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Ecos do
Sameiro
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SEDE TODOS MUITO BEM-VINDOS!
Ansiamos pelo regresso à 

normalidade. 
Já percebemos que somos 

pequeninos, que basta um ví-
rus para pôr tudo em canga-
lhas, que precisamos imenso 
da ajuda de Deus e de Nossa 
Senhora, que muitos seres 
humanos são de excelência, 
que os meios de comunica-
ção social (usados correta-
mente) são fantásticos… 

Mas agora queremos res-
suscitar, inalar ar puro, sorrir 
para o mundo, sair de casa, 
respirar ar fresco…

Percebemos que a nos-
sa casa é muito bonita, que 
os nossos familiares são um 
dom precioso, que a TV pode 
ser uma ótima companhia 
(além de ser uma imprescin-
dível informadora)…

 Mas agora queremos mais, 
queremos a liberdade, o chei-
ro das tílias, as caminhadas 
para abater banhas, o cruzar 
com pessoas, os dois dedos 
de treta…

Sobrevivemos sem muita 
coisa ou com menos mate-
rialidade: o carro andou mui-
to menos, as roupas foram 
durando, a cabeleireira teve 
que esperar, os restaurantes 
tiveram que se adaptar, o café 
foi tomado em casa, as aulas 
e as reuniões passaram para 
o ecrã e, imaginem só, até
conseguimos sobreviver sem
centenas de comentadores
desportivos a entupirem as
nossas orelhas com quilóme-
tros de língua da mais afiada.

Também estivemos sem ir 
à Igreja, à Eucaristia, à oração 

diante do Santíssimo, aos en-
contros com a comunidade 
crente, aos ensaios do grupo 
coral, às reuniões de leitores, 
ou de acólitos, ou de cate-
quese… E até vimos tantos e 
tantos casamentos e batiza-
dos serem adiados. Sofremos, 
por fim, com a nossa ausên-
cia involuntária na despedida 
de amigos que partiram. 

Mas felizmente agora 
parece chegada a hora do 
prudente regresso. As Igre-
jas preparam-se, estudam e 
executam regras de higiene 
e segurança, desinfestam-se 
para nos voltarem a acolher 
a todos, para voltarmos a ser 
família na casa do nosso Pai 
comum e da nossa Mãe co-
mum, para sermos comensais 
na mesma mesa da Eucaris-
tia, para sermos presença 
alegre em festivo reencontro. 

Confesso a minha enor-
me alegria por ver chegado 
este momento. Sei que tere-
mos ainda muitas limitações. 
Que teremos que ter muitos 
cuidados. Mas já nos pode-
remos ver olhos nos olhos, 
já nos poderemos falar com 
os olhos e com a boca, já 
nos poderemos sorrir (nem 
que seja por debaixo de uma 
máscara), já poderemos em 
conjunto ouvir a Palava de 
Deus, já poderemos abeirar-
-nos da sagrada comunhão,
já poderemos encher o cora-
ção e alma com a alegria do
encontro, com Deus, com os
irmãos.

Durante este tempo, de 
quarentena, de emergência, 

de isolamento mais ou me-
nos estreito, não senti a di-
minuição da minha e da vos-
sa fé.  E sei que essa mesma 
fé nos vai juntar (certo, com 
as devidas precauções) na 
casa da Mãe, a Senhora do 
Sameiro. Iremos continuar 
a rezar com toda a devoção, 
pelos que partiram, por nós, 
pelas nossas famílias, pelos 
doentes, pelos seus cuidado-
res, por todos quantos pre-
cisam dos favores de Deus e 
de Nossa Senhora.  Rezare-
mos também pelo nosso país 
e pelo mundo, focando os 
olhos nas nações em maiores 
dificuldades. 

Ao longo deste tempo, de 
tanto isolamento e privação, 
também não senti diminuir o 
afeto que sinto por todos os 
meus irmãos e irmãs do Sa-
meiro. Mantenho este bem 
querer por cada um(a) (des-
filo tantos rostos pela minha 
mente…) e não vejo a hora 
de voltar a pousar o olhar em 
cada um(a), lançando com as 
minhas janelas da alma, para 
a alma de cada um(a) de vós, 
um hino de carinho, de bem 
querer, de imensa estima.

Em vez da taça de cham-
pagne, ergo ao céu o meu 
terço e proclamo bem alto 
a alegria que sinto por este 
regresso, por este feliz e tão 
desejado reencontro.

