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Abre-se a televisão e vêm-se os tele-

jornais; abrem-se os jornais e revis-

tas e lêem-se as notícias; acede-se à 

internet e às redes sociais é sempre 

o mesmo, sempre e só o mesmo: 

Violência em casa, nas famílias e nas 

ruas, guerras e revoltas em todos os 

continentes, ataques terroristas por 

todo o mundo, mortes no mar ao 

tentar chegar a porto seguro e que 

nos recusa uma vida melhor, atra-

vessar vários países a pé e à fome, 

com os filhos ao colo, para fugir à 

miséria e morrer frente a um qual-

quer muro ou vedação, esperar me-

ses e até anos para ter uma consulta 

e ser tratado de uma enfermidade 

grave, perder toda uma vida de tra-

balho num incêndio que tudo levou 

e não ter qualquer apoio para reco-

meçar, etc,etc. 

 
Meu Deus! Como é possível não se  

estar perturbado, assustado, nervo-

so, descrente, com o coração aperta-

do, revoltado mesmo, ter medo do 

dia de amanhã para os nossos filhos 

e netos?  

 

“Mas não se perturbe o vosso cora-

ção” disse-nos Jesus. 

Mês de Agosto. Vamos para férias, 

merecidas após longos meses de 

trabalho, mas não caiamos na tenta-

ção de nos isolarmos para esquecer 

de tudo aquilo que se passa à nossa 

volta. 

Férias devem ser sinónimo de des-

canso, de  paz, de tranquilidade. 

Mas que essa paz seja a paz de Jesus, 

a paz que só Jesus nos dá. A paz da 

contemplação do sol do Verão, do 

verde dos campos, da variedade e 

riquezas que Deus pôs à nossa dispo-

sição. A paz de nos sentirmos bem 

como irmãos de todos os que habi-

tam a casa comum. 

A paz duma maior convivência com a 

família, com os amigos, com todos 

aqueles com que nos vamos deparar, 

muitos deles ao longo das férias tra-

balhando para que possamos des-

cansar. 

Que seja uma paz confiante num 

mundo melhor, uma paz e um des-

canso que me preparem e deem for-

ças para lutar por tudo o que nos 

desvia e desvia os homens e mulhe-

res de Ti, Senhor. 

 

Boas férias Irmãos e que o Senhor 
esteja sempre convosco. 

COLUNA DO IRMÃO PROVEDOR 

 “NÃO SE PERTURBE O VOSSO CORAÇÃO” (JO14,1)  
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Projecto da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa 

“IR AO ENCONTRO” 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 

Lisboa entidade canonicamente erecta, é uma 

associação pública de fiéis, cultual e de miseri-

córdia, que assume como principal missão a 

prática das Obras de Misericórdia, em especial 

as sete Obras Espirituais, bem como a realiza-

ção de actos de culto católico. 

A Irmandade tem a sua sede na Igreja de São 

Roque e tem uma particular relação institucio-

nal com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

que conforme aos seus Estatutos, deverá viver 

“…de acordo com a tradição cristã do seu com-

promisso originário”, o que impõe à Irmandade 

uma presença activa na vida da Santa Casa, 

“enquanto garante dos seus princípios enfor-

madores” 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem em 

funcionamento cerca de 150 Equipamentos So-

ciais e de Saúde na Cidade de Lisboa e alguns 

nos arredores – Creches, Jardins de Infância, 

Centros de Acolhimento Infantil, Centro de Dia, 

Centros de Promoção Social, Lares, Centros de 

Reabilitação, Hospitais, Unidades de Saúde e 

Cuidados Continuados, etc.etc., para crianças, 

jovens, adultos e idosos. 

 Compete à Irmandade assumir as competên-

cias e responsabilidades que lhe estão assigna-

das e designadamente; 

- O promover a assistência espiritual e religiosa 

a todos os utentes nos diversos  Equipamentos 

Sociais e de Saúde.  

