
,..., 

RAZAO PELA QUAL 
A CAPELA DO LOBITO (ANGOLA) 

TEM POR ORAGO 
NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA 

t 
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Em finais do primeiro quartel do sec.XIX viviam meus trisavós - José Antonio 

Pereira Guimarães e Ana Gertrudes de Sousa Aguiar - em Vila Fresca de Azeitão 

(Aldeia das Vendas) onde tinham casa e propriedades. 

Tinham eles uma filha (minha bisavó), de nome Maria Gertrudes de Sousa Aguiar 

Pereira Guimarães. Segundo dizia minha Mãe, era uma senhora muito culta e com um 

dom especial para transmitir os acontecimentos e factos de que tinha conhecimento. 

A bisavó Maria Gertrudes tinha uma enorme devoção a Nossa Senhora da 

Arrábida, devoção que lhe vinha da família de sua mãe, Sousa Aguiar. (Vem a 

propósito dizer que tanto ela como sua mãe eram afilhadas de Nossa Senhora). 

De facto, na família Sousa Aguiar (do ramo que vivia na Amora-Seixal) havia a 

tradição, que já vinha dos seus antepassados, de tomarem Nossa Senhora sob várias 

invocações como madrinha de baptismo de seus filhos, (Nossa Senhora do Monte

Sion, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores , etc). 

Cerca de 1832 passaram a viver na sua quinta na Aldeia das Vendas em Azeitão, e 

talvez também por um dos membros da família - Antonio José de Sousa Aguiar -, 

tio da minha bisavó, ser grande amigo e visita dos frades do Convento da Arrábida, os 

descendentes, depois dessa data, passaram a ter como madrinha Nossa Senhora da 

Arrábida. 

O que a seguir vai descrito foi minha bisavó que contou a minha Mãe, que por seu 

turno no-lo transmitiu. 

Contava ela a minha Mãe, que a sua familia frequentava o Convento da Arrábida, 

existindo uma grande amizade entre os frades e a família. Dizia ainda que quando, por 



exemplo, resolviam ir fazer uma visita aos frades não lhes valia a pena ir por menos de 

uma semana. Carregavam então uma carroça com colchões, cobertores e comidas, e 

quando chegavam ao Convento os frades cediam-lhes a Biblioteca para aí se 

instalarem. 

Na volta traziam por vezes lembranças oferecidas pelos frades e ainda hoje temos 

em nossa casa uma relíquia do Santo Lenho que, de geração em geração, ficava 

sempre para a filha mais velha. Hoje é pertença da minha irmã Maria. Infelizmente 

não existe qualquer documento que autentique esta relíquia. Apenas a tradição 

familiar. 

Minha bisavó Maria Gertrudes teve quatro filhos., sendo o terceiro meu avô 

matemo - Joaquim José Ferreira d'Aguiar - que nasceu em Lisboa em 1858 na 

Freguesia de S.Tiago e S.Martinho onde foi baptisado. 

Teve meu Avô (aliás como seus irmãos falecidos em tenra edade), por 

madrinha Nossa Senhora da Arrábida. Deste Convento veio o manto da imagem, 

trazido expressamente por seu tio avô, o já mencionado Antonio José de Sousa 

Aguiar, que, segundo o assento do baptismo "lhe tocou com o manto de Nossa 

Senhora". 

Ainda muito pequenino esteve meu avô muito doente, às portas da morte. Viviam 

nessa ocasião em Almada, e sua mãe foi à janela da casa, de onde se via a Serra da 

Arrábida, pedindo com com muita fé a Nossa Senhora que lhe alcançasse a cura do 

afilhado. 

O avô ficou perfeitamente bem, teve sempre muita saude, seguiu a carreira militar, 

e só para a India, em serviço, foi 3 vezes . O avô ficou sempre muito ligado à 

Arrábida. Em pequeno vivia na Aldeia das Vendas (Vila Fresca da Azeitão) na 

Quinta de sua avó materna. Devido certamente à graça da cura do avô, a devoção 

que já existia na família mais de arreigou. 

