viu-se a 
braços com este inimigo invi-
sível, que se multiplica em se-
gundos, que mata mesmo, não 
poupa quem lhe aparece pela 
frente, seja ele criança ou idoso, 
alto ou baixo, 
rico ou pobre 
e, também os 
“poderosos” 
deste mundo.

E se, os 
mais racio-
nais e pon-
derados, to-
maram desde 
logo as medi-
das, conside-
radas necessárias e urgentes, 
para tentar parar, de imediato, 
a disseminação do bichinho, 
alguns houve, arrogantes e in-
conscientes, que desvaloriza-
ram a situação, ridicularizan-
do mesmo, aqueles que, nos 
diversos países, mandaram 
encerrar escolas, fábricas, esta-
belecimentos comerciais e, até 
mesmo, Igrejas.

Pois bem, a resposta, a esses 
incautos, já foi dada e, agora, 
às pressas, tentam pôr travão 
à disseminação do vírus, sem 
que antes, já contabiizem um 
vasto número de infectados e 
mesmo de mortes. Nem mes-
mo perante a adversidade, es-
tes seres alucinados, são capa-
zes de descer à realidade. 

E é, perante esta passivida-
de criminosa, que se vêm pes-
soas a sucumbir, dia a dia, e em 
cada um, com números mais 
elevados. Ao contrário do que 
se previa, o bichinho, em qual 
estrtatégia militar, trocou as 

voltas aos “adversários” e está, 
cada vez mais e com mais for-
ça, em toto o mundo. Contam-
-se pelos dedos das mãos os 
países que ainda não viram as 
suas fronteiras invadidas. Mas 
é certo que, mais dia menos 
dia, ele apareça e crie mais 
mortandade.

Perante tal pandemia, não 
restou outra solução, às di-
versas autoridades politicas e 
sanitárias, dos diversos paí-
ses atingidos, tomar medidas, 
drásticas, algumas mesmo 
nunca antes tomadas, para 
evitar a contaminação geral e 
generalizada da população, a 
quem, por inerência das suas 

funções, cabe 
proteger. 

E foram to-
madas, para 
bem de to-
dos.

E para bem 
de todos, de-
veríamos se-
guir à risca, 
as instruções, 

deveres e obrigações, que nos 
foram “impostos” face à gravi-
dade da situação.

Mas não, alguns continuam 
a “assobiar” para o lado e, como 
em quase tudo, “os outros que 
façam, isso não é comigo”, ou 
seja, deitamos, sempre, mas 
invariavelmente sempre, para 
os outros, a resolução das si-
tuações que, sendo de todos, 
todos deveríamos contribuir.

Não se me afigura estar, 
nesta altura tão delicada e 
triste, estar a enumerar os, in-
feilzmente sucessivos e graves 
casos de desrespeito pelo de-
terminado.

Mas acima de tudo, o que 
mais me choca, é o desrespeito, 
que se tem para com o nosso 
semelhante. Mais uma vez, ati-
tudes vergonhosas, mostram o 
que ainda há a fazer em prol da 
cidadania plena.

Enfim…
José CamPos

Confraria do sameiro

CHEGOU, CAUSOU 
TANTO MÊDO!
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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.

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

(Continuação número anterior)

A ÚLTIMA PEDRA 
Mas era preciso pensar na 

última pedra, aquela que seria 
a razão de serde todas as ou-
tras e viria a culminar, como 
remate grandioso e feliz, todos 
os esforços e canseiras de todo 
aquele povo, desde os ilustres 
promotores até aos conteiros e 
pedreiros, que, naquele ermo, 
sob o sol escaldante, amacia-
vam a pedra não só para os ali-
cerces reforçados, como para o 
monumento, que ia crescendo, 
à espera da Veneranda Ima-
gem, a última e mais preciosa 
de todas as pedras.

A Comissão encarregou o 
escultor Emídio Carlos Ama-
tucci, de nacionalidade italiana, 
estabelecido em Portugal, de 
esculpir uma imagem de Nos-
sa Senhora da Conceição, com 
catorze palmos, numa só pedra. 
Ficaria, no alto do Monte, a re-

cordar aos séculos vindouros, 
o amor e devoção dos cristãos 
daquele tempo, à gloriosa prer-
rogsativa, com que Deus ador-
nara Sua Excelsa Mãe.

