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3 - Os Monumentos da Rota do Românico do Vale do Sousa 

                                                                             “(…) Vivemos raça, porque houvesse 

                                                                                                      Memória em nós do instinto teu (…)
243

”. 

 

 

3.1- Da sua origem até ao século XIX  

A arquitetura românica portuguesa acompanha o início da formação nacional fazendo 

uma aparição tardia nos finais do século XI, trazendo a influência das ordens religiosas. 

“O século X e os inícios do século XI são marcados, em parte do Ocidente europeu, 

pela construção de edifícios cujas características definem um tipo de arquitetura que se 

convencionou designar de primeira arte românica meridional.244”. 

Alguns historiadores, com o intuito de simplificar este período complexo pela sua 

diversidade, apesar de ser o primeiro movimento europeu que se caracteriza pela 

uniformidade de alguns elementos arquitetónicos, que estão ligados indissociavelmente 

à unificação da fé no ocidente, dividem simplesmente a arquitetura românica em dois 

grupos: a das catedrais (urbe) e a das pequenas igrejas, que na maior parte são 

monásticas e que no nosso território aglutinam-se compreensivelmente no norte. Outros 

historiadores efetuam uma divisão segundo os elementos arquitetónicos regionais que 

os identificam em determinado grupo de características comuns: 1- Alto Minho a Lima, 

integrada na diocese de Tui; 2- os pertencentes à Sé de Braga; 3- os pertencentes à Sé 

do Porto, distinguindo as igrejas de Paços de Ferreira, Paço de Sousa, Airães e Boelhe 

que compreende características singulares; 4- a região de Coimbra, constituindo o 

último grupo.  

A arquitetura românica tem um espaço temporal compreendido entre o surgimento nos 

finais do século X, existindo em toda a sua plenitude no século XI, perdurando no 

século XII e, em alguns países como o nosso, no século XIII, quando já existe a 

presença do gótico
245

.  

Devemos no entanto referir novamente
246

 o caso específico de alguns dos nossos 

elementos que integraram a Ordem beneditina, facto que terá condicionado as estruturas 

monásticas. Sabemos que, por proximidade familiar, D. Henrique traz para Portugal, no 

                                                           
243

  PESSOA, Fernando  in Mensagem, Assírio & Alvim, 8ª Edição, 2010. Cf. Segundo, Viriato, p.20. 
244

 Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Cf. 36-

37. 
245

 SEBASTIÁN, Santiago in Mensagem Simbólico del arte medieval. Cf.  p.282. 
246

 Cf. com capítulo 2, o Lugar, em várias indicações de fontes manuscritas pode-se constatar a pertença à 

Ordem Beneditina. Constitui exemplo a p. 27 nr.68 ou a p.40 nr. 134, entre outras. 
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interior e a norte, um programa construtivo cluniacense
247

, que poderemos observar 

quando analisarmos as características de Pombeiro e de Paço de Sousa.  

Os edifícios religiosos que vamos analisar estão integrados no Vale do Sousa com as 

características distintas desta região. Analisaremos os elementos à semelhança da 

constituição do Apêndice, por ordem alfabética, semelhante à adotada pela equipa e 

bibliografia da RRVS. A nossa abordagem a estes elementos será sucinta e suceder-se-á 

sequencialmente com a localização do elemento, dados cronológicos da sua história, 

uma breve descrição do edificado, materiais de uma forma muito breve e um resumo 

esquemático do que foi exposto.  

 

1-  A Igreja de São Pedro de Abragão 

 

    

A Igreja de São Pedro de Abragão (matriz de Abragão) está integrada na freguesia de 

Abragão, concelho de Penafiel, no distrito do Porto
248

.  

Encontramos referências a esta igreja em documentação datada de 1105, em doação 

testamental de Paio Peres “Romeu” ao Mosteiro de Paço de Sousa
249

. A data seguinte 

em que se encontra referida, é a de 1145. Alguns autores mencionam que a fundação de 

Abragão ocorreu em 1170 e era pertença do couto de Vila Boa de Quires e do marquês 

de Fontes, que “apresentavam os abbades”. Estas indicações surgem claramente noutra 

fonte
250

, pelo que podemos considerar estas informações credíveis. De facto, a igreja já 

                                                           
247

 LOPES, Hugo in Os mosteiros medievais como edifícios de saber - A conquista do território pela 

implantação de conhecimento desde o século X ao século XII - O caso português como ilustração 

paradigmática, http://www.ipv.pt, consultado a 6 de julho de 2012. (…) “as grandes igrejas 

monásticas de Pombeiro, Travanca, Paço de Sousa ou Rates, com grossos pilares de colunas e meias 

colunas adoçadas, onde o percurso simbólico era determinado pelo direcionamento da visão, e que 

filtram a entrada de luz pelas estreitas frestas montando a mística penumbra onde se animam as 

múltiplas decorações que caracterizam o seu espaço litúrgico evidenciam a encenação do espaço do 

modelo de Cluny”; 
248

 Todos os monumentos analisados neste estudo pertencem ao distrito do Porto, motivo pelo qual só 

especificamos a designação do primeiro. A intervenção gráfica cromática associada ao edificado 

remete para a inclusão no concelho atual. 
249

 Paio Peres, casado com Godo Soares da Maia, filha de Soeiro Mendes da Maia (1160- 1108), fez a 

doação da quarta parte de Sancto Petro de Auregam. Cit. em Rota do Românico do Vale do Sousa, 

p.129. 
250

  No Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, II Volume – Norte. Secretaria do Estado da Cultura. 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. Inventário do Património Cultural Móvel, dezembro de 1994, 

http://www.ipv.pt/
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existia, conforme já referimos, e o que sucedeu foi uma reformulação no edifício
251

, que 

se prolongou até meados da centúria. Mais tarde foi reedificada em 1668, pelo abade 

Ambrósio Vaz Golias, às suas expensas
252

.  