-  O assegurar o culto da religião católica nas 

Igrejas e Capelas da Santa Casa (cerca de 20 lo-

cais) com especial enfase na Igreja de São Ro-

que.  

-   A tutela do Espirito Cristão que enforma a 

acção da Santa Casa 

É neste âmbito que a Irmandade de São Roque 

lançou o Projecto “IR AO ENCONTTRO”. Diaria-

mente, de manhã e à tarde, Irmãos de São Ro-

que e Voluntários, sempre que possível acom-

panhados por um sacerdote, (Capelão da Santa 

Casa, Capelão do Equipamento, Sacerdote ao 

serviço da Irmandade) visitam os utentes inte-

grados ou residindo nos Equipamentos. 

Aí poem em prática, em acções concretas, as 

Obras de Misericórdia, designadamente as espi-

rituais; “dar bom conselho, ensinar os simples, 

consolar os tristes”. 

No encontro com os Utentes e Colaboradores 

cultiva-se a empatia, com o verdadeiro intuito 

de chegar a cada um de acordo com as suas ca-

rências, afectivas, de companhia, de escuta, de 

apoio espiritual e religioso. 

Respondendo a solicitações apresentadas pelos 

Equipamentos (por exemplo no seu Aniversá-

rio) ou por iniciativa e proposta da Irmandade 

realizam-se acções catequéticas e Celebrações 

religiosas (Oração do terço, Celebrações euca-

rísticas, distribuição da comunhão, Unção de 

Doentes, Confissões, peregrinações, etc.) e de 

animação (contar historias de Santos, em espe-

cial de São Roque, pequenos concertos do Coro 

da Irmandade ou de outros, até do próprio ou 

de outros Equipamentos, visitas à Igreja e Mu-

seu de São Roque, Carnaval e Santos Populares, 

etc.). 
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Projecto da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa 

“IR AO ENCONTRO” 

Este ano no que concerne às crianças lançámos 

a semente de São Roque, contando a vida do 

Santo, através do nosso livro “Um menino cha-

mado Roque”, tendo oferecido nos 14 Centros 

de Acompanhamento Infantil mais de 3 cente-

nas destes livros. E foi emocionante ver as cri-

anças a partilhar entre si a história e fazerem 

desenhos alusivos ao tema. Foi encantador. 

Recorda-se que estes Equipamentos encontram

-se situados, quase na sua totalidade, nas áreas 

e bairros mais marginalizados, com populações 

de vida difícil, desestruturada, com muitos 

utentes com as relações familiares muito fracas 

ou extintas, vivendo isolados, com as fraquezas 

da idade e das doenças, obrigados a conviver 

com as duas, três ou mais dezenas de Utentes 

do Equipamento em que residem. 

Em todo esse trabalho está presente a preocu-

pação dominante de S.S. o Papa Francisco ao 

convocar os cristãos para irem ao encontro das 

periferias sociais e dos mais excluídos e ao mes-

mo tempo as Propostas de Objectivos, para o 

Ano Pastoral do Patriarcado de Lisboa, para 

2019/2020. 

A Equipa de Irmãos e Voluntários que realiza 

estas acções, nomeadamente este Projecto, “Ir 

ao Encontro”, compõe-se neste momento por 

seis membros leigos e um sacerdote, número 

insuficiente para um tão grande número de 

Equipamentos. No passado recente visitámos 

53. Muitos ficaram sem visita. Mais voluntários 

seriam muito bem vindos e estamos prontos 

para os acolher. 

É um trabalho largo e espiritualmente compen-

sador, que leva a alegria cristã a muitos milha-

res de crianças, jovens e adultos, que dessa ale-

gria tanto necessitam.  

Agosto será mês de férias, que bem precisamos 

de descansar, para recobrar forças e voltar 

cheios de energia e entusiasmo. 

