Paróquia São Cristóvão e São Lourenço
Organização e divulgação de Acervo Documental

Mouraria - Lisboa

Introdução
O património histórico e arquitetónico, bem como o acervo documental da igreja de São
Cristóvão, bem como da igreja de São Lourenço, na Mouraria, fazem parte de uma das zonas de
Lisboa que mais estudos tem tido no último ano. Os sociólogos e os antropólogos procuram
estudar a questão social da convivência multicultural da Mouraria, os arqueólogos procuram os
vestígios mouros – a pequena e a grande mesquita -, várias ONG’s têm aí implantado a sua
acção para a reabilitação social e humana da zona.
Com o crescente interesse pela Mouraria como zona turística e histórica surge também o
interesse pelas fontes documentais que a “Mouraria Cristã” aqui conserva. Na Universidade de
Marselha prepara-se um doutoramento sobre uma família que vivia em São Cristóvão durante
o século XVIII; na Universidade de Letras prepara-se uma tese sobre os jesuítas do século XVIIII;
vários alunos de doutoramentos da Universidade Nova mostram o seu interesse pelo
património e pela histórica desta zona de Lisboa; Uma tese de doutoramento da Universidade
Católica Portuguesa estuda a arte eucarística na igreja de São Cristóvão; a Câmara Municipal de
Lisboa prepara-se para recuperar a igreja de São Lourenço.
Tal interesse obriga-nos a organizar o acervo documental para que se façam os devidos estudos
e também para que se reconstitua a história da Mouraria Cristã que resumidamente expomos:
•

Alcamim era o nome dado a São Cristóvão quando D. Afonso Henriques chegou esta
região e, pensam alguns historiadores, teriam aqui a sua Catedral os cristãos
(moçárabes) durante o domínio mouro. Estamos, pois, diante do lugar onde, desde
tempos remotos, se celebrou o rito hispânico, também conhecido como Moçárabe, e
que hoje apenas subsiste na catedral de Toledo.

•

Em 1303 há já notícia de uma igreja dedicada a São Cristóvão. A sua ligação à casa real e
ao clero ao longo dos séculos é notória. A Torre do Tombo tem na sua posse um
conjunto de documentos (PT/TT/CSCLS) dos séculos XVI-XVII que pertenciam à colegiada
da paróquia de São Cristóvão. A tumulária, perfeitamente visível na “Capela do
Arcebispo” (1459 d.C.), testemunha a ligação à família Miranda e ao arcebispo de Braga,
Afonso Pires da Charneca. O Museu Nacional de Arte Antiga guarda seis pinturas sobre
madeira, do século XVI, de um antigo templo que ficou destruído por dois fogos no
século XVII.

•

A reconstrução do templo dá-se em 1681 por ordem da Irmandade do Santíssimo
Sacramento. Através da pena do Padre João Duarte, membro da Academia de
Arquitetura, dá-se o desenho da igreja como se encontra hoje. A partir daí, as telas têm
a autoria de Bento Coelho da Silveira (1620-1708) e pela sua oficina, a talha foi
trabalhada por Manuel João da Fonseca e o teto da nave central por Ferreira de Araújo.

O teto da capela-mor é o que resta de um templo antigo, que será, seguramente,
anterior ao século XVII.
•

A igreja apresenta ainda o testemunho do melhor Barroco não só no património imóvel,
como também no seu património móvel: custódia, cálice e outras alfaias. Encontram-se
também as assinaturas das pessoas reais dos últimos três séculos, muitos livros
pertencentes à irmandade do Santíssimo Sacramento. Da colegiada encontram-se
muitos outros livros – em gregoriano e como livros de orações – e, no coro alto o
cadeiral.
Padre Edgar Clara

I. Entidade Beneficiária
1. Identidade da Instituição
Designação: Paróquia de São Cristóvão e São Lourenço
Morada: Largo de São Cristóvão
Cód. Postal/Localidade: 1100 Lisboa
País: Portugal
Telefone:
Telemóvel: 910009896
E-mail: edgclara@gmail.com
NIB:
NIF:

2. Coordenador do Projeto
Nome: Ricardo Miguel Salsinha Aniceto
Função:
Telefone: 917037528
E-mail: rsalsa81@gmail.com

3. Natureza e Missão da Entidade
A paróquia de São Cristóvão e São Lourenço tem por atividade principal a promoção do
evangelho e procura ter particular atenção à cultura e à educação. Desde há dois anos tem
desenvolvido um projeto de recuperação, conservação e restauro do património artístico e
documental da igreja de São Cristóvão disponibilizando-se para a investigação e procurando
parceiros universitários. Desenvolve, também, um projeto museológico onde as fontes
documentais que se procuram restaurar e tratar serão inseridas.
Neste sentido se têm desenvolvido colaborações e parcerias com a Direção Regional de Cultura
de Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, o Arquivo Histórico do
Patriarcado de Lisboa a Torre do Tombo e outras associações e universidades que promovam o
estudo e divulgação do património documental.