Apenas com sete anos foi meu avô o Juiz do Círio, procissão que nessa época se 

realizava e que ia da Aldeia das Vendas ao Convento de Nossa Senhora da Arrábida. 



O pendão que levava foi bordado por sua mãe, e esteve durante muitos anos no 

Convento, mas pertence hoje ao seu neto Francisco Leal de Faria Aguiar. 

O avô morreu como verdadeiro católico tendo sido as suas ultimas palavras 

"Senhora da Arrábida minha madrinha" . 

Na família Aguiar e seus descendentes manteve-se sempre uma grande devoção a 

Nossa Senhora sob a invocação de Nossa Senhora da Arrábida. 

O avô Joaquim teve uma filha Maria da Arrábida; e uma neta, sua afilhada e minha 

irmã, Maria d'Arrábida. 

* 

Passaram-se os anos, e em 1925 o meu Pai foi para Angola, Lobito, como sub

director e mais tarde director do Caminho de Ferro de Benguela. Foi também a 

família toda, a Mãe e oito filhos (o nono, o Roque, já nasceu no Lobito ). 

Nessa época não existia no Lobito qualquer local de culto. A igreja mais próxima, 

sob a invocação de Nossa Senhora do Pópulo, era em Benguela, a uns trinta 

quilometros de distancia e sem transportes. Isto passava-se na década de 1920-30. 

Durante os anos em que não havia lugar de culto no Lobito, muitas vezes foi 

celebrada Missa na nossa casa. Sempre que passava um missionário que vinha ou ia 

para o interior ou para o Congo Belga, ou se nalgum paquete havia capelão, pedia-se 

para ir lá a casa celebrar e atender de confissão. Armava-se então um altar, e graças a 

Deus muitas pessoas se poderam confessar, participar na Missa e receber Nosso 

Senhor. 

Tambem em nossa casa se baptizaram muitas crianças, entre elas o meu irmão 

Roque, hoje sacerdote jesuíta; houve ainda primeiras comunhões e até um casamento! 



Quanto à ideia de se fazer uma capela no Lobito, transcrevo a seguir pequenos 

excertos do relatório da "Comissão organizadora da Capela de Nossa Senhora da 

Arrábida do Lobito" . 

'~ .. . não é fácil, nem seria talvez possível dizer, com inteira justiça, como e quando e 

aonde nasceu a ide ia da construção da Capela do Lobito (. .. .)" 

" .... de nosso conhecimento, data de 1926 o primeiro gesto, prático e positivo, para 

a realização desta legítima aspiração dos católicos para suprir a falta sentida, ainda 

quando nem sempre expressa, pelos Portugueses no Lobito. Nêsse ano, foi 

escolhido, - a título provisório, pendente de sanções superiores, - o local para 

construção da futura Capela precisamente onde ela hoje se ergue; e foi pedido a um 

distinto Arquitecto Português, o ExmO. Sr. Vasco de Moraes Palmeiro (Regaleira), a 

elaboração do respectivo projecto. 

Mas ... por razões várias não se fez mais nada até 1931. Nêste ano um grupo de 

catolicos de que fazia parte o meu Pai resolveu meter mãos á obra; e, com tanto 

empenho o fêz, que em 2 de Fevereiro de 1935 era solenemente benzida e aberta ao 

culto por S.Exa.Revma. Senhor D. Moisés Alves de Pinho, Bispo de Angola e 

Congo, a Capela de Nossa Senhora da Arrábida. 

Uma pequena ermida nas faldas da Serra da Arrábida contribuiu não só para a 

invocação da Capela do Lobito, como tambem para a sua traça. A invocação da 

"Senhora da Arrabida", é, sem dúvida, uma das mais antigas e genuinas de Portugal. 

Certamente também terá tido influencia para a escolha do orago o facto de o Senhor 

ter levado para o Céu a 13/6/1931 a minha irmã Maria da Arrábida. 

A imagem de Nossa Senhora foi feita por um escultor portuense, Américo Gomes, 

que na Exposição Colonial do Porto mereceu o 1 o prémio de escultura. 