Sede todos muito bem-
-vindos!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro
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8. O SANTUÁRIO

Como é belo o Santuário!
Empolgante o carrilhão
Do alto do campanário
Saudando o povo cristão!

Lembrando os actos sagrados
E as horas de jubileu
Os dias santificados
E as almas de quem morreu!

Tem um órgão magistral
Na harmonia e na doçura,
Que aos actos de Ritual
Dá mais realce e ternura.

Tem altar-mor e sacrário
Dum estilo gracioso
E que a luz de um lampadário
Torna altivo e majestoso.

Todo o granito que brilha
No retábulo do altar
É a mais bela maravilha
Da arte e da luz solar.

As pedras de Portugal,
De tão variadas cores,
Cintilam como cristal
E rescendem como flores.

Foi um gigante, foi um herói,
Nesta olímpica manobra,
Mas não pode… o que mais dói!
Ver o remate da obra!!!

Também de Lourdes a Gruta,
Aberta nesta montanha,
Revela o bem que desfruta
Quem recorda esta façanha.

Nunca viaja às escuras
Quem demanda este lugar.
É mais amplo nas alturas
O clarão da Luz Solar.

Ainda hoje a luz do sol
E da estrela maturtina
São luminoso farol
Desta epopeia divina.

Quem mudou a cor da Aurora
Que no Sameiro reluz?
Foi o perfi da Senhora…
E o doce olhar de Jesus.

Bendita seja a memória
Do sábio Padre Martinho,
Que tanto elevou a História
Do povo crente do Minho.

(continua no próximo número)

Mons. Alves da Rocha
Datado do Rio de Janeiro, onde 
Mons. José Maria Martins Al-
ves 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 Agos-
to de 1949 pela Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro. 
Em 1950 ofereceu ao Sameiro 
um colar de esmeraldas ava-
liado, na altura, em 400 mil es-
cudos. Faleceu a 18 de Abril de 
1956.

(continuação do numero anterior)

POESIA DO SAMEIRO

POEMA HISTÓRICO  
DE NOSSA SENHORA  
DO SAMEIRO

Nota da Redação:
Na sequência das restrições impostas pela situação de pan-

demia, a Procissão de Velas de 12 de Junho de 2020, não 
se vai realizar. 

As restantes datas ficam dependentes da evolução da si-
tuação que estamos a viver, e que aqui daremos conta, quan-
do houver alteração à situação actual.

Mãe…
Nesta hora tão difícil,

de epidemia,
inquietação,

luto,
fragilidade,

medo,
desconfiança,
depressão…

Anima os abatidos.
Acaricia o rosto dos que choram.

Dá saúde aos enfermos.
Dá coragem e prémio a quem os cuida.

Olha pelos que vivem na solidão.
Cuida das nossas famílias.

Propicia pão aos necessitados.
Consegue ajuda para os débeis.

Espalha carinho por todos os teus filhos.
E oferece o teu carinhoso regaço 

aos que já partiram!

Paulo abreu
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Roupa simples, rosto lavado, 
ar sereno, olhar calmo e resig-
nado, postura humilde, assim 
aparecia o miúdo para mais 
um dia de aulas.

Como chegava atrasado, 
pagava por isso. Ia até ao pé 
do professor, invariavelmente 
junto do quadro (quem não se 
lembra das salas de aula an-
tigas, nos tempos idos da en-
tão chamada Escola Primária), 
para pedir desculpa…; a ré-
gua já estava a postos, o aluno 
também já conhecia o ritual, 
estendia humildemente a mão, 
o professor passava ao de leve 
a régua pela mão do garoto, 
como que afinando o instru-
mento do suplício, e desferrava 
depois uma forte reguada na 
palma da mão do pequenote.

Dia seguinte, calendário 
mudado, ritual mantido. O 
miúdo de novo a chegar atra-
sado, truz-truz na porta, a en-
trada tímida na aula, passos 
em direção ao professor, mão 
para diante, régua em pontaria, 
e mais uma tremenda reguada.

Mais uma manhã, mais uma 
porta a abrir-se fora de horas, 
de novo os coleguitas da sala 
todos em silêncio, meio assus-
tados (ou meio solidários com 
o companheiro?!), reguada 
p’ra mãozita, aluno cabisbaixo 

em direção à carteira para 
participar na aula a decorrer.