No século XIII encontramos o registo de uma doação, dado que confirma a existência e 

respetiva associação ao Mosteiro de Paço de Sousa
253

. 

Descrição: de românico, o edifício conserva a cabeceira, retangular, visto ser este o 

elemento principal ao início das funções do culto. Podemos constatar que o arco 

cruzeiro mantém as características da primitiva edificação. A empena da nave é um 

elemento românico, que se caracteriza pela simplicidade dos silhares, podendo-se 

afirmar que são bem esquadriados
254

 e adotando soluções formais idênticas ao que se 

denomina de “românico nacionalizado”. Este epíteto, que Manuel Monteiro
255

 utilizou 

para descrever o românico da bacia do Sousa e do Baixo Tâmega, caracteriza-se por um 

conjunto de elementos que, pela sua aplicação uniforme, adquirem essa denominação. 

Ferreira de Almeida afirma sobre este tema que é uma “feliz expressão”
256

 encontrada 

por Manuel Monteiro, que demonstra o apreço pela decoração vegetal, existente no 

capitéis, frisos e impostas. 

Aquando da reedificação atribuída a D. Mafalda, no século XIII, erigiu-se a capela-mor 

com uma planta retangular organizada por dois tramos que no exterior se articulam com 

contrafortes, escalonados, para atenuar a pluviosidade. Na fachada posterior da capela-

mor ainda são visíveis pedras almofadas romanas. Ferreira de Almeida
257

 afirma que 

80% das soluções das igrejas românicas portuguesas adotam a aplicação da capela-mor 

quadrangular. Este facto verificar-se-á, segundo o mesmo autor, pela utilização de uma 

                                                                                                                                                                          
há a indicação de que a freguesia de São Pedro de Abragão foi abadia da apresentação do marquês de 

Fontes, pertencente ao couto de Vila Boa de Quires. Cfr. p.302. No Inventário, devemos acrescentar 

que ainda há a afirmação de que pertenceu Arcediagado de Penafiel no Século XII e  ao bispado de 

Penafiel no século XVIII.  
251

 LOPES, Hugo in Os mosteiros medievais como edifícios do saber, afirma que “É frequente a 

construção de Mosteiros ou de Igrejas em locais aonde teriam existido outros templos primitivos, 

associando a edificação a lendas miraculosas, assumindo-se a refundação por invocação da tradição 

sacra do local”. http://www.ipv.pt/, consultado a 6 de julho de 2012. 
252

 Este facto aparece corroborado com a epígrafe que se encontra no interior da igreja. Cf. Rota do 

Românico do Vale do Sousa, pp78-79. 
253

 Fontes manuscritas – Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5. Suportes 

Documentais: microfilme 1275. Excerto pertencente à Memória 6ª – Igrejas do Padroado de Paso do 

Souza - Igreja de S. Pedro d’ Abragão – Cf. [folio 42]. 
254 

 Cit. em Rota do Românico do Vale do Sousa, p.73. 
255

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf.p.88. Almeida descreve os elementos comuns.  
256

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Editorial 

Presença, Lda., 2001. Cf. p.141. 
257

 Idem. Cf.p.30.  

http://www.ipv.pt/millenium
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só nave, que constitui um recurso habitual, ditado pela simplicidade e limitação dos 

programas construtivos que caracterizam o românico português.  

A cabeceira apresenta uma solução formal muito idêntica à que podemos observar no 

Mosteiro de Paço de Sousa, com um motivo semelhante no friso exterior. Lúcia 

Rosas
258

 considera o motivo com reminiscências das decorações utilizadas nas igrejas 

visigóticas e moçárabes, podendo existir uma possível influência. A cabeceira é 

considerada a parte mais nobre da igreja, logo haverá um maior cuidado em evidenciar 

esse facto através da decoração, com elementos arquitetónicos decorativos.   

  

 

 

Abragão Paço de Sousa Motivo geométrico
259

 

O interior da igreja apresenta uma planta longitudinal de nave única e cobrindo a 

estrutura da cabeceira encontramos uma abóbada de pedra de arco quebrado.  

Ferreira de Almeida descreve da seguinte forma: “a paroquial de Abragão, conserva a 

cabeceira românica quadrangular, ritmada pelos contrafortes e por um largo friso em 

tudo semelhante ao de paço de Sousa, que a percorre a meia altura”
260

. Encontramos 

uma outra descrição mais pormenorizada de Ferreira de Almeida que carateriza a 

cabeceira “feita em grande aparelho, com dois tramos, fortemente ritmada”
261

. Afirma 

ainda que, por comparação à pouca cota da cabeceira, podemos considerar as colunas 

adossadas, as bases bulbiformes e os capitéis como tendo um grande volume. Atribui 

uma datação da edificação nos primeiros meados do século XIII.  

A capela-mor possui uma decoração escultórica de teor vegetalista, comum às soluções 

do românico desta época
262

. Encontramos nos capitéis da cabeceira exemplares da 

escultura românica que dão corpo às definições das leis de formalismo e 

                                                           
258

 Cit. em Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso.  

