Nossa Senhora do Bom Sucesso
Conta-se que, por meados do séc. XVI, um homem com muito bom aspeto,
desconhecido, chega à quinta da condessa da Atalaya, D. Iria de Brito. Levava
consigo uma bonita imagem de Nª Senhora, que pretendia vender. Era esta senhora
extremamente devota e também bastante rica, pelo que, não seria de estranhar que
alguém interessado em vender uma imagem a ela recorresse. Atendido pela
empregada, e, não sabendo esta que resposta dar, pediu-lhe que aguardasse na
entrada, pois iria comunicar o caso à sua patroa.
Quando ambas voltaram o vendedor tinha desaparecido, encontrando-se apenas
na entrada a imagem de Nª Senhora. A Condessa, achou-A muito bonita, levou-A
para a sua capela invocando-A com o título de Nª Senhora da Conceição.
Os anos passaram e a condessa, a pedido do seu diretor espiritual, o Padre
Dominicano Dominic O’Daly, oferece a sua quinta de Belém para um convento, onde
as raparigas irlandesas pudessem professar a sua fé longe das perseguições existentes
no seu país. É no ano de 1639, que o convento abre as suas portas recebendo as
primeiras postulantes.
A Condessa morreu pouco tempo depois, ficando as irmãs com a orientação do
convento. Pensaram então dar um novo nome à sua imagem pelo que resolveram que
se faria um voto secreto para se decidir qual seria a sua invocação, tornando-a sua
padroeira. Neste sentido foram feitos três escrutínios, contando-se que, das três vezes,
o nome escolhido foi sempre o de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Estranho é que,
conversando as irmãs umas com as outras, tivessem chegado à conclusão que
nenhuma delas havia escrito tal nome.
Os anos passaram e Nª Senhora do Bom Sucesso, permanecia no seu altar
intercedendo por todos aqueles que a Ela dirigiam as suas preces, especialmente as
irmãs do Convento, os marinheiros e as mães grávidas de que era padroeira.

Certo dia, dirigindo-se um dos padres dominicanos do Convento do Corpo Santo a
pé pela praia para o Bom Sucesso, bateu com o pé numa pequenina imagem de um
Menino Jesus que se encontrava caído na areia. Levou-O para a Capela e qual não foi
o seu espanto quando se apercebeu que o Menino Jesus encaixava perfeitamente nos
braços da imagem, já tão querida, de Nª Senhora do Bom Sucesso. Parecia que
sempre lhe tinha pertencido...
Esta imagem ficou sempre no convento exceto quando, por ordens reais, as irmãs
tiveram que abandonar a sua casa levando-a consigo. Nessa altura a devoção à
Senhora do Bom Sucesso era já tão grande que muitas pessoas pelas ruas vieram
dizer-Lhe adeus.
As irmãs só foram autorizadas a regressar cinco semanas mais tarde, mais
precisamente a 25 de junho de 18 23. Voltaram na condição de se dedicarem ao
ensino de raparigas, dando-lhes catequese e formação. Consigo trouxeram a imagem
da sua padroeira que voltou para o lugar que lhe pertencia e que ainda hoje lhe
pertence - o altar do lado direito da Igreja de Nª Senhora do Bom Sucesso. Este dia é
ainda hoje, por essa razão, o dia da sua festa.
Foi só mais tarde, no ano de 1850, que as irmãs de Portugal com a ajuda de mais
algumas vindas do Convento de Cabra, na Irlanda, fundam um internato para
raparigas, às quais as irmãs se encarregavam de educar segundo os valores da
Ordem Dominicana à qual pertenciam. Ficou este colégio, Colégio do Bom Sucesso,
debaixo da sua proteção e muitas graças têm sido concedidas não só à instituição em
si, como às várias gerações de irmãs, alunos, pais e professores que a Ela se confiam.
Tem esta imagem um precioso enxoval de valiosos vestidos bordados à mão que as
irmãs Lhe vão vestindo, conforme o calendário litúrgico. Pensa-se que foram
habilmente costurados por devotas suas em agradecimento de graças concedidas.
Nª Senhora do Bom Sucesso continua a interceder por todos os que A Ela
recorrem, concedendo-se 50 dias de indulgência aos fiéis que com devoção e
humildade recitarem esta oração:
“Nossa Senhora, nossa Rainha, nossa Mãe -em nome de Jesus e pelo amor de Jesus,
Vos imploramos, que tomeis a nossa causa nas vossas mãos e nos alcanceis o seu
despacho. Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós.”
Muitos milagres se têm realizado com a recitação desta oração.