Até que um dia a realidade 
mudou. Girando com a sua bi-
cicleta, o professor vê o crónico 
atrasado a conduzir um carri-
nho de deficientes.

É que antes de ir para a 
escola, o miúdo, afinal, tinha 
que ir levar o irmão mais velho 
à escola dele. Depois bem ele 
corria, mas… Essa caridade 
implicava atraso, reguadas, 
humilhação perante os colegas, 
castigos, eventualmente perdas 
de rendimento.

Mas nada disso estava, para 
o “miúdo dos atrasos”, à fren-
te do amor. Estava disposto a 
pagar o preço do bem fazer. E 
nada o demovia da caridade.

Ao ver a entrega do defi-
ciente na escola dele, percebeu 
o professor a razão dos atrasos 
do humilde e simples garoto, 
“meia estaleca de cabide”, co-
ração gigante.

Ora aí temos o miúdo de 
novo a entrar na aula, invaria-
velmente atrasado. E o ritual a 
cumprir-se: o pequeno vai em 
direção ao professor para invo-
car perdão, o professor pega na 
régua e…, desta vez coloca ele 
a régua nas mãos do miúdo, 
estende ele a palma da mão 
para ser “reguado”…

Não, o miúdo não lhe bateu…
Antes, manteve o ar de sempre: 
humilde, sereno, meigo…

Então o professor agarrou-
-lhe nas mãos, beijou-lhas e 
acabou por abraçá-lo, demo-
radamente, sentidamente, hu-
mildemente.

Tudo sem palavras, que es-
sas são dispensáveis, quando 
os corações conseguem falar.

----------------------------
----------------------

Tanta injustiça; tanto juízo 
precipitado; tanto preconcei-
to…

Tanta “reguada”; tanta dor; 
tanta humilhação…

Tantas vezes só pelo que pa-
rece, pelo “tenho quase a certe-

za” que…, pelo “está mais que 
visto que”…, por juízos não 
raro infundados e precipita-
dos…

Normalmente sem ouvir o 
outro, o que ele tem para di-
zer…

Já lá vai o tempo das “re-
guadas”. Mas, nesta história, 
de quem eu gosto mesmo 
é do miúdo. Bem, também 
gosto dos adultos quando do 
mal se arrependem e em vez 
da destruição, do vexame, da 
violência, dos juízos nega-
tivos e fáceis, se dispõem à 
conversão, à generosidade e 
ao abraço.

Pe. Paulo abreu

DE QUEM EU GOSTO MESMO, É DO MIÚDO!

Foi com este titulo que se 
noticiava, estes dias, a cedência 
desta unidade hoteleira, para 
receber utentes que, infectados 
com Covide 19, já estão recu-
perados, mas que, tendo alta 
hospitalar, precisam, ainda, de 
cuidados médicos, para total e 
eficaz recuperação.

Mais uma vez, a Arquidio-
cese de Brga e a Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro, 
abriram as “portas de para em 
par” para receber gente fragi-
lizada pela doença, facultando 

uma unidade, instalada num 
local previligiado, com exce-
lentes condições para o efeito, 
desde as ambientais às mate-
riais.

E é com enorme orgulho 
que o fazemos, trazendo para 
um lugar de referência a nível 
nacional – o Santuário do Sa-
meiro – que em tantas outras 
alturas, recebeu multidões em 
júbilo, para venerar Nossa Se-
nhora e junto a Ela pedir auxi-
lio para si e para os seus. Seria 
o minimo, nesta hora difícil, 

que todos vivemos, abrir os 
braços e acolher quem precisa.

Também faz parte da nos-
sa missão. Que, enquanto 
por aqui estiverem, se sintam 
acompanhados por todos os 
profissionais que lhes irão pro-
porcionar o restabelecimento 
da saúde, bem precioso, mas 
acima de tudo, que sintam a 
presença maternal de Nossa 
Senhora do Sameiro, que, Ela 
sim, não dormirá um minuto 
que seja, para zelar pelos seus 
filhos.

Vai tudo ficar bem, assim o 
desejamos, e assim o espera-
mos.

José CamPos

Confraria do sameiro

Hotel do Sameiro passa a retaguarda dos 
hospitais do distrito de Braga
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PALAVRAS
DO

SILÊNCIO
(1)

Esta é a primavera
De uma nova era

Que nasce subjugada
A um vírus redutor.
Quase tão pequeno

Como o nada!
Mas, da praga, 

É hábil semeador.