Cf. p.74. 
259 VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal, Formas ornamentais extraídas dos 

monumentos portugueses e classificadas segundo a sua analogia. Cf.p70 e identificada como o Motivo 

N. º 1: Três cordas, formando arcos de volta redonda, abatidos; meio relevo, resultado, o cordame. 
260

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Editorial 

Presença, Lda., 2001. Cf. p.121.  
261

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf.p.95. 
262

 A decoração que se encontra nesta igreja é análoga à decoração do portal principal do Mosteiro de São 

Salvador de Travanca em Amarante. Esta comparação é referida por Lúcia Rosas in Rota do 

Românico do Vale do Sousa, p.74. 
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enquadramento. Os motivos figurativos possuem forte valor expressivo e são 

constituídos por figuras antropomórficas apoiadas em motivos vegetais, por animais, 

como o das aves simétricas em que no eixo da composição surge um animal em atitude 

ameaçadora, ou com motivos entrelaçados, típicos da escultura românica. Os frisos nos 

ábacos dos capitéis têm uma ornamentação em fita de tríplice moldura enlaçada que se 

prolonga por toda a abside.  

Tem uma rosácea que se situa sobre o arco cruzeiro e a decoração é descrita por Ferreira 

de Almeida
263

 como tendo o habitual tema de suástica flamejante, de rosetas de seis 

folhas e estrela de cinco pontas. Acrescentemos que este elemento é limitado no exterior 

por um filete duplo rematado por uma moldura torada.  

À nave setecentista construída aquando da reedificação de 1668, adossou-se uma torre 

sineira, que acrescenta mais um volume ao elemento. De época moderna encontra-se o 

retábulo de talha introduzido na capela-mor, assim como um programa pictórico no teto, 

sobreposto aos elementos pétreos originais
264

. 

Volumetricamente caracteriza-se por um corpo longitudinal retangular (planta), que na 

continuidade para a cabeceira adquire uma cota menor, perfazendo um escalonamento 

de volumes, sendo o telhado de duas águas; o elemento vertical dominante na fachada 

principal é encimado por um prisma quadrangular (torre sineira), cuja construção ocorre 

mais tarde, no século XIX, a que teremos oportunidade de referir no próximo capítulo; a 

capela-mor retangular possui dois tramos e é abobadada segundo o modelo românico 

tardio do Vale do Tâmega; no exterior encontramos dois contrafortes que acompanham 

o arco toral. Adosssada à capela-mor acrescenta-se outro volume na construção 

setecentista, a sacristia. Na parede norte, abre-se uma porta que comunica com este 

elemento. Sobre a porta axial, Ferreira de Almeida afirma que geralmente a igreja românica 

possui 3 portais: um axial na fachada ocidental e as outras duas laterais, uma orientada para o 

norte e a outra para o sul. Nos edifícios de menores dimensões, estes elementos podem ser 

reduzidos a dois, um axial e outro lateral. Neste caso tem um remate superior com uma 

inscrição com a data da reedificação da igreja em latim
265

. Comemora, desta forma, o 

                                                           
263

  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf.p.95. 
264

  Não pormenorizamos a construção, descrição e caracterização dos elementos decorativos, unicamente 

para nos cingirmos ao tema principal, que é a análise das intervenções no edificado. Aconselhamos a 

quem queira aprofundar estes elementos a consulta da Rota do Românico do Vale do Sousa, pp79-80. 
265

 A inscrição encontra-se no lintel: “BREVIS. DOMUS. QVONDAM/PENITVS/SVBMERSA/RVINIS. 

/NVNGAVTEM.// INLONGIVS.DENVO SVRGIT. OPUS / ANNO DNI 1668”. Cf. Rota do Românico 

do Vale do Sousa, p.78. 
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valor histórico do edifício, patrimonializando o seu testemunho, assegurando que o 

texto se mantenha visível para as gerações posteriores. Ainda sobre este aspeto 

encontramos o testemunho histórico na epígrafe no interior da igreja, no sub-coro, em 

que a inscrição, além de mencionar novamente a data de reedificação de 1668, atribui a 

responsabilidade da obra ao abade Ambrósio Vaz Golias, conforme já tínhamos tido 

oportunidade de referir, e acrescenta a data de 1200, da edificação atribuída à 

encomenda da rainha Mafalda. Ferreira de Almeida
266

 “refere que toda a igreja 

românica, quando bem conservada, apresenta cornija, em placas apoiadas em 

cachorros ou em pequenos arcos sobre mísulas”. A igreja de Abragão apresenta uma 

cornija que assenta em modilhões lisos, que podemos encontrar apenas na parede sul, 

pelo que deduzimos que somente estes se conservaram.  

Os elementos de construção caracteristicamente românicos, segundo Ferreira de 

Almeida
267

, tendo efetuado uma análise profunda nas igrejas que foram objeto de 

estudo, são “os muros, pilares e colunas, arcadas e abóbadas, contrafortes e sistemas 

de portais e de aberturas de iluminação”. Nesta igreja encontramos alguns destes 

elementos, como tivemos oportunidade de referir, nomeadamente a cabeceira, os muros, 

os contrafortes e os portais.   

Materiais: toda a estrutura é composta por granito aparente, tendo sido mesmo material 

aplicado nos muros de vedação, no pavimento, platibandas, cunhais e na abóbada da 

capela-mor.  

Apresentaremos sempre no final da análise historiográfica do elemento, um quadro 

síntese com os principais factos abordados no texto.  

 

 IV Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Igreja de São Pedro de Abragão (séc. XI a XIX) 

Cronologia Factos históricos 

Século XI Referência documental. 

Século XII 1105, em doação testamental de Paio Peres “Romeu” ao Mosteiro de Paço de 

Sousa; Arcediagado de Penafiel. 