Também não foram poucas 
nem pequenas as dificuldades 
que surgiram diante do arro-
jado projecto. Conseguir um 
bloco de mármore perfeito, 
com catorze palmos era desejo 
quase irrealizável. Mediaram 
quatro anos até que o mármore 
tão desejado chegasse de Itália 
a Portugal. Descarregar essa 
enorme pedra, nas melhores 
condições, no Porto, outro pro-
blema, cuja solução dependeu 
do concurso de muitas boas 
vontades.

Menos dificuldade teve o 
inspirado escultor em transmi-
tir ao frio mármore aexpressão 
de serenidade, beleza e majes-
tade, que a Veneranda Imagem 
deixava transparecer. Alguns 
meses chegaram para levar a 
efeito tão bela obra. Parece que 
a Virgem Santíssima lhe guiou, 
com maternal carinho, o esco-
pro e o cinzel.

Como curiosidade, digamos 
que o preço convencionado foi 
de 1.300$00, comprometendo-
-se o escultor a levar aimagem 
de Braga para o Sameiro, se lhe 
fornecessem o gado preciso, e 
colocar a imagem no seu mo-
numento, por sua conta e risco.

ALEGRIA  
E PROVAÇÃO

 No dia 6 de Agosto de 1869, 
chegou a veneranda imagem, 
por entre manifestações de 
júbilo, ao Paço Arqiepiscopal, 
onde esteve exposta à venera-
ção e admiração do povo, que 
acorria e não se cansava de-
ver, ao perto, tão bela escultu-
ra, que daí a pouco só poderia 
contemplar na extremidade de 
um alto pedestal.

No dia 12 de Agosto de 
1869, a imagem saiudo Paço, 
para o alto do Sameiro, condu-
zida num “carrão”, puxado por 
quinze juntas de bois, dispo-
nibilizados para tal por alguns 
lavradores das redondezas.

No último Domingo do 
mês, dia 29 de Agosto, festado 
Imaculado Coração de Maria, 
o Arcebispo Primaz, D. José 
Joaquim de Azevedo e Moura, 
procedeu à benção solene do 
monumento.

É difícil descrever as 
manifestações de alegria que 
estas solenidades despertaram 
naalma do nosso bom povo, 
tão afecto a tudo quanto diz 
respeito à Virgem Santíssima, 
que ama com ternura filial. 
Foram, na realidade, grandes 
festejos, bem à moda deste 
povo minhoto. Honra lhe seja 
feita!

A DERROCADA
Infelizmente, passados ca-

torze anos, este monumen-
to foi brutalmente destruido 
da noite para o dia de 9 de 
Janeiro de 1883. Os amigos 
do Sameiro têm-se esforça-
do em saber das causas de 
tal desastre, sem chegarem 
a conclusões seguras. Teria 
sido um atentado, visto ser 
em tempo em que os inimi-
gos da Igreja andavam muito 
activos, pretendendo apagar 
da alma do povo português 
tudo quanto servisse para o 
fortalecimento da fé e cres-
cimento da piedade? Alguma 
descarga eléctrica, ocasiona-
da por violenta temoestade? 
Ignora-se, embora a hipótese 
de atentadoà bomba seja de-
fendida por pessoas que vi-
veram nessa ocasião e teriam 
ouvido forte detonação para 
os lados do Sameiro, nessa 
mesma noite.

Da estátua destruida ficoi 
intacta a cabeça, que, junta-
mente com outros pedaços, 
deu lugar a um “estranh mo-
numento”, que, com um lago 
em volta, se encontra no par-
quezinho do Padre Martinho, 
em frente à porta lateral da 
Basílica, e que, em jeito de in-
formação, ostenta uma legan-
da, que diz: “O primeiro monu-
mento em honra da Imaculada 
Conceião foi inaugurado neste 
monte do Sameiro, no dia 29 de 
Agosto de 1869. Após a noite de 
9 de Janeiro de 1883, apareceu 
destruído. Ainda hoje se ignora 
se terá sido por causas naturais 
ou pela maldade dos homens. 
Dele restam estas pedras, aqui 
colocadas para memória. Deen-
tre elas, destacava-se a cabeça da 
Virgem, que apareceu intacta no 
meio de todos os escombros. Pelo 
seu tamanho, fácilmente se pode 
avaliar a grandiosidade do mo-
numento”.

Não nos compete tirar 
conclusões sobre este assunto 
controverso. Deixemos a Deus 
eà Virgem Santissíma a última 
e definitiva palavra.