I. Entidades Parceiras
1. Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa

Morada: Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara
Cód. Postal: 1100-472 LISBOA
País: Portugal
Telefone: 218810500
Fax: 218810555
E-mail:
Responsabilidade desta entidade no projeto:

O Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa é constituído pelo Serviço de Património –
investigação e promoção cultural, Serviço de Arquivo e Biblioteca, Serviço de Inventário e Apoio
Técnico, Serviço de Museus e Exposições, Serviço de Eventos Culturais e pretende ser uma
resposta às necessidades culturais e pastorais na relação da cultura com o património. Dar a
conhecer o património religioso da nossa Diocese, nas suas várias valências, é não só um modo
salvaguarda, proteção e conservação, mas também, um ponto de partida para uma ação
pastoral que tenha em conta esta realidade, usando-a como modo de transmitir a verdade da
fé e de contemplação da beleza acessível a todos.

2. Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa

Morada: Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara
Cód. Postal: 1100-472 LISBOA
País: Portugal
Telefone: 218810500
Fax: 218810555
E-mail:
Responsabilidade desta entidade no projecto: Depósito dos fundos documentais dos quais se
mantém legitima proprietária. Apoio financeiro à execução do projeto.
A Cúria Diocesana, na qual organicamente se insere o Arquivo Histórico do Patriarcado de
Lisboa (A.H.P.L.) é o conjunto de organismos e pessoas que colaboram com o bispo diocesano
no governo da diocese. Conforme o nº 65 a) das bases estatutárias da cúria diocesana do
Patriarcado de Lisboa, “O Arquivo Histórico, que guardará os documentos já disponíveis para os
investigadores, segundo as normas internacionalmente reconhecidas. Dada a sua
especificidade, está integrado no Centro Cultural São Vicente, no âmbito do Departamento da
Cultura”
O A.H.P.L., em particular, tem como missão a guarda, organização e comunicação de
documentos com valor histórico, e zela pela organização dos arquivos definitivos das paróquias
e outras instituições eclesiásticas.

II. Identificação do Projeto

1. Designação:
Organização e Difusão do Arquivos da Paróquia de São Cristóvão e São Lourenço.

2. Equipa responsável pelo Projeto

3.

•

Ricardo Miguel Salsinha Aniceto – Adjunto do Diretor do A.H.P.L.

•

Alexandra Xisto – Especialista de Paleografia.

Resumo do Projeto

Intervenção nos espólios encontrados em duas igrejas da cidade de Lisboa:
810 livros, 22 pastas, 87 maços, 9 caixas, 1 rolo, 402 capilhas, 3 sinetes e 2 documentos
em moldura, perfazem um total de 36 metros lineares de documentação, produzida entre os
séc. XV e XX.
As características dos fundos encontrados exigem uma intervenção simultânea, uma vez
que se encontram dispersos pelas duas entidades. Depois do contrato de depósito celebrado
com os proprietários, seguir-se-á o processo de incorporação e tratamento ao nível da
conservação, organização e descrição. Os IDD’S serão publicados no site do Patriarcado de
Lisboa e Revista Lusitânia Sacra e disponíveis para consulta nas instalações do A.H.P.L.

4.

Objetivos

Geral: Salvaguarda, organização, descrição e comunicação do património documental.
Específicos
Salvaguarda da documentação produzida e acumulada pelas entidades representadas
nos espólios documentais ao longo da sua existência e caracterizada pelo seu elevado
valor histórico para a diocese e cidade de Lisboa.
Salvaguarda dos diversos fundos documentais à sua guarda, com destaque para os
fundos de Irmandades, nomeadamente Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da
Conceição e de Santa Catarina, da Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, da

Colegiada de São Cristóvão e documentos históricos associados à paróquia entre o
século XVII e o século XIX.
Tratamento arquivístico e normalizado do património documental.
Constituição de uma base de dados de consulta dos instrumentos de descrição
documental.
Publicação dos resultados obtidos com o tratamento arquivístico, em revista da
especialidade, bem como na internet.
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Estado de Conservação e Acondicionamento da documentação
Paróquia de Santo Estêvão

Ilustração 1 - Armário da Casa Forte

Ilustração 2 - Pormenor Armário da Casa Forte

===Paróquia de Santo Miguel

Ilustração 3 - Pormenor documentação na sala da Irmandade do Ss. Sacramento

Ilustração 4- Pormenor documentação na sala da Irmandade do Ss. Sacramento

Ilustração 5 - Acondicionamento na Casa Forte

Ilustração 6 - Pormenor do acondicionamento na Casa Forte

Ilustração 7 - Livro manuscrito em pergaminho e encadernação de couro.