Séculos XII/XIII Fundação da Igreja; Os elementos românicos que permanecem são o volume 

do edifício, os muros e a cobertura abobadada
268

.  

Século XIII  Remodelação da Igreja. 

Século XVII (1668)  Demolição da nave românica e reconstrução da igreja; A reforma da Época 

Moderna acrescenta os seguintes elementos: a sacristia, a nave, a fachada 

                                                           
266

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3., p.42.  
267

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3., p.39. 
268

  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.78. 
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ocidental. 
Século XVIII  

(c. 1747) 

Pertença do padroado real. Antes desta data terá sido da apresentação do 

marquês de Fontes. 

Século XVIII  Nova remodelação da igreja; Integra o Bispado de Penafiel
269

. 

Século XVIII Introdução do retábulo barroco de talha dourada. Pintura do teto segundo 

programa contemporâneo.   

Séculos XVIII/XIX 

(1758-1862) 

Pertença do padroado real.  

 

2-  A Igreja de Santa Maria de Airães 

 

    
A Igreja de Santa Maria (matriz de Airães), situada no lugar do Mosteiro, localiza-se na 

freguesia de Santa Maria de Airães, no concelho de Felgueiras. A sua origem remonta 

ao século X. Encontramos referências a pertença de padroado
270

 de nobres e da 

apresentação ao arcebispo de Braga
271

. Há igualmente a informação
272

 da sua doação ao 

padroado do bispo do Porto em 1302, passando em 1394 a pertencer à Ordem de Avis. 

A bula pontifícia de 1517 colocou-a na dependência das Ordens de Cristo e Malta. 

Craesbeeck afirma que esta igreja era da reitoria da Mitra e comenda da Ordem de 

                                                           
269

  Sabemos que o bispado de Penafiel teve apenas a duração de 8 anos, de 1770 a 1778, e que Dom Frei 

Inácio de São Caetano desempenhou o cargo episcopal de bispo de Penafiel, mercê da vontade do 

marquês de Pombal em afrontar o bispo do Porto e que renunciou ao cargo, a pedido de D. Maria. A 

integração da igreja de Abragão no bispado de Penafiel é um facto que será comum a outros 

elementos do Vale do Sousa e que analisaremos em pertenças, no final deste capítulo. 
270

 Serrão descreve os padroeiros como: “Indivíduos eclesiásticos ou leigos (incluindo o próprio 

monarca), bem como pessoas jurídicas, que usufruíam do direito de Padroado. Radicava-se este no 

direito de propriedade, isto é, no facto de o mosteiro ou a igreja terem sido fundados ou dotados por 

determinada pessoa, a qual reservava para si parte das rendas do benefício”, in SERRÃO, Joel, 

Pequeno Dicionário de História de Portugal. Porto: Figueirinhas, 1993. Cf. p.275. Segundo Pizarro, 

os patronos detinham vários direitos como os de aposentadoria, comedoria, casamento e cavalaria, e 

como os seus direitos eram transmitidos hereditariamente quer por descendência masculina, como 

feminina (naturais), ocorreram alguma situações de abuso, que levou a que os mosteiros, no final do 

século XIV, pedissem aos monarcas a substituição das formas dos direitos de padroado pelo 

pagamento de uma renda fixa em dinheiro, para evitar a presença da descendência dos naturais nos 

mosteiros. D. Dinis, para prevenir estes abusos, em 1299, proibiu o direito de comedoria nos 

mosteiros, In SOTTO-MAYOR-PIZARRO, José Augusto, Linhagens e estruturas de Parentesco, 

junho 2011. Sabemos pelas Concordatas que as relações entre o Clero e D. Dinis não eram as 

melhores e que era intenção do rei a redução do poder religioso, pelos privilégios que estes tinham, 

conforme se pode depreender na Primeira Concordata entre D. Dinis e o Clero (1289), onde podemos 

constatar, no segundo artigo, a afirmação clara e explícita de que o rei reivindicava para si o direito de 

padroado; no trigésimo artigo, os religiosos declaram que o rei estava a cobiçar os bens da Igreja, in: 

ALMEIDA, Fortunato. História da Igreja. Porto: Portucalense Editora, 1967. Há um certo desacordo 

em relação à numeração dos artigos, pois Fortunato de Almeida considera a Concordata dos 40 artigos 

como a primeira, por ter sido reconhecida pelo rei primeiro que a dos 11 artigos.  
271

   Rota do Românico do Vale do Sousa, p.87, nr.2.  
272

   Idem ibidem, nr.3.  
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Cristo
273

, situando este facto em 1726. Esta informação é corroborada pelo fundo da 

paróquia de Airães.
274

  

Descrição: segundo Ferreira de Almeida, os elementos românicos remanescentes são o 

portal axial e a capela-mor, que à semelhança de Abragão é quadrangular. Inicialmente 

a igreja teria uma planta constituída apenas por uma nave, a que acrescentaram, 

presumivelmente na transição do românico para o gótico, duas laterais, bem como os 

altares colaterais. Provavelmente para satisfazer uma necessidade de mais fiéis 

usufruírem dos serviços litúrgicos. As naves são separadas por arcos de volta perfeita, 

sendo os centrais assentes em pilares redondos e os dos extremos em meios pilares.  

A capela-mor possui uma abóbada de pedra, já tardia, o que é compreensível no 

românico da bacia do Sousa. Tem um arco quebrado e dois tramos. No exterior da 

capela-mor, no embasamento, existem pedras almofadadas de tipologia romana que dão 

origem a várias hipóteses de preexistências
275

. Lúcia Rosas data a construção da igreja 

entre os finais do século XIII e os inícios do século XIV, precisamente pela 

caracterização tardia de alguns elementos como os capitéis do portal axial e as molduras 

e capitéis da cabeceira. Acrescenta ainda que esta evidencia o facto “do padrão 

construtivo da época românica ter tido uma longa permanência nesta região”
276

.  

