
MEMORANDO III 

 

Primeiro documento a que chamaremos Resumo pensamos tratar-se de um esboço de reunião 

em que se apresenta as responsabilidades para futuras obras. Pensamos situar-se entre os 

anos 82 e 86, uma vez que se encontrava numa pasta com correspondência desta época. 

Telhado: O padre Faria nota que deve ser a paróquia “a colocar rede forte nos 

ventiladores para impedir os pombos”  

 

Aros das Janelas [galerias e coro alto] foi a outra entidade quem levou a cabo esta 

obra, porém, nota o pároco que “o Aro e Janela bem como eletrificação do cubículo ao lado da 

capela batismal” foi a paróquia quem fez a obra. 

 

Portas; Janelas e grades de ferro foram devidamente pintadas  

 

São do lado norte sofreu várias intervenções feitas pela paróquia e que 

contemplaram a colocação de vigas de cimento sobre o teto da sacristia e mosaico ou tijoleira 

vidrada nas salas superiores 

Senhor dos Aflitos [Ecce Homo] à época – entre 82 e 86 – encontrava-se na sacristia 

e, segundo o Resumo do pároco, padre Faria, encontrava-se “estragada com a pintura que lhe 

deram” não identificando a intervenção referida. 

Formiga-branca – curiosamente há referência que “tivemos “formiga branca” no 

Resumo do padre Faria, entre 82 e 86. 

Biblioteca e Livros: a 18 de Novembro 1981 são cedidas definitivamente “as 

bibliotecas municipais móveis que se encontra[va]m instaladas em diversas instituições” e que, 

segundo carta do padre Faria, posterior a 3 de Dezembro, “há anos, a título de empréstimo, se 

encontrava a funcional” em São Cristóvão. Em dezembro, no dia 3, dois funcionários 

colocaram um carimbo a dizer “oferta” nos livros. 

 

São Cristóvão, grande: Conforme referido na correspondência entre o padre Artur 

Sobral e a Comissão Diocesana de Arte Sacra do Patriarcado de Lisboa, a imagem grande de 



São Cristóvão, em madeira, que estava em São Vicente de Fora voltou para a paróquia de São 

Cristóvão a 23 de Outubro de 1982. O despacho de Sua Eminência, o Cardeal-Patriarca de 

Lisboa, D. António Ribeiro, dado em 18 de Outubro de 1982 referia: “autorizamos a devolução 

da imagem”. A imagem, conforme declaração assinada pelo padre José Augusto Faria, foi 

entregue “das mãos do reverendo padre Daniel Coelho Henriques seguindo para a sua Igreja – 

S. Cristóvão”. 

 

Santo António de São Cristóvão: conforme correspondência entre a Comissão 

Diocesana de Arte Sacra e o padre Artur Sobral pode ver-se numa nota do Cónego João de 

Castro que existe um Santo António no Secretariado das Novas Igreja que foi entregue em 

1962. Numa enviada a 28 de Maio de 1981, ao Pároco de São Cristóvão, enviada pelo Diretor 

dos Serviços Centrais e Culturais, Dr. Orlando Martins Capitão, pede-se “cedência temporária” 

da imagem de Santo António para a exposição “O Culto de Santo António na região de Lisboa” 

integrado nos 750 anos da sua morte, que se realizou na Sé Patriarcal.  

Numa folha anexa – com a referência do número de página 47, portanto que se supõe 

pertencer a um documento maior – diz-se que na freguesia de São Cristóvão e São Lourenço 

há uma imagem de Santo António “do Altar [o 2º do lado da Epístola] dedicado a Santo 

António”. A imagem, refere o documento é de “Santo António com o Menino Jesus e é de 

Madeira Policromada e estofada” Séc. XVIII. Alt:. Há, ainda, no documento uma anotação, à 

mão, feita pelo padre José Faria: “Está em São Vicente de Fora” 

 

 











 



 





 