Se foi grande a consterna-
ção, não deixou os devotos de 
Nossa Senhora, bem dignos 
sucessores do Padre Martinho, 
de braços cruzados. Tratou-se 
de formar nova Comissão ca-
paz de levar por diante, com 
santa teimosia e muito amor 
à Virgem, a construção de um 
novo monumento, que foi 
inaugurado em 9 de Maio de 
1886. Diga-se, por curiosida-
de, que a nova estátua foi es-
culpida nas Oficinas Teixeira, 
de Braga e inteiramente paga 
por um benemérito de Donim, 
Guimarães. 

 
in “o sameiro, solar da imaCula-

da” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
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Está hoje posta em causa a 
teoria segundo a qual o ho-
mem descende do macaco. Por 
várias razões. Primeiro, porque 
a ciência não deposita aí o cré-
dito todo, ou até investe pouco. 
Depois - acrescido tormento, 
porque os macacos não acei-
tam semelhante coisa. Sen-
tem-se até indignados. É que 
macaco não é egoísta. Macaco 
que é macaco partilha territó-
rio e conquistas. Macaco não 
agride macaco. Macaco não se 
aproveita das limitações, fragi-
lidades, fraquezas ou estado de 
debilidade dos outros macacos. 
Macaco partilha as bananas 
que encontra no caminho…

Ora muitos humanos não 
condizem com esse protótipo. 
Não descendem certamente 
desse ramo. Só enxergam lucro. 
Farejam a miséria alheia para 
verem onde fossar melhor. São 
abutres. Vivem da desgraça do 
vizinho, espezinhando quem 

já aflito se mostra. Nada mais 
conhecem senão o próprio 
umbigo. São sanguessugas 
que se banqueteiam na debili-
dade do próximo.

Por isso aqui fica o meu voto 
de pesar por quantos deslus-
tram a raça humana. Em vez de 
aprenderem com a desgraça, 
servem-se dela, em proveito 
próprio, para maior desgraça 
do próximo.

Vender máscaras a 10 € cada; 
inflacionar o álcool e outros 
produtos recomendados na 
atual crise sanitária; fixar pre-
ços acima do honesto porque a 
malta está com medo e compra 
seja lá ao preço que for… Que 
grande macacada!...

Felizmente a realidade não 
se esgota nesses frigoríficos, 
armários gelados usados para 
guardar e congelar.

Há tanta gente boa. E a essa 
quero agora felicitar e abraçar, 

reconhecido, penhorado, in-
findamente grato.

Obrigado, médicos, enfer-
meiros, auxiliares, voluntários, 
gente com mãos de ouro, por-
tentos de abnegação, gene-
rosidade, altruísmo, amor ao 
próximo.

Obrigado a todos quan-
tos neste momento, em casa 
ou em instituições, cuidais do 
próximo, se calhar com o cora-
ção nas mãos e a exaustão por 
todo o lado.

Obrigado a todos quantos 
nos garantis os serviços, quiçá 
pondo em risco a vida. É bom 
termos o pão e outros alimen-
tos. É bom que haja combus-
tíveis. É bom que haja água e 
luz. É bom que do essencial 
nada nos falte.

Obrigado a quem dá bom 
testemunho, fabricando más-
caras para oferecer, doando 
ventiladores, trabalhando sem 
olhar para o relógio, sacrifican-

do interesses pessoais e até, 
tantas vezes, familiares.

Obrigado a todos os que 
ainda sabem chorar com a mi-
séria alheia, as lágrimas a in-
centivarem uma caridade ge-
nerosa e operativa.

Obrigado a quantos tentam 
levar o país e o mundo para a 
frente, com esforço, superação, 
valentia, esperança, amor e fé.

A tragédia que estamos a vi-
ver leve para longe a negativa 
visão antropológica de Sartre: 
homo, homini lupus = o ho-
mem é lobo para o outro ho-
mem. Que horror!

E ao de cima possa vir o me-
lhor que a humanidade conse-
gue ter: solidariedade, respei-
to, generosidade, amor!

Em tempos tão tristes, irra-
diem sol os corações bonitos, 
carregados dos melhores sen-
timentos.

Os meus pêsames… E os meus parabéns!

Contem comigo.
Conto contigo.
Que possamos contar com todos, mesmo com aqueles que até agora 
nem sequer merecem descender do macaco.

Pe. Paulo abreu


