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{magictabs}Breve Histórico::

Lembrando Algumas Datas
- 1868, na esquina da Luís de Camões com a Bento Gonçalves começa o "Centro Literário
Partenon" em memória ao Partenon de Atenas.
- 1876, no areal do Partenon, o Coronel Arruda mandou construir uma Capela dedicada a
Santo Antônio.
- 1895 realizou-se o primeiro batizado na Igrejinha Santo Antônio. Cecília Branca foi quem
recebeu o batismo.
- 1903 chega um grupo de Freis Capuchinhos franceses a Porto Alegre para assumir a
direção do Seminário Diocesano. Neste ano, Frei Bernardino d'Apremont foi nomeado Capelão
da Igreja Santo Antônio.
- 1904, no dia 7 de fevereiro iniciou o Apostolado da Oração, tendo como assistente o Frei
Bernardino.
- 1911, no dia 30 de agosto, Dom Cláudio Ponce Leão oficializou a Capelinha Santo
Antônio como Paróquia.
- 1911, no dia 1º de setembro, Padre Manuel, português, foi nomeado Cura da nova
Paróquia.
-

1912, Frei Bernardino d'Apremont assume como 1º Pároco Capuchinho.

- 1913, no dia 13 de junho acontece a primeira Festa do Padroeiro, Santo Antônio. Neste
ano também inicia a história da Escola Santo Antônio aos cuidados dos Irmãos Lassalistas.

- 1922 foi ampliada a Igrejinha de 12 para 24 metros.
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- 1927 tratou-se de construir uma nova Igreja.
- 1928, no dia 17 de junho foi abençoada a pedra fundamental da torre da nova Igreja por
Dom João Becker.
- 1928, a 24 de junho, Madre Clara Maria de Azevedo Souza e Frei Pacífico de Bellevaux
fundam a congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida.
- 1932, em julho foi erguida a Cruz Luminosa no ápice da torre. No dia 5 foi ouvido o
primeiro sino ressoar no alto da torre. 18 sinos vieram de Annecy (França).
- 1935, aconteceram as primeiras santas missões pregadas pelos freis capuchinhos.
- 1950, reinício das obras da Igreja que estavam paradas desde 1932.
- 1951, a 12 de janeiro é enviada de Roma a Relíquia de Santo Antônio, a pedido de Frei
Antônio de Caxias.
- 1952, no dia 31 de agosto reza-se a primeira Missa na Igreja atual.
- 1961 a Igreja Santo Antônio está concluída. A 17 de dezembro celebra-se o Jubileu de
Ouro da Paróquia com inauguração da Igreja.
- 1968, no dia 4 de agosto inauguração do Salão renovado.
- 1984 estavam concluídos os salões panorâmico e térreo com doações dos paroquianos e
devotos.
- 1985, a 13 de março iniciaram-se as celebrações dos dias 13, com benção dos pães, da
saúde e imposição das mãos. "Dia 13, não é dia de azar, mas de Santo Antônio".
- 1990, aquisição da estrutura metálica para o ginásio de esportes. A 29 de junho foi
inaugurado.
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- 1991, a 19 de dezembro, iniciam as obras do complexo das Lojas na Luís de Camões.
- 1992, em outubro, iniciam as obras do centro catequético.
- 1995, a 6 de junho começou-se celebrar com Santo Antônio em todas as terças-feiras.
Hoje com horários das 10h, 15h30min e 19h.
- 1997, em março concluiram-se as obras do centro catequético.
- 1998, a 26 de maio a Festa de Santo Antônio foi incluída no calendário de eventos de
Porto Alegre pela Lei 8.164, artigo 2º.
- 2001, restauração dos vitrais custando sessenta e sete salários mínimos.
- 2002, a partir do dia 13 de janeiro, de cinco Missas, passam a ser celebradas seis, nos
dias 13 de cada mês. A Missa acrescida é a das 7h30min.
- 2002, a 29 de agosto, em Garibaldi, o Capítulo Provincial elege Frei Irineu Costella como
Conselheiro da Formação permanente da Província.
- 2003, no dia 30 de Setembro, Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre,
em homenagem aos cem anos de presença dos Freis Capuchinhos na Capital.
- 2005, no dia 8 de agosto inicia a reforma geral das duas cozinhas dos salões panorâmico
e térreo.
- 2006, no dia 12 de abril ás 14h30min acontece a Inauguração da Casa de Passagem:
"Centro de convivência Santa Clara".
- 2008, no dia 13 de janeiro foi dada a bênção inaugural da nova secretaria da Paróquia,
situada na entrada da Igreja Santo Antônio.
- 2008, no dia 3 de março, oficialização do nome "Ação Solidária Santo Antônio" e começo
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das novas atividades de promoção humana.
- 2008, no dia 23 de julho inicia a restauração interna da Igreja Santo Antônio.
- 2009, em fevereiro foram instalados os novos bancos da Igreja Santo Antônio.
- 2009, no dia 1º de outubro começa chegar o material para a restauração externa da Igreja
Santo Antônio.
- 2010, em fevereiro conclui-se a restauração externa da Igreja e a reforma interna do
Salão Panorâmico.
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