Ilustração 8 - Pormenor

Estado de Adiantamento e Maturidade do Projeto

Após localização e identificação do acervo documental e tendo identificado o risco a que os
documentos estavam sujeitos o pároco, padre Edgar Clara, estabeleceu uma parceria com o
Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa para sua preservação. Foram, assim, transferidos os
documento para o depósito do Patriarcado de Lisboa (ver auto do depósito em anexo).
Um ano depois o pároco continuou a encontrar vários outros livros – alguns anteriores ao
terramoto de 1755 – da igreja de São Cristóvão, em arrecadações e outros locais escondidos da
igreja. Fez-se, então, novo auto de depósito, a fim de se conservarem os documentos em local
com humidade e temperatura devidamente controlados.
Prevê-se a realização de expurgo nas instalações da Biblioteca Universitária João Paulo II, em
Lisboa e tratamento devido dos documentos, bem como da sua digitalização e publicação em
site científico. Vários estudantes de doutoramento e a relação com as diferentes universidades
de Lisboa dar-nos-ão a possibilidade de estudo da documentação em tratamento.

Recursos Humanos envolvidos
Existentes:
•

Técnico Superior de Arquivo (Coordenador – Técnico Superior doA.H.P.L.).

•

Especialista de Paleografia (Técnico Superior do A.H.P.L.).

•

Técnico de Informática (Técnico do gabinete de Informática do A.H.P.L.).

A angariar:
• Técnico de arquivo a termo certo.
•

Equipa de Conservação e Restauro (a adjudicar a intervenção).

Recursos Físicos envolvidos
Existentes
•

Gabinete Técnico de tratamento de Arquivos Paroquiais – Mosteiro de São Vicente de
Fora.

•

Materiais de Acondicionamento (Caixas)

A angariar:
•
•

Computador para novo posto de trabalho.
Materiais de higienização e conservação (alguns a adquirir, nomeadamente papel acidfree).

Descrição e Cronograma das Acções
Data de Início: 01-10-2008 / Data Final: 01-10-2009
Fase 1 – Higienização e Conservação Preventiva: (01-10-2008 – 01-03-2009)
Fase 2 – Organização: (01-12-2008 – 01-02-2009)
Fase 3 – Descrição: (01-02-2009 – 01-07-09)
Fase 4 – Difusão (01-07-09 – 01-09-09)

Metodologia, indicadores de avaliação e resultados a alcançar com o projeto:
Fase 1- Higienização
• Livros com encadernação em pele ou em pergaminho que apresentam deposição de
fuligem no exterior da capa (cerca de 200 exemplares):
•

Limpeza mecânica com trincha, com panos de microfibra, com borracha vinílica e
borracha Wishab; Limpeza por via húmida, com sabão neutro para couro; Hidratação da
pele com cera microcristalina ou bálsamo, a definir caso a caso.

•

Livros com encadernação em pele que apresentam deposição de fuligem no exterior
(capa, cabeça, pé e goteira) e desagregação pontual do couro (cerca de exemplares):

•

Limpeza mecânica com trincha, com panos de microfibra, com borracha vinílica e
borracha Wishab; Limpeza por via húmida, com sabão neutro para couro; Consolidação
pontual com adesivo de éter de celulose Klucel G; Hidratação da pele com cera
microcristalina ou bálsamo, a definir caso a caso.

•

Livros com encadernação em pergaminho que apresentam sujidade profunda no suporte
(cerca de 100 exemplares):

•

Limpeza mecânica com trincha, com panos de microfibra, com borracha vinílica e
borracha Wishab; Limpeza por via húmida, com uma solução diluída de hidróxido de
cálcio.

Nota: Alguns exemplares serão acondicionados em capilha de polietileno Melinex tipo 0.

Fase 2 – Organização
•
•
•
•

Recenseamento prévio da documentação a tratar.
Elaboração de um sistema de classificação que espelhe a organização original da
documentação e entidades produtoras.
Organização dos documentos pelos respetivos fundos.
Constituição de séries documentais e coleções.

•

Ordenação de documentos simples.

Fase 3 – Descrição
• Implementação da parametrização Arqbase, ajustamentos da base de dados e definição
dos campos da descrição a partir da análise das necessidades de identificação,
recuperação e acesso.

•

Descrição multi-nível da documentação, segundo as normas internacionais ISAD(G),
ISAAR (CPF) e normas nacionais ODA.

Fase 4 – Difusão

Caracterização histórica, administrativa e funcional dos fundos=existentes.
• Elaboração de um Inventário/Catálogo dos Fundos Documentais, com respectivo índice,
dicionários de termos e tipologias documentais.
• Publicação dos Instrumentos de Descrição Documental em ambiente Web e na Revista
de História Religiosa Lusitania Sacra.