* 

Este escrito foi feito a pedido do Senhor Padre João Seabra, que tinha gosto em 

saber a razão de a Capela do Lobito ter como Orago Nossa Senhora da Arrábida. 

Com gosto termino transcrevendo os dizeres de uma lápide que amigos de meu Pai 

mandaram colocar no interior da capela. 

LOUVADO SEJA O SENHOR 

ESTA CAPELA FOI ERGUIDA PELA FÉ; E GENEROSIDADE DOS DEVOTOS. 

ANIMOU A OBRA, DIRIGIU-A E LEVOU-A A CABO GONÇALO DE 

VASCONCELOS PEREIRA CABRAL SEU PRINCIPAL DOADOR; E AOS DOIS 

DE FEVEREIRO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO FOI BENZIDA E 

ABERTA AO CULTO PARA HONRA E GLÓRIA DE DEUS. 

* 

Pela recolha de elementos, 

Maria lgnez d' Aguiar Cabral 

Lisboa, 25 de Junho de 1998 

-Anexo: "CHRONICA DA PROVINCIA DE SACTA MARIA D'ARRABIDA", por 

frei Antonio da Piedade. (6 paginas de extractos). 

-Anexo: gravuras. (1 pagina). 



CHRONICA DA PROVINCIA DE 

SANCTA MARIA D ' ARRABIDA 

por 

Frei Antonio da Piedade. 

-o-

(Extra.hida do H:Espelho de Penit.entestt) 

========~:.-= 

CAPITULO VI 

(Pag. 22) 

Declara a antiguidade da Senhora d'Arrabida e como veio a 

esta Serrat 

No anno da CHRISTO 183 governando a Universal F.greja Sancto E
leutério,a rogos de Lucio, Rei então da Inglaterra lhe mandou a Fuga
cio,e Damiáno para que o baptizasse e aos seus vassalos,e acharam a 
todos tão bem dispostos para a· sementeira Evangelica que a uma voz 
Rei e vassalos confessavam a Fé de CHRISTO. Desta sorte se conserva
ram, até que sugeitando-os ao seu dominio os saxonios, idolatras da 
Alemanha Alta com o seu comercio se extinguiu outra vez a luz da Fé 
n'aquelle Reino. 

Porem no ann9 596 mandando S.Gregorio Magno a muitos religiosos 
da Ordem do Patriarcha S. Bento para que reduzissem aquelle Reino ao 
antigo esplendor de Fiel Catholico, o fizeram com tanta gloria de DEUS 
que todos se converteram á Religião Christã e assim perseveraram quasi 
mil annos que tantos se contam até 1534 em que o desgraçado Henrique 
VIII seguindo a brutal lei dos seus appetites se transformou em cruel 
fera, devorando o inocente rebanho de CHRISTO e introduzindo a heresia 
em que hoje se vê sepultado. 

Esperemos na Misericordia de DEUS se cumprirá ainda a revelação 
feita a sua Serva a Veneravel Virgem Dona Marinha Escobar,em que se 
verá outra vez restituido ao gremio da Egreja. 

~: pois tradicção muito constante que os ditosos exploradores que 
enviou S.Gregorio edificaram um oratorio mandando esculpir em pedra a 
imagem de Maria. Santíssima com o Menino DEUS em seus braços, n' elle a 
collocaram para ser de todos buscada e venerada sendo a 1~ que então 
appareceu ntaquelle Reino, a que hoje se venera no Convento d'Arrabi
da. 

Não deixaram os inglezes de se mostrarem devotos frequentando com 
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visitas aquelle novo SQnctuario; 6 n~o deixou a Senhora de se lhes de
cla.rar propicia para a concessão de favores. Continuaram na devoção 
e continuou a Sevhora nos IDilagres que divulgavam a eficacia do seu 
patrimonio. Correram os seculos com os annos, e dilatando-se em todos 
a posse do Oratorio, nos descendentes do pri~eiro, que ofereceu o ter
reno para a sua erecção, chegou o tempo em que o possuia um devoto cha
mado Hafldebrant, verdadeiramente emprego da admiração de muitos em se 
ver n'elle congraçada a opulencia t::cm a devoção.s quando esta encontra 
n'aquella o mais poderoso desvio. Resolveu-se Hailà.ebrant a largar a 
sua. patria, e vir .. para o Reino de Port.U5al onde conforme o que julgava, 
lhe perLlittia o comt:.ercio rnaioreE lucros; que sempre Portugal se mos
trou extraneeiro para os naturaes,e natural para os extrangeiros senão 
6, devem estes á industria as prodperidades que aquelles perdem por oe
nos ardilosos para o interesse. 

