
MEMORANDO 

 

Obras 

O Relatório L-31 de 13.11.1963 da Comissão Diocesana de Arte Sacra dá conta de Obras nos 

anexos da Igreja de São Cristóvão anexos por parte da Direcção Geral de Monumentos 

Nacionais e sugere que se aproveite a ocasião para se fazerem modificações “necessárias há 

muito” no seu interior. 

A 29 de Novembro de 1966 a igreja de São Cristóvão encontrava-se em obras. D. João de 

Castro, director da Comissão Diocesana de Arte Sacra, pergunta ao pároco como estão a correr 

as obras.  

 

Sacrário 

Segundo o Relatório L-31 de 13.11.1963 da Comissão Diocesana de Arte Sacra, o sacrário 

grande encontrava-se na sacristia. No altar-mor estava o São Cristóvão de grande porte e o 

sacrário pequeno. É então que a referida comissão manda que se retire a imagem do altar 

mor, por se tratar desproporcional relativamente ao conjunto, repondo-se o sacrário maior no 

lugar do pequeno. 

Um Memorial redigido pela paróquia (pensa-se o pároco) a 20 de Janeiro de 1966 dá conta 

que em Outubro de 1963 estava o sacrário numa arrecadação1 estando a imagem grande de 

São Cristóvão no seu lugar. O Memorial refere que o sacrário grande está em muito mau 

estado de conservação e pede-se que se substitua por um outro que se tinha encontrado 

entretanto “com grande valor artístico e originalidade”2. Pede-se, pois, seja substituído o 

sacrário – depois de parecer da comissão – e se possa utilizar sem pavilhão. O Cardeal-

Patriarca, D. Manuel Gonçalves Cerejeira anota com o próprio punho no cimo da carta: “como 

pede”. 

 

São Cristóvão – pequeno 

O Relatório L-31 de 13.11.1963 da Comissão Diocesana de Arte Sacra manda que se retire da 

sacristia e se coloque no altar a que pertence – “o colateral do lado do Evangelho”. 

 

  

                                                           
1
 Refere-se a Foto I que seria de todo o interesse que se possa encontrar. 

2
 Fala de Foto II. 



Nossa Senhora de Fátima 

Manda o Relatório L-31 de 13.11.1963 da Comissão Diocesana de Arte Sacra que se retire do 

altar lateral (não se sabe qual) e se coloque na capela, à entrada, conservando a devoção do 

povo de Deus, mas procurando integrar no conjunto uma imagem moderna. 

 

Órgão 

Uma carta que deverá ter sido escrita em, pensamos,3 1966 diz que irá um membro da CDAS e 

perito em órgãos portugueses fazer uma visita para ver o órgão de que falava o pároco. 

A autorização para se desmanchar o órgão situado no coro-alto da igreja foi dada em carta 

data de 29 de Novembro de 1966, em resposta a carta enviada pelo pároco a 7 de Novembro 

de 1966 – conforme informa a carta assinada pelo Cónego João de Castro. Devia tratar-se de 

um órgão com uma caixa grande, uma vez que tapava uma das janelas do coro. O cónego João 

de Castro deixa ao critério do pároco o destino a dar à caixa, mas pede que os tubos que 

restam possam ir para o seminário dos Olivais. 

Imagens 

Pede o Relatório L-31 de 13.11.1963 da Comissão Diocesana de Arte Sacra que se retirem 

todas as imagens da igreja e se deixem, apenas, as imagens correspondentes de cada um dos 

altares. Segundo o mesmo relatório as restantes imagens deverão ser enviadas para os 

serviços de Arte Sacra do Patriarcado para serem estudadas e limpas a fim de se poderem 

integrar num futuro museu. 

Numa carta do pároco datada de 7 de Novembro de 1966 pergunta-se pela listagem de santos 

que tinham ido a pedido do Relatório L-31 para o Patriarcado. Um ofício de 10 de Janeiro de 

1967 diz-se que se encontram lá as seguintes imagens: 

1. Imagem grande, de madeira, de São Cristóvão 

2. Imagem de madeira de Sant’Ana; 

3.  Imagem de madeira de São Joaquim; 

4. Imagem de madeira de Santa Luzia; 

5. Imagem de madeira de São Brás; 

6. Imagem de madeira de São Francisco de Assis; 

E num cartão, com data de 12 de Janeiro de 1967, avisa o cónego João de Castro que há uma 

imagem de Santo António no gabinete dos arquitectos do Secretariado das novas Igrejas. 

  

                                                           
3
 Não tem data mas que, pela ordem do arquivo, pensamos ser possível datar-se. Porém deverá ter 

havido uma queixa a propósito das imagens que não sabemos, por enquanto, o que se terá passado, 
uma vez que em resposta lamenta-se o facto de as coisas não terem corrido como se esperava 
(pensamos que se trata no facto de se ter prometido restauro, estudo e exposição e não se ter feito as 
devidas diligências). 





 

  



 

 

 

 





 

 



 











 

 