Pelo entusiasmo e carinhoso acolhimento dos 

Colaboradores, Profissionais e Utentes da Santa 

Casa com quem nos temos cruzado, estamos 

certos que em conjunto poderemos construir 

mais e melhor, indo ao encontro uns dos ou-

tros. 

Até Setembro. 
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A Igreja de São Roque tem um novo Reitor e a Santa Casa um novo Capelão 

Tomou-se conheci-
mento das nomea-
ções para o Ano 
Pastoral 2019 - 
2020 por S.E.R. o 
Senhor Cardeal 

Patriarca, nas quais é mencionada a decisão de 
nomear o Pe. António Júlio Trigueiros sj para 
Reitor da Igreja de São Roque e Capelão da San-
ta Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). 
 
A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 
Lisboa (IMSRL) regozija-se por esta nomeação, 
dá as boas vindas e deseja um relacionamento 
de amizade e de trabalho muito próximo. 
 
Particularmente importante é a ajuda que o 
Reitor da Igreja de São Roque e Capelão da 
SCML pode dar aos propósitos da IMSRL fomen-
tar a vocação cristã, a prática das Obras de Mi-

sericórdia, e o exercício e apoio das actividades 
de apostolado e de evangelização.  
 
Acresce a importância de um excelente relacio-
namento que decorre da incumbência da IMSRL 
assegurar o culto católico na Igreja de São Ro-
que, bem como nas Igrejas, Capelas e Oratórios 
dos Equipamentos Sociais e outras dependên-
cias pertencentes à SCML, em cooperação com 
a SCML, o Reitor da Igreja de São Roque e o Ca-
pelão da SCML. 
 
Ao Pe. António Vaz Pinto sj, a IMSRL deseja as 
maiores felicidades nas novas funções.  
Com uma presença muito marcante, foi sempre 
um privilégio, para quem o ouve, a partilha da 
experiência do seu encontro com Deus, consti-
tuindo-se um estímulo para as nossas próprias 
vidas, ajudando-nos a perceber melhor a reali-
dade e a abrir o nosso coração. 

Celebrações em Honra do Bem-Aventurado São Roque—2019 
Neste ano de 2019 recordamos os nossos Ir-
mãos que as Celebrações em Honra do Bem-
Aventurado São Roque serão de 27 de Setem-
bro a 06 de Outubro. 

Damos inicio às mesmas no dia 27 de Setembro 
com o início da Novena a São Roque, pelas 
12h30 na Igreja de São Roque.  

O dia da grande festa de São Roque, com Missa 
Solene, presidida por Sua Exª Rev.ma D Rui Va-

lério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança. 
será no dia 06 de Outubro.  

Realizando-se as Eleições Legislativas , no dia 06 
de Outubro 2019, não se realizará a habitual 
Procissão de São Roque, pelas ruas de Lisboa. 

Mais próximo das datas daremos mais informa-
ções. 

Encerramento das Instalações da Irmandade para Férias 

Encontra-se a Irmandade da Misericórdia e de 

São Roque de Lisboa prestes a encerrar as suas 

instalações para um merecido período de férias 

e descanso de todos, junto das suas famílias. 

Assim vimos comunicar-vos que as instalações 

da Irmandade encontrar-se-ão encerradas de 

05 a 31 de Agosto para férias dos seus colabora-

dores, ocorrendo a habitual interrupção das 

suas actividades. 

Recordando que “Deus não vai de férias”, resta-

nos desejar-vos, igualmente, um tranquilo e 

merecido período, junto de familiares e amigos. 

Em Setembro, voltaremos com força, vontade e 

mais amor para iniciar um “novo ano” de traba-

lho direccionado para a prática das Obras de 

Misericórdia, designadamente, as Espirituais, 

como é nossa Missão. 
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Procissão em Honra de Santo António de Lisboa 

Dia 13 Junho, Dia de Santo António, as ruas de 

Lisboa do popular Bairro de Alfama, voltaram a 

encher-se para a tradicional procissão, este ano 

presidida pelo novo Bispo auxiliar de Lisboa, D. 