Embarcou aquella fazenda que lhe dava alentos á esperança de avan
tajados lucros, e a .outra reduziu a dinheiro; e sobre tudo como prevale
cia eru sua alma a devoção que tirJ1a á sagrada imagem da Senhora, lhe 
preparou na can!ara do navio Uir! logar decente e decoroso para onde a con
duziu. Despediu-se de parentes e amigos e embarcando em o navio mandou 
largar as velas ao inquieto dos ventos que com o seu favor começou a 
sulcar o golfo das procelosas ondas com feliz successo. Em breves dias 
avistou a barra de Lisbôa para onde o levava o seu destino,mas como es
sa não era a.determinação de DEUS, o vento que até então havia favore
cido aquella rr.achina fluctuante para domar a soberba das aguas, se de
clarou contrario, trocando a bonança em tormenta tão furiosa que dando 
com ella aos navegantes fllllestas licções da sua inconstancia·, tambem os 
obrigava a confessarem-se perdidos. Assim contrastada dos ventos a las
timosa embarcação dobrou o Cabo de Espichel,e aonde chamam Alportuche, 
não muito longe da barra de Setubal,se viu totalmente submergida,espe
rando os navegantes a cada instante pela morte com que o rigor da tem
pestade os ameaçava. Cobriu a noite de lucto todas aquellas serranias, 
prognostico que elles avaliaram infallivel da sua desgraça. 

Desesperados dos remedios humanos recorreram aos Divinos, implo
rando da melhor Estrella do Mar, maria Sanctissima su~ benefica influ
encia para triumpho de tantos perigos. Com o exemplo de Haildebrant 
foram os mais presentar suas lastimosas supplicas deante da Soberana 
imagem que no navio traziam obrigando a Senhora com orações para que 
posesse termo ao descuido em que havia posto o seu patrocínio para com 
elles, e não a acharam porque d'aquelle logar tinha desapparecido. Des
pertou o inopinado successo em seus corações mais fino. o sentimento pa
ra novas lagrimas julgando-se á vista d'elle,indignos do ampare da Se
nhora, pois lhes faltava quando mais d'elle necessitavam; e atribuindo 
o motivo ás suas culpas,d'ellas contrictos, clamavam ao Ceu Misericor
dia. 

A todos se avantajava Haildebrant nos suspiros, tanto mais magoado 
quanto mais resentido, e embargando-lhe o tragico labirinto, o discurs~ 
s6 lhe of.erecia dilatada materia para a suspensão e para o assombro. 
Quando mais suspenso entre os motaes desmaios, viu, e os demais compa
nheiros com elle, que da parte da terra rasgando a negra cortina com 
que a noite escondia os moderados explendores das estrellas, apparecia 
uma luz de tão superior reflexo, que sem rebuços a declarava prodigio
sa. O mesmo foi divisarem elles aquella luz, que aplacar-se a tempes
tade, desapparecer a tormenta e serenar-se a no i te,· que gozou d t ali em 
deante os privilegias do dia. De seus corações se desterrou a triste-
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za senhoreando-se s6 a alegria com ~ultiplicadas circumstancias de ma- · 
ravilhosa. 

Vendo-se livres do perigo, renderam a DETJS as devidas graças pelo 
favor,que,como repentino vinha revestido da singularidade do estimado. 
Não poude, comtudo, mitigar a pena que os affligia especialmente Hail
debrant pela falta da Sagrada imagem da Senhora. Uas como observaram 
que á vista d'aquella luz que ainda persistia com a mesma intensão no 
resplendor, se havia serenado derepente a tempestade, conferiram não 
ser sem grande mysterio e se àeterruirraram a examinar pessoalmente o 
sinal que reconheciant por prodig4lo. F.m amanhecendo reconhecera.Il! com 
toda a evidencia o perigo de que haviam escapado pela visinhança da ro
cha em que se achavam, e renovando os agradecimentos, repetiam a DEUS 
os louvores. 

