Santuário de Nossa Senhora da Abadia
SOBRE

Foto: Moisés Soares - CM Amares
Um santuário mariano na paisagem idílica do Gerês.
Considerado por muitos o mais antigo santuário mariano de Portugal, que teria sido construído entre os séculos VII e
VIII e do qual já não restam quaisquer vestígios, situa-se hoje este santuário erguido no século XVII e dotado de
algumas características semelhantes às do Bom Jesus de Braga: entre as árvores frondosas, o chilreio das aves e o
murmúrio do ribeiro local, uma via sacra com oito capelas representativas da vida de Cristo e da Virgem, dispostas
ao longo de um caminho íngreme. No largo fronteiro à igreja encontram-se o cruzeiro e dois edifícios: o da casa das
ofertas dos romeiros e o dos antigos quartéis onde outrora os peregrinos pernoitavam, que presentemente alberga o
Museu de Arte Sacra e Etnográfico da Confraria de Nossa Senhora da Abadia.
Em estilo barroco, a igreja dispõe de três naves, separadas por arcadas de volta inteira assentes em colunas
toscanas. Nas naves laterais, podem admirar-se vários altares, todos muito bem decorados e preservados pela
paróquia local. A imponência do altar central é acentuada pelas suas imagens e pela armação em talha dourada.
Existe também um órgão datado do final do século XVIII. Na fachada, refeita em 1725, destacam-se as torres
aparelhadas a granito e a varanda ornada com azulejos renascentistas, a partir da qual se celebra a missa para os
peregrinos e romeiros, especialmente nas festas do último domingo de maio e de 15 de agosto, dia da Assunção de
Nossa Senhora.
Nas imediações pode admirar-se a gruta onde o Frei Lourenço e o seu companheiro Paio Amado terão encontrado a
imagem da Virgem ali escondida no século VIII pelos primitivos eremitas do Mosteiro da Montanha aquando da
invasão árabe. Há também um museu e vários parques de merendas.
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