O tédio paira…
Entre a urbe

E a plebe,
O dourado 

E o mirrado!
O tédio paira…
Entre as hostes:

Da ciência,
Da ordem,

Da prudência
E dos que tudo podem…,

Dos edis,
Dos serviçais,

Dos gentis
E dos demais!

Mas ainda…
O ramo verde floresce,
A ave canora desperta,
A caridade resplandece,

A solidariedade se oferta…
E a consciência acorda

De um mal que transborda
Sem sentido,
Sem razão.

Por isso…
A esta bela criação,

Sedenta de paz e de bonança,
Ainda lhe resta a esperança
De uma nova Ressurreição!

 

 

José abel Carriço

O ser humano adulto tem 
já a experiência da morte mas 
pensa sempre que nunca será 
com ele. É à sua volta que mor-
rem!

Nascemos sem nos lem-
brarmos e morreremos com 
o mesmo desconhecimen-
to. Ninguém é soberano nem 
para viver nem para morrer. É 
por isso que quem possui algo 
de seu, quer por herança quer 
pelo trabalho, tem pressa em 
fazer Testamento onde conste 
que aquilo que lhe pertence vai 
parar a boas mãos (uma gran-
de ilusão)!

O Povo diz que é rico quem 
tem saúde e trabalho. Porém, 
tantas vezes, essas duas ri-
quezas não geram mais que 
isso mesmo, e às vezes geram 
até menos quando o homem 
não consegue andar para a 
frente com a vida; noutras, 
a saúde e o trabalho levam 
a humanidade a acumular 
alguns bens de acordo com 
gostos pessoais, estilo de 
vida, condição social, ambi-
ção, a sua atitude perante a 
existência.

Se nos lembrarmos do que 
aconteceu com Job que foi 
posto à prova até ao limite do 
reconhecimento da miséria 
humana, ou da parábola do 
pobre e do rico avarento, ra-
pidamente alcançamos a cer-
teza de que a nossa herança, 
a nossa riqueza não está nos 
bens materiais mas nos bens 
espirituais, naqueles que espe-
lham a pessoa na sua acção na 
sociedade, na dimensão do Ser 
e não do Ter.

Escreveu o Pe. António Vieira 
que “quando nascemos somos 
filhos dos nossos pais e quan-
do morremos somos filhos das 
nossas obras”; e a Madre Te-
resa de Calcutá também deu 
disso testemunho afirmando 
mesmo que “são mais santas as 
mãos que trabalham do que as 
mãos que rezam” - ambos des-
tacando que o importante é a 
pessoa e os seus valores, as ati-
tudes, e não tanto uma fé vazia 
de gestos, como se conclui da 
Epístola de S. Tiago: ”Mostra-
-me a tua fé sem obras que eu 
pelas obras te mostrarei a mi-
nha fé”-.

E assim, olhando para o 
mundo que se transforma to-
dos os dias - morrem ricos e 
morrem pobres -, devemos 
cuidar da herança: a que nos 
deram e a que pelo trabalho 
conquistamos. E delas deve-
mos fazer Testamento para que 
os que ficam ainda deste lado, 
não passem o resto da vida en-
galfinhados com o que deviam 
herdar e não herdam. 

Os desapegados do mundo 
sabem que a grande herança é 
Jesus Cristo! Os que se dedi-
cam a Causas já intuíram que 
o importante é o dar e não o 
receber; os que sendo ricos re-
partem da sua riqueza com o 
pobre, também descobriram o 
caminho da salvação. Mas os 
usurários deste Planeta preci-
sam ainda de ser catequizados 
por Jesus Cristo, a nossa verda-
deira herança porque só Ele é o 
depositário fiel de tudo quanto 
somos e temos. Ele é a grande 
riqueza dos crentes!

ermelinda silva

“Senhor, 
porção da minha herança e do meu cálice,

Está nas vossas mãos 
o meu destino”

Sl.15 (16), Vs.5-6

A NOSSA HERANÇA

Oração

Mais um dia dobro  
meus joelhos, … aqui,

Para agradecer  
e louvar o Pai amado:

Graças Te dou, Senhor,  
pelo que recebi,

Pela vida e saúde  
que Tu nos tens dado.

Enfim! É grande  
a busca e dura a batalha!