Na fachada principal, em granito, o portal destaca-se, salientando-se na integração de 

uma estrutura pétrea, que lhe acrescenta um maior volume, conferindo-lhe profundidade 

à entrada. Assume-se por um corpo pentagonal, com três colunas, consistindo a primeira 

numa solução prismática decorada com caras. Ferreira de Almeida descreve as colunas 

caracterizando-as como sendo proto góticas
277

: “as bases apresentam plinto 

ornamentado e os capitéis têm um cesto arredondado e decoração evoluída”. As 

impostas já possuem solução gótica na modinatura. O portal saliente e enquadrado 

constitui uma solução que será comum a alguns dos casos analisados e integrados na 

região de Vale do Sousa. A arquivolta tem um friso decorativo que a envolve 

exteriormente, acrescentando um elemento formal de maior valor plástico que lhe 

confere outro porte. 

                                                           
273

   Idem ibidem. 
274   Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, pp.243-244. 
275

  É sugerido uma preexistência de uma igreja paleocristã ou suevo-visigótica. Cf. Rota do Românico do 

Vale do Sousa, p.89. 
276

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro 

de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.44.  
277

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf.p.93. 
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Portal   Pormenor do friso Motivo N.º 5 
278

 

Podemos adiantar que terão a mesma solução os portais das igrejas Salvador de Unhão 

(Felgueiras), São Vicente de Sousa (Felgueiras) e São Pedro de Ferreira (Paços de 

Ferreira). As colunas têm bases decoradas com elementos geométricos simples, como 

círculos e losangos, cuja aplicação é bem remota e contemporânea à vivência do homem 

e igualmente com elementos vegetalistas característicos da região, como os cogulhos, 

acantos e entrelaçados.  

Na cabeceira encontramos a cornija sobre arquinhos, outra solução comum adotada na 

configuração formal exterior, ritmada e ordenada visualmente pela introdução visual, 

que também podemos verificar aplicados na igreja de São Vicente de Sousa 

(Felgueiras), na de São Pedro de Ferreira (Paços de Ferreira) e em algumas parcelas do 

Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa (Penafiel). Podemos inseri-la no que se 

denomina de românico com as características de Paço de Sousa e de Ferreira. Ferreira 

de Almeida
279

 afirma que a aplicação deste elemento constitui “uma moda durante o 

século XIII” e que embora as influências pareçam provir das arcadas lombardas, e 

efetivamente na bacia do Sousa existam motivos pré-românicos, crê que não será 

estranha a influência do “lacrimal existente sobre a portada principal da Sé de 

Coimbra”.  

No interior, os arcos denotam já a transição para o gótico, assim como a temática que 

demonstra ser mais evoluída e típica do gótico, como podemos comprovar pelo capitel 

com a figuração de anjos segurando candelabros e o outro que apresenta uma forma 

calciforme. Ainda no interior, podemos assistir ao fator de a iluminação consistir em 

frestas rasgadas nas paredes. As frestas encontram semelhanças formais com as de Paço 

de Sousa e Cête.  

Sobre este período de transição do românico para o gótico, devemos acrescentar que 

esse aspeto foi motivado pela aceitação e satisfação das soluções construtivas e 

decorações utilizadas, assim como pelo simples facto de não existirem fundos 

necessários para concluir a obra e esta ser fruto de uma conclusão ou reformulação 

posterior. Embora tenhamos vários exemplos do românico perdurar para além do 
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 VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal. O motivo é descrito como sendo em 

“corda”, constituído por elipses secantes em movimentos duplos. Cf. p. 70. 
279

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.43. 
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período, também encontramos um certo ecletismo de elementos de românico e gótico 

nos monumentos, que nos parecem coabitar em perfeita harmonia.  

A sua volumetria inicial, na época românica, seria longitudinalmente dada por um corpo 

retangular, pela existência de apenas uma nave, concluída com a capela-mor retangular 

a cota inferior e telhado de duas águas. Mais tarde, na época moderna, há a ampliação 

das duas naves laterais, nos dois corpos anexos, dando-lhe uma aspeto mais maciço. 

Cresce ainda um volume vertical, a torre sineira, na fachada posterior à igreja, anexa à 

capela-mor. Nesta junção, convém referir, por não o termos feito na descrição, que 

existem como elementos gárgulas.   

De época moderna, à semelhança da anterior, existem os elementos mais comuns e 

característicos da maior parte das nossas igrejas, a talha e o azulejo. Os azulejos datam 

do século XVII
280

 e revestem as paredes laterais da capela-mor. A talha, contra o 

expectável, não é dourada nem se encontra aplicada no retábulo da capela-mor, mas sim 

nos retábulos colaterais, a branco e dourado, datada do último quartel do século XVIII. 

Materiais: Como já tínhamos tido ocasião de referir, as fachadas são construídas em 

granito aparente, e as naves apresentam também nas paredes o mesmo material. Na nave 

principal o pavimento é em laje de granito e soalho e nas laterais em estrados de 

madeira um pouco mais elevados. A capela-mor também é em granito. 

 

V Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Igreja de Santa Maria de Airães (séc. XI a XIX) 

Cronologia Factos históricos 

Século XI (1091)  Primeira referência documental à Igreja de Santa Maria de Airães. Fundação 

da igreja
281

. 