Deram cumprimento á sua determinação desembarcando sem receios no 
porto porque o mar na sua quietação lhes franqueava toda a esperança, 
e assim .subindo pelo fragoso da Serra e despresando a asperesa com que 
os molestava, caminhavam para aquelle sitio onde tinham visto a prodi
giosa luz, quando mais sepultados na obscura noite: se não é que os 
guiava. a melodia dtumas sonoras vozes que formando ào alto da Serra uma 
bem ordenada Capella em alternadas musicas davam o mais suave descante
-"que assim se participou d'uma memoria antiga"--e ainda que não duvi
demos do facto pelo que ao depois veremos experimentado pelo Duque D • 
.A~varo de Lencastre, comtudo por pouco justific.ada, não deixa de ser 
escrupulosa a sua certesa, 

Chegaram finalmente ao logar aonde está hoje a Ermida que se edi
ficou para memoria d'este. portento; e n'ella sobre um penedo viram a 
prodigiosa Imagem da Mãe de DEUS reconhecendo ser a mesma que no navio 
traziam, e d'elle se havia ausentado. Prostrados em terra a adoraram 
e em demonstrações de agradecidos publicavam deverem ao seu patrocínio 
a felicidade que gosavarrl. Com as lagrimas nos olhos explicavam seus 
corações a alegria que entre assombros lhes causava a presença da Se
nhora, quando até então os dommava uma profunda tristesa com que se 
mostravam sentidos e saudosos da sua ausencia, 

-o-

CAP, VYI 

(Pag. 26) 

Edifica Haildebrant a Ermida da Memoria. Veri:fica-se em 

como era, mercador, e dá-se inteligencia á prodigiosa luz 

cont que DEUS NOSSO SENHOR antecipadamente mostrou esta 

Serra 

São as maravilhas que DEUS NOSSO SENHOR obra n'este mundo, o 
argumento mais forçoso com que se prova a incomprehensibilidade da sua 
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Infinita Sabedoria e o sinal mais evidente COQ que declara a sua Divi
na Vontade, para que confessando n6s, que com o seu comprehensivo co
nhecimento dispõe todas as cousas com suavldade, subordinada ao seu 
imperlo, nos conformemos com ella, executando o que parecer mais sin~ 
gular emprego do seu Divino agrado. A visto do prodigio, que admira
~am os agradecidos navegantes,se dividiram em varias discursos, sobre 
se haviam de levar ou não a sagrada I~agGm para o navio; porem Hailde
brant que o considerava com mais profunda intelligencia, ·e ao nosso pa
recer superiorn:ente ilustrada, julgou que. a t!íãe õ.e D:0US fasia eleição 
d'aquelo logar para n'elle ser venerad&; s assim, ngo consentindo, que 
se transportasse para o navio, se resolveu a fazer-lhe companhia; en
tendendo que,coru esta resolução satisfazia a Divina vontade,que para 
este fim ordenára as tormentas,de que havia escapado; e dispusera, que 
ausentando-se a Senhora para aquelle sitio, fôra p~rá mánifestar COQ 
mais efica.cia o seu patrocinio, como o haviam -experimentado por meio 
d'aquella soberana luz, cujo reflexo atemorisando a tempestade para os 
não perseguir, lhes alentára os corações para não desanimarem. 

-o-

Distribuiu pelos seus COQpanheiros parte das suas mercancias e as 
ou:tras entregou a dois mais seus confj_õ.entes, para que as repartissem 
pelos pobres, reservando algum dinheiro com que fez uma Ermida n'aquel
le mesmo logar onde estava a SenhorE, e junto a ella uma pequena casa 
para sua habitação. A todos ordenou, que em certo tempo o visitassem 
e á Senhora, trazendo-lhe algumas offertas em ruemoria d'aquelle benefi
cio. 