Nesta caminhada,  
com a Mãe, aprendi 

O que fazer quando  
vazia está a talha

pois, com ternura  
e confiança, logo ouvi:

Orai, escutai… fazei  
o que Ele disser!

E a alegria brotou,  
entre os desanimados!

É o que falta, Senhora,  
ao mundo inteiro:

Não basta pedir  
o que cada um quiser,

É preciso ser amor,  
p’ra sermos amados!

Intercede por nós,  
Senhora do Sameiro!

José abel Carriço
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1. A Igreja é Corpo, é o Cor-
po de Cristo. Os templos 

existem para agregar os mem-
bros deste Corpo, cuja Cabeça 
é Jesus Cristo (cf. Col 1,18). 
A pergunta que — nesta hora 
— temos de fazer é se nos tem-
plos procuramos estar sempre 
como Corpo.

2. Num tempo em que nos 
é pedido o máximo de 

distanciamento, urge ponderar 
se as assembleias que se reú-
nem nos templos revelam uma 
proximidade digna de mem-
bros do mesmo corpo. Este 
tempo de «confinamento» tem 
levado muitos a descobrir a 
nostalgia de entrar no templo. 
Será que já despertamos para o 
imperativo de estar no templo 
— e em toda a parte — como 
um corpo?

3. Por vezes, prevalece a 
impressão de que não 

estamos nos templos como 
um corpo. Acreditamos, vene-
ramos e até participamos. Mas 
nem sempre tornamos percep-
tível a beleza de pertencer ao 
mesmo corpo.

4. Ainda se multiplicam 
pedidos de celebrações 

«privadas» (numa Igreja que 
é genuinamente «universal»), 
como que a sugerir o afasta-
mento dos outros membros do 
Corpo. É, pois, chegado o mo-
mento de revisitar a Teologia 
do Templo e do Corpo, dando-
-lhe a devida ênfase e fazendo 
avultar a sua suprema formo-
sura.

5. Maria foi a primeira a dar 
corpo ao Templo de Deus. 

Ela foi, aliás, a corporeidade 
mais acolhedora do Templo de 
Deus.

6. O próprio Jesus apre-
sentou o Seu Corpo como 

Templo de Deus (cf. Jo 2, 21). 
Trata-se de um Templo indes-
trutível. Ainda que alguém o 
pretenda destruir, Ele o reedi-
ficará (cf. Jo 2, 19).

7. Os templos foram er-
guidos para acolher o 

Templo que é Jesus e para nos 
congregar a nós, que somos 
templos em Jesus (cf.1Cor 3, 16). 
Os templos são o espaço onde 
se visibiliza o Corpo que Je-
sus faz connosco, que fazemos 
parte do Seu Corpo (cf. 1Cor 
12).

8. As igrejas não existem 
para presenças indivi-

dualistas, desligadas da comu-
nidade. Elas são a oportunida-
de de nos assumirmos como 
corpo no Corpo de Cristo. Há, 
porém, um longo caminho a 
percorrer nesta percepção e 
nesta vivência. As nossas as-
sembleias ainda têm pouco de 
corpo.

9. É como corpo que cele-
bramos os mistérios da 

salvação. Sintomaticamente, 
o latim «salus» tanto significa 
«salvação» como «saúde». Não 
é em vão que a Cabeça deste 
corpo Se dedicava ao «ministé-
rio da saúde», curando doentes 
(cf. Mt 8, 16), para expressar a 
salvação integral que nos vem 
oferecer.

10. É urgente recriar a 
consciência de que so-

mos Corpo. Até para que 
os templos, quando estive-
rem abertos, não emitam ce-
lebrativamente um vazio. 
Não são apenas as portas que 
importa abrir. É a nossa vida 
que não pode continuar fecha-
da. Fora e dentro dos templos!

Cón. João teixeira

FESTA LITÚRGICA 
DE NOSSA SENHORA 

DO SAMEIRO
12 de JUNHO 2020

Programa 

10.00 horas
Missa na Basílica

16.00 horas
Recitação do Terço

16.30 horas
Missa Solene, presidida pelo Reitor do Santuário, 

Pe. Delfim Coelho, na Basílica.

Neste dia, passam 116 anos em que a imagem de Nos-
sa Senhora do Sameiro foi coroada pelo Papa Pio IX, em 
Roma.