Século XII (1184) Data que estaria inscrita em pedra desaparecida, referida em 1726 por 

Craesbeeck. 

Século XIII (final) 

Século XIV (início) 

Remodelação da igreja com introdução de elementos góticos, e possível 

construção das naves laterais, passando de uma igreja de nave única para de 

três naves. 

Século XIV (1302) Doação ao padroado do bispo do Porto. 

Século XVI 

(1517) 

A bula pontifícia de 1517 colocou-a na dependência das Ordens de Cristo e 

Malta. 

Século XVII Revestimento da capela-mor com azulejos. 

Séculos XVII/XVIII Ampliação das naves laterais e remodelação e transformação dos interiores
282

. 

Século XVIII 

(1726) 

Francisco Xavier da Serra Craesbeeck menciona a existência, junto ao púlpito, 

de uma pedra com a seguinte inscrição "E(ra) M CC XX II VII / ID(us)", 

                                                           
280

 Segundo a Rota do Românico do Vale do Sousa, (…) um núcleo de azulejos policromos seiscentistas. 

Cf. p.94. De forma a existir coerência formal no conteúdo exposto não será aprofundada a 

descrição/caracterização dos elementos decorativos sacros, como os retábulos, azulejos ou estátuas. 

Acrescentamos que estes são analisados e expostos na Rota do Românico do Vale do Sousa, pp91-94.  
281

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.95. 
282

  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.95. 
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referente ao ano de 1184 da Era Cristã. 

Século XVIII (1776)  Segundo Mário Barroca, a igreja terá sofrido obras de grande vulto, dotando a 

igreja de retábulos colaterais. 

 
 

3-  A Igreja do Salvador de Aveleda 

 

    
A Igreja do Salvador (matriz de Aveleda) situa-se no lugar da igreja, na freguesia de 

Aveleda, no concelho de Lousada. A sua origem remonta em datação ao século XI. 

Era abadia da apresentação da casa de Bragança
283

. Não encontramos dados que 

comprovem a sua pertença a ordens religiosas. 

Descrição: Ferreira de Almeida considera este elemento o mais importante edifício 

medieval do município de Lousada
284

. Afirma ainda sobre a igreja que esta conserva a 

nave primitiva, classificando-a como pertencente a um românico tardio. A estes 

elementos acrescentemos que da construção original românica conserva apenas a nave e 

a fachada ocidental. Nesta, temos o portal que vai apresentar semelhanças nas soluções 

formais das bases com outros elementos do Vale do Sousa, como Unhão, Airães, 

Boelhe e São Vicente de Sousa, assim como na decoração que persiste nos capitéis com 

motivos vegetalistas. Os portais laterais não têm colunas, constituindo-se por colunelos, 

que assentam em amplas e altas sapatas, denotando um românico tardio que podemos 

enunciar também como românico de resistência.  

Nos alçados laterais norte e sul, podemos observar a existência de um lacrimal que 

anuncia a preexistência de uma construção de sustentação, como poderá ter sido um 

alpendre, que constituía uma prática comum nas igrejas. Sobre o teto de madeira de 

duas águas encontramos cachorros lisos, o que permite datar a sua construção do final 

do século XIII, ou mesmo do início do século XIV.  

É constituída por uma planta longitudinal de uma só nave e com capela-mor. É 

adiantada a hipótese de a nave ter sofrido um acrescento posterior, pois ao analisar-se a 

                                                           
283

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.260. No século XVIII, 1706 - segundo o Padre 

Carvalho da Costa, a igreja de São Salvador de Aveleda é uma abadia apresentada pela Casa de 

Bragança, rendendo com a sua anexa, São Miguel de Lousada, 400$000, www.www.monumentos.pt, 

consultado a 19 de julho. 
284

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.94. 
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relação espacial verifica-se que o seu comprimento não tem a relação habitual com a 

altura típica da arquitetura românica
285

. Presumivelmente datará da época moderna o 

acrescento da cabeceira e efetuou-se a colocação dos cachorros na cornija para manter 

uma coerência formal. É de destacar a procura de uma solução a nível construtivo 

semelhante à anterior, numa intervenção posterior, demonstrando “sensibilidade e bom 

senso”. A cabeceira e o arco cruzeiro poderão datar da mesma época moderna. Esta 

intervenção alterou a conceção interior, quer pelo acrescento da nave no comprimento, 

quer pelo acréscimo do respetivo vão retangular, com o intuito de melhorar a 

iluminação. 

Na época moderna, adicionaram-se outros volumes e transformaram-se em intervenções 

que procuraram acompanhar os tempos e as vontades de uma população devota. São 

exemplos a capela-mor, a sacristia e a torre sineira, edificadas num período 

compreendido entre o século XVII e o XVIII.  

Volumetricamente, a igreja inicial deveria ter apenas um corpo longitudinal e 

retangular, dado ser constituída por uma só nave e capela-mor retangular a cota inferior, 

com telhados de duas águas. O acrescento da sacristia mantendo a cobertura dupla, 

anexa à capela-mor, que é notório não ser da edificação original, confere-lhe um volume 

perpendicular ao eixo da nave e consequentemente da capela-mor. A inclusão da torre 

sineira de planta quadrangular adossada à fachada principal, do lado esquerdo (norte), 

dar-lhe-á uma cobertura piramidal. O alpendre situar-se-á do mesmo lado, 

provavelmente para suprir as preexistências e conferir equilíbrio volumétrico ao 

conjunto. 