Américo Aguiar, que fez toda a Procissão com 

uma preciosa relíquia do Santo para a venera-

ção dos fiéis. 

A imagem de Santo António percorre as estrei-

tas e típicas ruas do bairro, cerca de dois quiló-

metros mas que tardam duas horas a caminhar, 

montado numa viatura dos Bombeiros, cuida-

dosamente ornamentada.  

Foram milhares, dezenas de milhar, os que saí-

ram à rua, misturados com os turistas, numa 

manifestação de fé, mas simultaneamente num 

ambiente de festa popular. Esta é uma procis-

são muito especial, desde logo a mais popular 

da cidade de Lisboa. 

O padroeiro da cidade de Lisboa é São Vicente 

mas Santo António é o grande Santo da cidade 

e é um dos santos mais popular da cristandade 

em todo o mundo.  

No final da procissão o Senhor Bispo fez uma 

homilia que tocou a assistência pela forma di-

recta com que falou, de todos entendida, crian-

do muita empatia e arrancando no final uma 

sentida e espontânea salva de palmas. 

Sem recorrer a erudição e figuras de oratória, 

com palavras simples e directas, com notas de 

humor e muita humanidade, foi lembrando que 

temos por dever ser “sal da terra” e de sermos 

reconhecidos pela beleza do nosso viver, lem-

brando o exemplo da simplicidade de vida de 

Santo António que não foi obstáculo a ser pro-

clamado Doutor da Igreja . 

D. Américo Aguiar, numa linguagem que cativou 

a assistência, fiéis, turistas, curiosos, amigos de 

Santo António, lembrou que vinha do Porto, 

mas já se sentia muito bem em Lisboa e foi um 

bairrista, ao lembrar que  “podemos ir a qual-

quer ponto do mundo, ao país mais estranho, 

que vamos encontrar uma imagem, uma capela 

ou um oratório dedicado a Santo António de 

Lisboa. Ficamos chateados quando dizem Santo 

António de Pádua. Santo António é português, 

mas nós temos de fazer por isso, todos nós, a 

cidade. Temos de ter orgulho de testemunhar 

que o António é nosso, não é só que a taça é 

nossa, é que o António é nosso”. 
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Santo António morreu em Pádua , na Itália, e é 

normal os santos serem mais conhecidos pelo 

local em que morrem.  Muitas vezes nem se 

sabe nem o local nem a data de nascimento. Do 

nosso António conhece-se bem toda a sua his-

tória, mas morrendo em Pádua é mais conheci-

do como Santo António de Pádua. Nas terras 

com maiores influências portuguesas, e há-as 

por todo o mundo, o nosso António é venerado 

como Santo António de Lisboa. Leão XIII, Papa 

entre 1878 e 1903, aquietou as disputas quan-

do disse que é "o santo de todo o mundo", por 

ser estimado e venerado em todo o mundo.  

Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné 

e São Tomé e Príncipe, India, Timor, Macau, 

mas também India, Polónia, Congo, Sri Lanka, 

Japão, China e Filipinas, nestas últimas muito 

por influência da missionação franciscana, Fran-

ça, onde pregou durante a sua vida, Bielorrússia 

e Rússia, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda e Co-

reia do Sul, são terras onde Santo António é ve-

nerado, normalmente com manifestações de 

cunho popular, misturando o religioso ao profa-

no, nalgumas com procissões no dia 13 de Ju-

nho. Nos  EUA o Santo deu o nome à cidade de 

Santo António, no Texas. 

Também na Croácia há uma forte devoção a 

Santo António e quando ganharam a prata no 

ultimo mundial Mateo Kovacic dedicou a sua 

medalha a Santo António de Lisboa (de Pá-

dua…), que é também o padroeiro da Paróquia 

de Kovacic. 