DO TEMPLO 

DO CORPO 

AO CORPO 

NO TEMPLO
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No dia 30 de Maio (Sábado), retomam-se as celebrações comunitárias no Santuário do Sameiro. 
Pedimos a vossa atenção para a alteração de lugares e horários das celebrações!
 As Missas de segunda-feira a Sábado de manhã serão na Basílica.
 Horário: 10.00h e 16.30h (precedida da recitação do terço)
 A Missa Vespertina de Sábado e as Missas de Domingo serão celebradas na Cripta do 

Sameiro.

 Horários:
 Sábado: 16.00h – Terço | 16.30h – Missa
 Domingo – Missas: 07.30h | 09.30h |11.30h | 16.30h 

     Terço: 16.00h

 Nota: São suprimidas as Missas das 08.30h e das 10.30 horas.

Normas da Direção Geral de Saúde (DGS)  
e da Conferência Episcopal Portuguesa a cumprir:

Antes e durante a celebração
• A higienização das mãos e o uso de máscara é absolutamente obrigatório nas celebra-

ções. A máscara deve estar corretamente colocada cobrindo nariz e boca.

• Devemos respeitar a sinalética existente na cripta e ocuparmos o lugar que nos for indi-
cado, guardando silêncio e respeito.

• Durante a celebração é obrigatório manter a distância de segurança recomendada de 2 
metros entre cada pessoa, a não ser que coabitem.

• O gesto da paz continua suspenso e o ofertório deve ser feito à saída.

• Para comungar os fiéis devem respeitar na fila 2 metros de distância de segurança para 
com os demais, devendo baixar a máscara 2 pessoas antes de comungar.

• Ao receber a hóstia consagrada na mão deverá imediatamente levá-la à boca e voltar a 
colocar a máscara. A comunhão deve ser feita em silêncio.

• No final da celebração não deve haver aglomerado de pessoas, evitando o cumprimento 
físico ou ficar na conversa.

A Basílica estará aberta para os fiéis que desejarem recolher-se em oração, devendo respeitar 
a sinalética e manter a distância de segurança assinalada e recomendada.

Pedimos a colaboração de todos vós, sabendo que certamente compreendeis estas normas e 
estes cuidados que nos são pedidos, pois é para o bem e a saúde de todos nós! Passa por aqui 
também a caridade cristã!... Muito obrigado!

Reinício das celebrações  
comunitárias no Santuário  

do Sameiro
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Os monumentos, assim 
como os homens, têm a sua 
história. Os monumentos vi-
vos, têm a sua história viva, 
que ultrapassa a dureza das 
suas pedras e o mutismo do 
seu silêncio. Tendo a sua histó-
ria, podem-no-la contar, para 
não precisarmos de devassar 
o seu íntimo, onde desejarão 
guardar relíquias preciosas ou 
segredos inconfessáveis, que 
só com muita arte e delica-
deza e arte, serão capazes de 
prescrutar, para daí tirar lições 
ou aumentar a experiência da 
vida.

Nestas linhas, vou procurar 
seguir, passo a passo, o itine-
rário da vida deste majestoso 
templo, referenciando as da-
tas, anotando as fases do seu 
crescimento, até ao estado em 
que hoje se encontra, que, oxa-
lá não seja o definitivo.

Já foi dito que, quando o 
Concílio Vaticano I definiu o 
dogma da Infalibilidade Pon-
tifícia, isto é: “que o Vigário de 
Cristo, quando, como Mestre 
de toda a Igreja, define uma 
verdade de fé ou de moral, não 
pode errar”, o Padre Martinho 

quis comemorar tal aconteci-
mento, edificando uma capela 
junto do padrão que erguera, 
em honra da Imaculada Con-
ceição.

Uma capela seria bem pou-
ca coisa, para o seu desejo; po-
rém, ele mesmo se encarregou 
da planta baixa, que mereceu 
a aprovação do Engº Francisco 
Araújo Limpo, que prometeu 
desenhar os respectivos alça-
dos.

A história não pode calar as 
lutas havidas entre os mem-
bros da Comissão acerca da 

localização da ermida. Pare-
cia que todo o projecto se iria 
afundar, quando finalmente 
imperou o bom senso. Tudo 
isso foi causa porque só em 28 
de Agosto de 1880, sete anos 
depois do lançamento da pri-
meira pedra, a capela foi sole-
nemente benzida, para receber 
a imagem deNossa Senhora 
do Sameiro.   

in “o sameiro, solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(continua no próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
Este é o titulo do livro, de autoria do Cónego José Borges, na altura Reitor do Santuário do Sameiro, e que nos dá uma fidedigna 

imagem da origem deste belo espaço, o porquê, quando e o que representa para todos os portugueses.
Como temos recebido imensos pedidos para “contarmos a história do Sameiro”, vamos, a partir deste número do Ecos do Sameiro, 

socorrendo-nos do livro acima citado, para podermos responder aos anseios daqueles, e de outros provavelmente, interessados em 
conhecer esta bonita história.