Devemos salientar que nesta igreja regista-se um programa pictórico notável na 

cobertura da nave e da capela-mor. Na nave da igreja, a decoração pictórica utilizada 

permite situá-la no século XVIII, pela semelhança formal do vocabulário da época. A 

referir, ainda, a peculiaridade na pintura que se desenvolve em Portugal, no século XVII 

e início do XVIII, a pintura em caixotões, que podemos igualmente constatar neste 

elemento, alguns datados do início do século XVIII e outros posteriores, já em estilo 

rocaille
286

.   
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  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.109. 
286

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.114. Para mais informações sobre o tema aconselha-se a 

consulta de pp-111-118. Acrescentamos que o esquema iconográfico do arco triunfal, teto da nave e 

teto da capela-mor na p.118 é extremamente elucidativo na temática e posicionamento. 
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Salientemos de forma muito sucinta, por não ser esse o ponto fulcral do nosso tema, 

apenas a relevância da pintura de estilo setecentista, assim como a talha patente no 

retábulo-mor da capela-mor, em estilo neoclássico, pela qualidade artística que 

possuem.  

O material aplicado na estrutura exterior e interior é o granito, que constitui o material 

por excelência do edifico românico nortenho. Os muros de vedação, os vãos, os arcos e 

os cunhais apresentam a mesma preferência por este material.  

 

VI Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Igreja do Salvador de Aveleda (séc. XII a XIX) 

Cronologia Factos históricos 

Século XI Documentação de doação ao Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa. 

Século XII Referência à igreja. 

Séculos XIII/XIV Data provável da construção/Reconstrução. 

Século XVII 

(1670, 17 junho) 

O visitador manda fazer o retábulo de Nossa Senhora e uma imagem de Nossa 

Senhora
287

. 

Século XVII 

(1672, 22 junho)  

Nova visitação, estando já o retábulo de Nossa Senhora concluído, e tendo o 

visitador mandado executar o retábulo oposto
288

. 

Século XVII 

(1674)  

Conclusão do novo retábulo
289

. 

Século XVII/XVIII Reconstrução da capela-mor e colocação dos retábulos, sacristia, e 

transformação do interior: talha e pintura
290

. 

Século XVIII Construção da torre e redecoração interior; renovação da capela-mor por 

artistas italianos contratados pela Casa de Santo Ovídio
291

. 

Século XVIII  

(1723, após) 

Encomenda dos caixotões que revestem a cobertura da capela-mor
292

. 

Século XVIII  

(1760 data provável) 

Execução dos retábulos colaterais
293

. Encontramos referência à pintura do arco 

triunfal e teto da nave na 2.ª metade do século XVIII
294

. 

Século XVIII  

(1796)  

Douramento dos retábulos. Abadia da apresentação da casa de Bragança 

 

4-  A Igreja de São Gens de Boelhe 
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  www.monumentos. pt, in Cronologia consultado a 16 de maio de 2012. 
288

  Idem ibidem. 
289

  Idem ibidem. 
290

  Rota do Românico do Vale do Sousa,p.119. 
291

  www.monumentos. pt, in Cronologia consultado a 16 de maio de 2012. 
292

  Idem ibidem. 
293

 Idem ibidem. 
294

 Rota do Românico do Vale do Sousa,p.119. 
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A Igreja de São Gens de Boelhe (matriz de Boelhe) pertence à freguesia de Boelhe, no 

concelho de Penafiel. Supõe-se que a sua origem cronológica seja nos finais do século 

XII e os inícios do século XIII
295

. A sua edificação é apontada como tendo semelhanças 

estruturais com a de Rio Mau em Vila do Conde. Sobre este aspeto convém no entanto 

salientar as divergências temporais sobre estas suposições
296

 e não haver factos que o 

comprovem. 

Sabemos que também era Arcediagado de Penafiel no século XII.  

Temos a indicação de que o foral foi concedido a Penafiel em 1519.  

Encontram-se referidas as suas pertenças no século XVI no ADP
297

. 

A freguesia de São Gens de Boelhe era abadia da apresentação do Convento de Santa 

Maria de Vila Boa do Bispo
298

.  

Descrição: A igreja é constituída por uma planta longitudinal com uma única nave 

retangular e mantendo a capela-mor quadrangular/retangular, à feição do românico da 

região. Tem os volumes escalonados, tendo a cota maior obviamente o da nave, com 

coberturas de duas águas. Encontra-se delimitada por muros. Em Abragão encontramos 

e referimos igualmente este elemento e Ferreira de Almeida refere-o como elemento 

construtivo fundamental
299

, por ter uma multiplicidade de funções, dando como 

exemplos a formação e vedação dos espaços, assim como a de suporte. Caracteriza-os 

no românico como sendo longos e compactos, e com pouca animação.  

                                                           
295 

A primeira documentação sobre este monumento data de 1111 na referência ao topónimo  uilla Boneli 

e existe um segundo documento de 1258 (Inquirições), Cit. em Rota do Românico do Vale do Sousa, 

p.129.  
296

  D. João de Castro atribui a edificação da igreja à Rainha Mafalda, apesar da divergência no tempo da 

obra, por dois motivos: a semelhança estrutural da reedificação ocorrida em Rio Mau e pela escolha 

do orago de São Gens, uma escolha que demonstra conhecimento da sua recente canonização, sendo 

este um santo à priori desconhecido no nosso contexto lusitano. Cf. Boletim da DGEMN n.º 62. 
297

 Livro 57, Livro do Tõbo dos casaes e propriedades do nosso Mosteiro de Sã Pedro de Cette do 