A amorosa imagem de Santo António, que o 

Menino acaricia, com uma festinha na calva, 

está numa capelinha numa minúscula ilha per-

dida na Croácia onde os pescadores iam ouvir 

missa ao domingo quando estavam na sua faina 

de pesca. 

O reitor da Igreja de Santo António de Lisboa, 

Frei Francisco Sales, franciscano, gosta de re-

cordar que  a devoção a Santo António se verifi-

ca em todos os cantos do mundo e mesmo fora 

da comunidade católica, como por exemplo en-

tre os muçulmanos. 

Grande pregador, sábio e santo alcançou uma 

projecção universal. 

 Francisco Sales considera que se tornou popu-

lar "pela sua santidade, simplicidade e humilda-

de", bem como por ser "um grande taumatur-

go".  Um Santo conhecido pelos seus pequenos 

e grandes milagres, desde achar coisas perdidas 

a sarar grandes moléstias, a todos acode e pro-

tege. 

Pela Igreja de Santo António, em Lisboa, pas-

sam anualmente cerca de 300 mil pessoas de 80 

países. Depois dos italianos, são os polacos 

quem mais visita o local de culto. É ainda o rei-

tor da Igreja que nos esclarece que essa visita é 

muito mais que uma curiosidade turística, pois 

é normal virem  acompanhados de sacerdotes 

que celebram missa no local onde Santo Antó-

nio nasceu. 
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Santo António 

nasceu e viveu 

em Lisboa, vi-

veu e morreu 

em Pádua. Daí 

o ser conhecido 

como Santo 

António em 

Portugal e nas 

terras de língua 

portuguesa e 

naquelas com 

mais influência 

portuguesa e 

como Santo António de Pádua na generalidade 

dos países, já que normalmente o nome dos 

santos fica mais ligado ao local em que acabam 

os seus dias, tantas vezes já em olor de santida-

de.  

Com frequência o local e data de nascimento 

nem são conhecidos, como é o caso de Santo 

António, em relação à data de nascimento, que 

é incerta, aceitando-se como mais provável que 

tenha nascido entre 1191 e 1195.  

A data e local de falecimento pelo contrário são 

bem conhecidos, não sofrendo contestação, 13 

de Junho de 1231, data em que é celebrado pe-

la Igreja e comemorado pelo seu amado Povo.  

Lisboa ou Pádua? Aceitemos a palavra sábia do 

Papa Leão XIII (1878 – 1903), que desfazendo 

rivalidades, e reconhecendo como Santo Antó-

nio é venerado universalmente, apontou-o co-

mo “o santo de todo o mundo”.  

Mas enfim, para nós será sempre o muito que-

rido Santo António de Lisboa. 

Foi baptizado com o nome de Fernando Martins 

de Bulhões 

Na casa onde nasceu e viveu a sua infância na 

Rua das Pedras Negras, junto à Sé de Lisboa, 

está hoje a Igreja de Santo António. 

O seu passamento está bem documentado e 

merece alguma referência 

Ao amanhecer do dia 13 de Junho de 1231, San-

to António sente-se fraco e desfalece. Sentindo 

que a morte se aproxima, pede para ser levado 

para a pequena igreja de Santa Maria Mater 

Domini (Mãe de Deus), em Pádua, onde tinha 

vivido. Muito fraco, fruto da sua vida de peni-

tência, com uma dieta muito exigente e frugal e 

frequentes jejuns, não aguenta a difícil viagem, 

que é feita num carro de bois, sujeita a grandes 

incómodos e já não consegue ir até Pádua. Vê-

se obrigado a parar em Arcella, às portas de Pá-

dua, aí acabando por morrer, no convento das 

clarissas de Santa Maria de Arcella, apenas com 

36 anos (ou no máximo 40, dependendo da 

efectiva data de nascimento) mas com uma lon-

ga vida, riquíssima de humanidade, sabedoria e 

santidade. 

