
Memorando 

15 de Junho 1966 Padre Artur Sobral pede audiência ao presidente da Fundação 

Gulbenkian para pedir apoio tendo em vista a organização da festa 

do padroeiro 

26 de Junho 1966 Dá notícia da existência de três conferências de São Vicente de Paulo 

e pede apoio para as obras no altar-mor. Descreve, ainda, as 

necessidades materiais dos fregueses. 

26 de Julho 1966 Refere que o templo é Monumento Nacional 

16 de Agosto 1966 Foram enviadas fotografias para a Fundação Calouste Gulbenkian a 

28 de Julho. Informa que o Dr Azeredo Perdigão tinha a 

responsabilidade de coligir os pedidos efectuados. 

20 de Fevereiro 1968 

 e escrito à mão 

Notifica que se está a proceder ao restauro do altar-mor e que se 

está a programar a substituição do soalho por tijoleira e uma 

“passadeira” de pedra. 

26 Abril 1968 Fala no Processo F.A.P. Nº 2494 e refere que há um interesse em 

estudar e limpar as obras de arte por parte da Fundação e por isso 

fica esperançado 

29 de Abril de 1968 O Dr Artur Gusmão, Director do Serviço de Belas-Artes, tinha 

recebido a 26 de Abril o padre Artur Sobral, tendo-lhe sido 

manifestado a preocupação pelo estado da igreja. 

23 de Dezembro 1969 Descreve a actividade do Centro Social que tinha sido edificado a 26 

de Maio: sala de estudo para crianças das 1ª e 2ª classe; roupeiro e 

distribuição de medicamentos;  

17 de Fevereiro 1970 Sabe-se que António Manuel Gonçalves, Director Adjunto do Serviço 

de Belas Artes da FCG, era da Rua do Regedor e que aí tinha sido 

baptizado. Tinha já visitado duas vezes, com o SBA, e que colheu 

elementos para um estudo que o SBA está a fazer para submeter ao 

Conselho de Administração. Aí apresenta que a Igreja de São 

Cristóvão “sabemo-la classificada como imóvel de interesse público”. 

9 de Março 1970 Pede ao Instituto José de Figueiredo que faça um orçamento. 

9 de Fevereiro 1972 Envia a estimativa do Instituto José de Figueiredo: entre 300 e 450 

mil escudos. 

7 de Abril 1972 Numa carta de José Pena Pereira da Silva, engenheiro da DGEMN 

faz-se saber que “a direcção já solicitou a intervenção dos técnicos 

do Instituto Dr. José Figueiredo no sentido de ser feita a limpeza, 

restauro e identificação das telas, imagens, pedras, etc., existentes 

na Igreja de São Cristóvão” 

 

Obras 

As obras, em 1966 (26.Jun), eram levadas a cabo pela DGEMN e o pároco pede ao presidente 

da FCG “uma comparticipação de dez mil escudos” e de um aspirador, no valor de nove mil 

escudos, para não terem de varrer e, desta forma, levantar pó. 