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

(continuação número anterior)

PEQUENA HISTÓRIA DE UMA BASÍLICA
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Costuma dizer-se que “Deus 
escreve direito por linhas tor-
tas”. E, todos nós, já tivemos 
experiências que nos levam a 
dizer: é verdade.

Pois bem, o aparecimento, 
inesperado, desta pandemia, 
levou-nos a reinventar-mo-
-nos, a cada momento, para 
conseguirmos, com maior ou 
menor dificuldade, levar a nos-
sa vida, o mais normal possí-
vel. 

Mas o ataque deste inimigo 
invisivel, foi mais feroz do que 
se esperava e, quando por nós 
demos, estavamos todos em 
casa, confinados, e com toda a 
nossa actividade paralisada.

Das muitas medidas toma-
das, o encerramento dos locais 
de culto, em especial, a nossa 
Basílica do Sameiro, foi a que 
mais nos marcou, e, à medi-
da que os dias iam passando, 
sempre iguais, generalizou-se 

um sentimento de ausência da 
nossa Mãe do Céu, a quem já 
não víamos há muitos dias. 

Começaram a chegar-nos 
as mensagens, os pedidos, as 
súplicas, provocadas por esta 
ausência forçada. Precisamos 
de ter sinais da Nossa Mâe, 
precisamos de a ver, preciamos 
estar com Ela, e com Ela rezar. 
Também sentiamos o mesmo. 
Mas que fazer? 

Fez-se luz. Porque não, dei-
tarmos mãos das novas tec-
nologias e, através delas, levar 
Nossa Senhora do Sameiro, 
a casa de todos? E se bem o 
pensamos, melhor o fizemos, 
com algumas dificuldades, mas 
conseguimos.  

Após duas transmissões, via 
Youtube, da Recitação do Terço, 
a partir da Basílica do Sameiro, 
do dia 1 a 9 de Maio, mês de 
Maria, transmitimos, em di-
recto, a Recitação do Terço e, 

nos domingos 3,10, 17, 24 e 31 
de Maio, a Sagrada Eucaristia. 
Foi a forma que “arranjamos” 
para chegar a todos vós. Va-
leu a pena? Como diz o poeta 
“Tudo vale a pena se a alma 
não é pequena”. E, a avaliar 
pelas visualizações, aos milha-
res, parece que a nossa missão 
foi de êxito, pois conseguimos 
levar, a muitos lares, a palavra 
de Deus. 

Ao senhor Cónego José 
Paulo Abreu, presidente da 
Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro, ao senhor Padre 
Delfim Coelho, Reitor do San-
tuário do Sameiro, ao Mário 
Vila Nova, Fernando Oliveira, 
Ana Antunes, Joaquim Rodri-
gues, Orlando Miguel, José 
Campos, Augusto Ferreira, 
Arnaldo Vareiro, Gerardo Es-
teves, Rui Miguel Fernandes, 
Jorge Daniel Pinto, Daniel 
Palha, Daniel Sousa, José Bra-

ga, António Carneiro, Carlos 
Principe, Ricardo Taveira, Ma-
nuel Camorino, Paulo Kenji e 
Carlos Jorge, o nosso obrigado 
por terem participado, cada 
um no seu papel, nestas que 
foram, as primeiras transmis-
sões, em directo, desde o San-
tuário do Sameiro, para todo o 
Mundo.

Poderá estar aqui, a realiza-
ção de um sonho, de há mais 
de vinte anos: o nascimento de 
um canal, que possa transmi-
tir, as grandes realizações que 
ocorrem, a todo o momento, 
neste santuário mariano.

Ficará, se isso acontecer, o 
dia 1 de Maio, como data histó-
rica, para o “nascimento” deste 
projecto. Quem sabe, não será 
uma realidade, a breve trecho. 
Assim as vontades queiram. 

José CamPos

Confraria do sameiro

QUEM SABE! O REALIZAR DE UM SONHO!