ANTÓNIO, O SANTO 

A fama da sua santidade era já imensa e todos 

o queriam.  As Irmãs clarissas e a população de 

Arcella não queriam que o seu corpo deixasse 

aquela terra que recebera o seu último suspiro 

e queriam sepultá-lo na sua igreja, mas a popu-

lação de Pádua exigia que a última vontade de 

Santo António, de ser levado para Pádua, fosse 

cumprida. A maior capacidade de Pádua, aliada 

à vontade expressa do santo, levou a melhor. O 

corpo de Santo António foi levado para Pádua e 

sepultado na pequena igreja de Santa Maria 

Mater Domini, conforme o desejo manifestado 

por Santo António.  

Com a instalação do corpo de Santo António na 

Igreja de Santa Maria Mater Domini, Pádua tor-

na-se centro de peregrinação. A ela acorrem 

gentes de toda a parte, na procura de uma con-

solação para as suas aflições económicas e so-

frimentos físicos e maleitas de toda a espécie, 

Um pouco da Vida de Santo António 
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todos em busca da ajuda do santo. São tantos 

os crentes a relatar a ocorrência de milagres 

que, menos de um mês passado sobre a sua 

morte, o bispo de Pádua decide pedir ao Papa 

Gregório IX o início do processo de canonização. 

O Papa Gregório IX, procede à sua beatificação 

em 1232, em Roma e ainda no mesmo ano e 

cumpridos todos os requisitos canónicos, o pa-

pa Gregório IX canonizou Santo António a 30 de 

Maio de 1232, na catedral de Espoleto, antes 

que se completasse o primeiro aniversário da 

sua morte. Santo António é muito frequente-

mente apresentado como o canonizado mais 

rápido na história da Igreja. 

Pádua achou que aquela igrejinha, era pequena 

para acolher tantos peregrinos, que eram já 

multidões, nem estava de acordo com a grande-

za do santo. Em que grandeza estaria pensando 

a boa gente de Pádua? Na sua humilde santida-

de? Acreditemos que sim. Logo no ano seguinte 

à sua morte, Pádua decide edificar uma Basílica 

em sua honra, e a pequena igreja onde está o 

corpo do santo foi integrada na construção. 

Durante a cerimónia de inauguração da Basílica, 

40 anos após a sua morte, foi aberto o túmulo 

de Santo António e constatou-se que a sua lín-

gua não tinha sofrido os efeitos do tempo, e se 

encontrava  incorrupta, o que foi entendido co-

mo mais um sinal da sua santidade e da eleva-

ção, beleza e rigor da sua oratória sagrada. São 

Boaventura, presente no ato, disse que o mila-

gre era prova de que sua pregação era inspirada 

por Deus. Actualmente a sua língua colocada 

num relicário, continua em Pádua, para venera-

ção dos fiéis. 

QUEM FOI FERNANDO MARTINS DE BULHÕES? 

Certa tradição di-lo educado no seio de uma fa-

mília nobre para ser cavaleiro, mas na verdade 

não se sabe quem foram seus pais, sendo geral-

mente aceite, com razoável segurança, que teri-

am uma confortável situação económica e seri-

am plebeus e não nobres. 

O desejo de atribuir a Santo António, os maiores 

ornamento leva também a imaginar-lhe uma 

elevada linhagem, mas com o devido respeito 

também Santo António poderia repetir a pala-

vra de Cristo e responder a esses efémeros e 

falsos elogios, o meu reino não é deste mundo e 

a minha linhagem é outra, bem maior, é ser Fi-

lho de Deus, Irmão de Cristo Nosso Senhor.  

