
SANTO ANDRÉ 

CONTACTOS 

Santo André, irmão de São Pedro, foi o primeiro dos 

Seguidores de Cristo a ser chamado.  

Evangelizou a Cítia e a Acaia, tendo fundado a Igreja de 

Bizâncio (Actual Istambul) que terá dado origem ao 

Patriarcado de Constantinopla e por conseguinte á Igreja 

Cristã Ortodoxa. 

É Patrono , entre outros, da Vila de Sobrado, da Escócia, 

Russia, da Grécia, dos cantores e dos Pescadores. 

O seu atributo pessoal é a Cruz em aspa, chamada de Cruz de 

Santo André, porque terá implorado a seus algozes, no 

momento do seu martírio, para não ser crucificado como 

Jesus Cristo, por considerar-se indigno. 

O dia dedicado a Santo André é o dia 30 de Novembro, no 

entanto,  em Sobrado festeja-se no último Domingo de 

Novembro. 

As suas relíquias podem ser adoradas em  Patras, na Grécia. 

Largo do Passal 

4440-341 Sobrado– Valongo 

Telf. 224 111 234 

Fax. 224 159 697 

paroquiadesobrado@hotmail.com 

www.paroquiadesobrado.pt.vu 

IGREJA MATRIZ 

SOBRADO 



A Igreja Matriz de Sobrado foi edificada em 1671 a expensas 
da Familia Pamplena, que também fez a doação da 
Residência Paroquial e do largo do Passal á paróquia. 

É de uma enorme riqueza artística. A Fachada, o Altar-Mor e 
os belos azulejos do séc. XVII, são apenas alguns exemplos 
que fazem deslumbrar qualquer pessoa. 

O edificio sofreu obras de requalificação estruturantes, 
recuperando a magestade de outrora. C 

omo forma de abrilhantar as cerimónias religiosas, a 
paróquia adquiriu um Orgão de Tubos Alemão dignificando 
ainda mais a importância artística, cultural e religiosa deste 
templo. 

As obras terminaram em fevereiro de 2011, procedendo-se 
á reabertura do espaço com uma cerimónia solene presidida 
pelo Bispo do Porto D. Manuel Clemente. 

O retábulo-mor, de uma riqueza artística fora do comum, é 
ladeado pelas imagens de Santo André, Padroeiro, e de São 
Francisco, do qual os Sobradenses eram grandes devotos. 

Duas colunas monumentais e o Olho de Deus, simbolizando a 
presença de Deus,  adornam magnificamente o retábulo-mor. A 
abóboda, toda ela em talha dourada, data do séc. XVIII. 

Os azulejos, recentemente restaurados, são de um incalculável 
valor artístico, estando dispersos por todo o edificio, 
representando motivos florais e Cristãos. 

O Baptistério é um outro belo pormenor da igreja. Está 
localizado á esquerda da porta principal e possui uma pintura de 
boas porporções. Está muito bem conservada e representa o  
Baptismo de Jesus Cristo, no Rio Jordão, pelo seu primo, São 
João Baptista. 

A frontaria, constituída por três tramos, é dividida na 
vertical por cantaria granítica. No tramo central surge um 
amplo portal rectangular ornamentado por duas volutas e 
rematado por um frontão triangular interrompido por um 
belo pormenor representando os atributos de São Pedro. 

A torre é posterior á contrução da Igreja, e data de 1874, 
segundo uma lápide existente. Magestosa, mas um pouco 
desporporcionada da estrutura do edificio, é o ponto mais 
alto da vila, avistando-se uma paisagem imensa. É 
abrilhantada pelo belo relógio em numeração Romana. 

A Igreja, cercada por um amplo adro murado, encontra-se 
numa posição central, entre a Residência Paroquial, o 
cemitério, o Largo do Passal e o Rio Ferreira. 

Hélder Pacheco considera-a “a mais bela (do Concelho de 
Valongo) no ornato granítico”. 


