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MENSAGEM AOS NOVOS CAVALEIROS E DAMAS 

 

É em contexto especial que se realiza este ano, em Coimbra, a Investidura anual de dezoito novos 

Cavaleiros e uma Dama da Lugar-Tenência de Portugal da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de 

Jerusalém.  

A honrosa presença de Sua Eminência o Senhor Cardeal Grão-Mestre Edwin Frederick O’Brien que 

propositadamente se deslocou a Portugal para presidir a estas Cerimónias seria só por si um acontecimento do 

mais alto significado, tanto mais que ao longo da nossa História só por uma vez, no ano de 2000, havíamos sido 

distinguidos com a presença de um Grão-Mestre da Ordem no nosso País.  

Mas, para além deste excepcional acontecimento junta-se um outro que é da maior relevância para o 

alargamento da missão da nossa Lugar-Tenência: a constituição e início da actividade da Delegação Centro, 

sediada em Coimbra, presidida pelo Cav. Com. Dr. António Magalhães e Menezes (Felgueiras) e que tem como 

seu Prior Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Bispo de Coimbra D. Virgílio do Nascimento Antunes, ora 

investido. 

Por este motivo foi a velha Cidade de Coimbra escolhida naturalmente para local de realização das 

cerimónias, com o forte simbolismo desta mui antiga capital do reino de Portugal manter profundas raízes de 

ligação à Terra Santa, desde os primórdios da nossa nacionalidade, no século XII, por força da acção de São 

Teotónio (primeiro Santo português e primeiro Cónego português do Santo Sepulcro de Jerusalém) sepultado na 

Igreja do Mosteiro de Santa Cruz onde terá lugar a Velada de Armas dos Candidatos à Investidura nesta nossa 

Ordem de Cavalaria.    

A Cavalaria é definida como auto-disciplina, generosidade e coragem. Quem não tiver a firme vontade 

de desenvolver e aprofundar estes compromissos na sua vida nunca poderá tornar-se num verdadeiro Cavaleiro 

ou Dama. 

É nestes termos que se inicia o Preâmbulo dos Estatutos da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de 

Jerusalém. É nestes termos, também, que qualquer membro da nossa Ordem, conscientemente, se deve colocar 

perante os vínculos voluntariamente assumidos para com a Ordem e perante Deus.  

Foi há cerca de nove séculos que a nossa Ordem foi fundada por Godofredo de Bulhão, muitos foram os 

Cavaleiros que, desde aí, se bateram com denodo dando a vida em defesa da sua Fé, dos Lugares Santos e na 

ajuda generosa aos desprotegidos. 

Hoje, em circunstâncias diferentes e em tempos tão difíceis para a Cristandade, em especial para os 

nossos irmãos do Próximo Oriente, cabe aos membros da mesma Ordem assumir com coragem, à semelhança 

dos Cavaleiros nossos antepassados, a luta por eles iniciada na busca da justiça e da paz.  



  

 
 

 

Rua do Alecrim, 72 – R/C Dt.º 

1200-018 LISBOA –PORTUGAL 

Telef.: + 351 21-342 68 53 Fax.: + 351 21 347 43 50  e-mail: oessjp@sapo.pt 

Sendo a Ordem do Santo Sepulcro uma Ordem Pontifícia é na obediência às regras da Igreja Católica e 

na absoluta fidelidade ao Santo Padre que assentará o desenvolvimento deste compromisso. 

Só assim será possível aprofundar em cada Cavaleiro e Dama a espiritualidade que lhes permitirá ser 

exemplos e portadores de uma sólida conduta moral e de sentimento cristão transformando-os numa verdadeira 

milícia ao serviço de Deus. 

É na tradução prática e consequente destes princípios de aprofundamento da nossa vida pessoal, 

fidelidade ao Papa e generosidade no apoio aos nossos irmãos da Terra Santa que seremos dignos de honrar o 

nosso vínculo a esta muito antiga Ordem. 

 

Deus guarde a Vossas Excelências, 

Lisboa, 14 de Outubro de 2014 

 

O Lugar-Tenente 

 