Fez os primeiros estudos na Igreja de Santa Ma-

ria Maior (hoje Sé de Lisboa), sob a direcção dos 

cónegos 

da Ordem 

dos Re-

grantes 

de Santo 

Agosti-

nho. In-

gressou 

ainda 

adoles-

cente co-

mo novi-

ço da 

mesma 

Ordem, 

no Mos-

teiro de 

São Vi-

cente de 

Fora. Desejando aperfeiçoar a sua formação, e 

sendo ao tempo Coimbra o centro intelectual de 

Portugal, pede para ser transferido para o Mos-

teiro de Santa Cruz de Coimbra, onde terá apro-

fundado o estudo da Bíblia e dos textos dos Pa-

dres da Igreja. 

Aí entra contacto com os primeiros missionários 

franciscanos que haviam chegado a Portugal em 

1217, e que estavam a caminho do Marrocos 

em missão missionária e que viria a terminar 

com um sofrido martírio colectivo, que suscitou 

forte impressão em Portugal e do qual há pun-

gentes registos pictóricos. 
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Tocado pela simplicidade da recém criada Or-

dem Franciscana deixa o hábito de agostinho e 

ingressa na nova Ordem, adoptando o nome de 

António. 

Tocado pelo espirito missionário embarca para 

Marrocos desejoso de iniciar uma vida de pre-

gação junto dos infiéis. 

Acometido por grave doença vê-se obrigado a 

regressar, “desalentado, já que não havia profe-

rido um único sermão, não convertera nenhum 

mouro, nem alcançara a glória do martírio pela 

fé.” Outros destinos lhe estavam reservados. 

Apanhada por forte tempestade, a embarcação 

em que regressava, foi arrastada para a Sicília. 

Daí passou para o continente italiano onde viria 

a encontrar-se, em Assis, com São Francisco, 

dito de Assis, fundador da Ordem. 

Como curiosidade talvez menos conhecida, San-

to António, teve “uma brilhante carreira militar 

póstuma, iniciada pelo regente Dom Pedro que, 

em 1668, ordenou que assentasse praça no Re-

gimento de Infantaria em Lagos. Foi sucessiva-

mente promovido a capitão e coronel. Numero-

sas cidades da Espanha, Portugal e Brasil confe-

riram-lhe títulos militares, condecorações, insíg-

nias e outras honrarias.  

SANTO ANTÓNIO, PADOREIRO DE LISBOA? 

E afinal quem 

é o Padroeiro 

da cidade de 

Lisboa, Santo 

António ou 

São Vicente? 

A resposta 

não é simples. 

São Vicente de Saragoça é o santo padroeiro 

principal do Patriarcado de Lisboa. Já Santo An-

tónio é o padroeiro principal da cidade de Lis-

boa, segundo a explicação que é apresentada 

pelo Irmão Pedro, da Igreja de Santo António, e 

em conformidade com o Directório litúrgico. 

Mais conhecido pela sua faceta popular, pelas 

histórias envolvendo os seus milagres, em que 

se mistura a verdade histórica com muita imagi-

nação, e das festas populares que enchem as 

ruas de milhares de pessoas, há um outro Santo 

António. Um homem com uma vida extraordi-

nária, uma preparação teológica incomum, dis-

tinguindo-se como teólogo, místico, asceta e 

sobretudo como notável orador e grande tau-

maturgo. Homem de grande cultura, que se 

manifesta nos seus sermões, que nos deixou 

recolhidos em escrita. O seu grande saber tor-

nou-o uma das mais respeitadas figuras da Igre-

ja Católica do seu tempo. Leccionou em univer-

sidades italianas e francesas e foi o primeiro 

Doutor da Igreja franciscano. São Boaventura 

disse que ele possuía a ciência dos anjos. Hoje é 

visto como um dos grandes santos do Catolicis-

mo. 