Desp-ediram-se saudosos e fôram morar para Alcantara, lo.gar junto 
á cidade de Lisbôa, do qual iam -todos os annos em romaria á Serra, vi
sitar seu amado companheiro, e renovar obsequiosos os seus agradecimen
tos para com a Senhora, a quem offereciam varias donativos em reconhe
cimento de obrigados. 

Não eram s6mente estes devotos os que frequentavam o caminho da 
Serra~ porque divulgando-se assim pelo Reino de Portugal, como pelo de 
Inglaterra o prodigio que a Senhora tinha obrado, de ambos os reinos a
cudia muita gente a visitar o nosso Sanctuario, uns alegres pelo que 
possuiam, e outros saudosos pelo que perderam; mas todos devotos pelo 
que admiravam. 

-o-

Em trages de ermitão assistiu Haildebrant n'este promontotio, ser
vindo a Senhora com todo o disvelo, que não deixaria de lh'o remunerar 
com uma morte preciosa, pois se não descuida de valer n'esta occasião 
aquelles, que na vida lhe tributaram fervorosos cultos • 

.Afirma o Padre Frei Agostinho de Santa Maria no seu Sanctuario Ma
rianno, tractando da Imagem de Nossa Senhora da Arrabida, que Hailde
brant era religioso da Ordem do grande Padre Santo Agostinho, fazendo 
distincção entre elle e o mercador, e que vindo por capellão d'aquelle 
navio, ou de um ridalgo chamado Bartolomeu, trazia comsigo aquella Ima
gem da Senhora, a quem tinha especial devoção; e que, succedendo o pro
digio referido~ fundára convento na Serra,que, desamparando-se com o 
tempo, o reedificára o Duque D. João de Lencastro e o offerecera ao 
Geral da Ordem do nosso serafico Padre S. Francisco, para viverem n'el
le religiosos Recolectos. Todo o fundamento que ha para dizer que era 
religioso Haildebrant. se col hP. n P nm~ P~r-ri nf:nr~ nnt:> t:>~h~ nn f'~ r-r'"',..~'"' 
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da Sé de Lisbôa, pela qual consta, que elle com seu companheiro Barto
lomeu, deram obediencia no ~nno de 1258 ao Bispo e Cabido de Lisbôa, 
pedindo elegessem ao dieta Bartolomeu em Prior e CUra d'almas, e que 
confirmassem as eleições, que d'ali a deante se h~viam de fazer cano
nicamente, debaixo da regra de Santo Agostinho; mas que em sua vida 
fosse elle Haildebrant senhor do dicto lagar. 

-o-

A vista d'esta escriptura tiveram os juizos dos homens motivo pa
ra se entregarem a variedades; porque uns com o referido auctqr, dizem 
que se fundára convento; e outros com os nossos primitivos Religiosos, 
que fora freguezia e o que parece mais razoavel, é que, nem uma nem ou
tra foi realisada, e que a resolução de Haildebrant não passou de dese
jada. Quanto ao não ser convento, se mostra com dizer-se, que o Duque 
arruinando-se o primeiro, o reedificára, e é certo que tal não houve; 
porque quando o nosso fundador veiu para a Arrabida, não achou outra 
cousa mais que a Ermida, e n'ella assistiu dois annos, e os companhei
ros que então se lhe agregaram fizeram por suas mãos umas pobres celas 
em que se recolhiam; e o Duque depois de passados os dois annos é que 
fundou o convento como veremos. 

Quanto ao ser freguezia .. , não se acharam vistigios, que o provas
sem, porque a Serra pela sua aspereza, sempre foi inha'bitavel, e os 
povos com mais facilidade, e menos trabalho, haviam de acudir á Vila 
de Cezimbra. 

-o-

Com menor certeza se affirma ser Haildebrant Religioso; antes, da 
clausula da escriptura, se verifica o contrario, pois reservava sempre 
para si, o C.ominio do dicto logar resolução 8Xtranha a quem se presa 
de Religioso, e. prohibida ainda antes do Concilio Tridentino; quanto 
mais que já n'aquelle tempo florescia a Religião de Santo Agostinho n' 
este Reino a quem não convinha desamparar um convento, em que se louva
va Maria Sanctissima em uma Imagem sua tão milagrosa. 