Extravasando da vida tranquila do convento, 

viveu em sintonia com a natureza, como nos 

recorda a sua pregação aos peixes, triste de não 

ser ouvido na sua pregação aos homens. Defen-

deu os direitos dos mais desprotegidos “numa 

retórica conversora de amplos resultados e de 

uma amplitude de visão que ainda hoje confe-

rem aos seus escritos uma contemporaneidade 

inegável,”  e dirige severas críticas aos prelados 

e dignatários eclesiásticos, que se procuravam 

os prazeres e luxos mundanos. 

Reconhecendo a pujança e excelência da sua 

oratória e o rigor teológico dos seus escritos e 

das suas pregações, em 1946, o Papa Pio XII 

proclama Santo António Doutor da Igreja, com 

o título de Doutor Evangélico.  

Contemporâneo e amigo de São Francisco de 

Assis, Santo António é um dos santos mais po-

pulares da Igreja Católica.  

Peçamos ao grande Santo António de Lisboa 

que nos ajude a sermos bons cristãos e santos 

como ele foi. 
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Uma Imagem de São Roque do início do século XVI. 

Terá sido a primeira a reproduzir o Santo em Portugal? 

Encontra-se atualmente fazendo parte das cole-

ções do Museu Nacional de Arte Antiga sediada 

na Rua das Janelas Verdes (Lisboa), escultura 

esta que pertenceu ao grande colecionador de 

antiguidades, Ernesto Jardim Vilhena (1876 – 

1967), cujos seus herdeiros em 1969 a doaram 

entre 1500 peças ao estado português, e desde 

1980 faz parte integrante do espólio do MNAA. 

Ao termos conhecimento da sua existência, es-

crevemos para o museu em causa perguntando 

o que havia de concreto sobre a dita escultura, 

que obtivemos resposta escrita quase imediata 

da conservadora da coleção de escultura douto-

ra Maria João Vilhena de Carvalho, que aqui lhe 

apresentamos os nossos agradecimentos, a 

qual elucida textualmente como sendo “São 

Roque / Escultura luso-nórdica (atribuição) / 

Século XVI, 1501 – 1525 / Madeira (Carvalho) / 

escultura de vulto a ¾ com as costas escavadas. 

Policromada. / Alt. 93 x Larg. 25 x Prof. 17 cm / 

Proveniência: Doação, Colecção Comandante 

Ernesto Vilhena (Herdeiros), 1980 / MMAA inv. 

1515 Esc”. 

 

Perante tais elementos que consideramos abso-

lutamente seguros, ficamos verdadeiramente 

esclarecidos de uma forma fidedigna que a ima-

gem em madeira de carvalho em causa, cuja 

fotografia se apresenta, que por ter as “costas 

escavadas” estava destinada a ser colocada jun-

to a uma parede, é do primeiro quartel do sécu-

lo XVI, compreendendo o seu fabrico entre os 

anos de 1501 a 1525. Ora é precisamente entre 

estas datas que foi edificada a capela dedicada 

a São Roque na cidade de Lisboa, a qual se inici-

ou na precisa data de 24 de março de 1506 por 

iniciativa dos então Carpinteiros de Machado 

da Ribeira das Naus, cujos seus alicerces, con-

forme foi comprovado pelos trabalhos arqueo-

lógicos realizados em 1998, se encontram den-

tro da atual Igreja de São Roque no local preci-

so onde hoje está a galeria denominada de São 

Roque, como elucida o “Roteiro / Museu de São 

Roque”, 2015. 

 

E foi naquela capela, segundo se crê, que se ini-

ciou pela primeira vez em Portugal o culto ao 

Santo, incrementado pela terrível praga da pes-

te (ou lepra) que entrou pelo porto de Lisboa 

pelo mês de setembro de 1505, que depois de 

concluída se fomentou uma “Bem-Aventurada 

Irmandade” dedicada a ele, que por certo tinha 

a sua imagem como figura central, a qual muito 

provavelmente seria esta que se encontra pre-

sente no Museu Nacional de Arte Antiga. 

Orlando V. B. da Rocha Pinto 

Irmão de São Roque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