Deixadas outras razões, que s6 convencem ser Haildebrant mais de
voto de Santo Agostinho, do que filho por profissão: com o Padre Gonza
va havemos de concluir que: tt-era um devoto mercador (são as mesmas pa
ttlavras do Padre tr?.duzidas fielmente do latim)- o q~al vendidas e dis
tribuídas as suas merc~ncias no mesmo logar aonde achou a Senhora, fun
dou uma Ermida, e junto a ella uma torre, em que gastou todo o restante 
da vida, vestido em habito de Ermitão, quardando summa pobreza, e flore 
cendo em perpetua oração e Santidade."-

-o-

Todos esses meios ordenou a Providencia Divina para a Serra d'Ar-· 
rabida se reconhecer a mais ditosa, servindo de Erario a uma tão preci
osa joia, e de Emisferio a uma tão brilhante Luz, a cujos raios se dis
perta a inteligencia do fim para que DEUS NOSSO SENHOR com outra luz, 
antecipadamente havia ilustrado este promontorio. 

Na noite em que, da Puríssima Virgem Maria Sanctissima, nasceu o 
VERBO ENCARNADO, succederam em diversas partes do mundo prodigios ma-
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ravilhosos. Na mesroa Lapa de Belem nasceu uma fonte; e outra de aze 
te em Roma, que durou todo o dia; como tambem na mesma cidade se ar 
nou o templo da Paz. 

Em Hespanha appareceram tres sois, ajuntando-se ao depois em um 

~loreceram as vinhas e junctament~ deram fructo. Em Vila Viços 
se achou desfe"lta a Estatua de Cupido, que estsva no templc do amor; 
e n' esta Ser·ra ap:pareceu um::.~. luz de tão intensa clal~idade, que -vencl 
o mesmo sol nos resplendores. E dando-se a cada qual dos outros sig
naes a sua interpretação; a d'esta foi querer presagiar o Ceu a vind 
da Soberana Imagem da Senhora, que se quiz manifestar com a protento 
luz, que admirararr. os nave6antes, a cujos raios devendo elles a sua 
fortuna, deve a Provincia dtAftrabida os lustres com que seus filhos 
resplandeceram, e resplandessem na virtude, favorecendo a mesma Senh 
todas as deligencias, com que o Duque D. João de Lencastro solicitou 
o ser d'elles servida e louvada; o que mostrará o Capitulo seguinte. 

-o-

Em 1539 é que Frei Martinho foi mandado ao Duque •.••••.•••..•.• 
• • • - • • • • ~ • • ~ , ~ , • ~ ~ ~ ~ • • • ~ • ~ ~ , • ' • • ' ~ ~ ~ • • v ~ .• ~ ~ ~ • • ~ ' ~ ~ • • ~ • • • • • • o • • • • c • • • 



Gravura antiga de N .8 S. 3 da Arrábida 

Desenho do Pendão que foi levado 
no "Círio" de 1895 . 

Imagem de Nosa Senhora da Arrábida 
que se venera na Capela da sua invocação 

no Lobito (Angola) . 



RAZÃO PELA QUAL A CAPELA DO LOBITO (ANGOLA) 
TEM POR ORAGO NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA 

* 

Nota sobre a imagem de Nossa Senhora da Arrábida 

Para completar o que foi dito sobre a imagem da capela, acrescento 
o que se segue . 

Quando um dos tios, irmão do Pai, encomendou a execução da 
imagem ao escultor Américo Gomes, alguém da familia lembrou-se de 
lhe dar uma fotografia de minha irmã Maria d'Arrábida O escultor 
tomou-a como modelo, e na verdade as feições da imagem ficaram 
muito parecidas com as de minha irmã 

Retrato de minha irmã Maria d'Arrábida 

(1912- 1931) 

----------------------------------------------· ------------

A data do "Círio" em que foi levado o pendão cujo desenho se reproduziu em 
página anterior é de 1865 e não 1895. 