Bispado [sic] do Porto, fl.3. Estas fontes são referidas por Pinto, pp.73-74. Encontramos mais 

indicações sobre as pertenças do Mosteiro, aquando da reorganização efetuada no século XVII, em 

ADP- Secção Monástica, Livro 54. Tombo do Mosteiro e Abbadia de S. P.º De Cette, que por 

provizão de Sua Alteza fizerão os MM. RR. MM. F. Bento do Paraizo e F. Clemente Vieira RR. Do 

Collegio de N. S. da Graça de Coimbra. Primeira Parte do Tombo. Comesou este Tombo na era de 

1668 e acabou na de 1676. [Boelhe, fl. 188]. 
298

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 302. Encontramos alguma divergência em relação à 

sua pertença, pois o padre Marques afirma que Boelhe era da apresentação alternada do papa e do 

bispo do Porto, enquanto o padre Cardoso indica a sua apresentação alternada entre a Mitra da Sé do 

Porto e dos cónegos regrantes de Vila Boa do Bispo.  
299 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.39. 



 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                     Capitulo III 

 

77 

 

A fachada principal tem um arco apontado com três arquivoltas ornamentadas, assentes 

em impostas. Citando mais uma vez Ferreira de Almeida
300

, “as impostas da igreja de 

Boelhe representam o cume desta recriação transformadora, a que não será alheia uma 

tradição pré-românica”. Os motivos dos capitéis são zoofitomórficos, sendo o tímpano 

liso. O portal ocidental possui uma decoração escultórica, que, na aplicação de motivos 

grafíticos de cruzes inseridas em círculos, atesta as influências das técnicas tradicionais 

pré-românicas.   

   
Fachada principal Pormenor da arquivolta  Motivo N.º 30 

301
 

Ainda em Boelhe, na aplicação de motivos decorativos, há a referir que existe sob a 

cornija um friso que ostenta elementos
302

 similares a outros do presente estudo, que 

analisaremos em seguida, nomeadamente, a igreja de Cête, a Ermida de Nossa Senhora 

do Vale, Meinedo, o Mosteiro de Paço de Sousa e a igreja de São Vicente de Sousa.  

O entablamento assenta em cachorros que envolvendo o perímetro da igreja, existem em 

maior número na fachada norte do que na sul, por supormos que esta se destinasse a ser 

coberta por um alpendre. A fachada sul apresenta três cachorros com figuração humana. 

Os motivos dos cachorros atestam uma enorme variedade, classificada
303

 como 

exuberância escultórica, pelas representações humanas, animais e motivos geométricos.  

Esta igreja apresenta uma enorme quantidade de siglas alfabéticas e geométricas, tanto a 

nível interno como externo. Fazendo um pequeno preâmbulo, era prática na Europa do 

século XII a utilização de siglas e era da competência dos canteiros mais experientes 

construir as molduras, frisos, aduelas, elementos de abertura, utilizando já as pedras 

aparelhadas e por vezes sigladas. Ferreira de Almeida, citando Raczinski, afirma que as 

siglas de canteiros “são testemunhos de grande importância histórica que nos cumpre 

valorizar”
304

. Focam o aspeto que as siglas não dão apenas a identidade do canteiro, 

mas podem, em alguns casos, permitir a análise da construção do edificado. Ferreira de 

                                                           
300

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.47. 
301

  VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal. Motivo N.º 30. Cf. p.71. 
302

  VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal. Motivo N.º 12. Cf. p.70. 
303

   www.monumentos. pt,  consultado a 29 de março de 2012. 
304

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.19. 
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Almeida
305

 refere sobre esta prática que, em Portugal, só se tornou comum a partir do 

início do século XIII, mantendo-se no decurso do século XIV e inícios de XV.  

Devemos acrescentar que, além destas marcas, outras existem, como as chamadas de 

posição, precisamente por darem a localização onde se deveria proceder à colocação da 

pedra, sem que este sinal fosse visível. Estas marcas de posição existem em Boelhe, 

conforme salienta Ferreira de Almeida
306

 e Lúcia Rosas
307

.  

Encontramos na cornija uma decoração na parede sul com esferas e na parede norte com 

estrelas de cinco pontas. 

Junto à porta principal, lado direito, tem uma pia monolítica de contorno poligonal. 

No interior tem um arco triunfal sobre pés-direitos e impostas simples.  

No exterior, no passal, junto à igreja, encontra-se um sarcófago antropomórfico a servir 

de pia num fontanário.  

A volumetria da igreja de São Gens de Boelhe é extremamente simples e semelhante ao 

que descrevemos na anterior, planta longitudinal, um só corpo retangular e capela-mor 

retangular, com cota inferior à da nave principal e telhado de duas águas. Acresce um 

elemento vertical que se recorta no espaço na fachada principal que são as 

reminiscências do arco do campanário ou torre sineira
308

. Ferreira de Almeida afirma 

que “a sineira empresta a muitas fachadas uma graça de simplicidade que condiz 

perfeitamente com o seu tipo arquitetónico”, especificando o caso de Boelhe
309

. Sobre 

este elemento, encontramos informação no boletim da DGEMN
310

 que data a sua 

edificação no século XVII.  

Neste boletim encontramos descritas algumas situações da intervenção que se atribui ao 

século XVII, como o prolongamento da abside que compromete a leitura espacial da 

edificação original. Foi igualmente aberta uma porta na parede lateral norte, existindo 

um paralelismo no tempo em que se converteu o adro em cemitério paroquial
311

.  

No século XVIII existiu um coro-alto que se encontrava na parede interior do alçado 

principal sobranceiro à entrada. Havia também dois altares colaterais. No decurso deste 

                                                           
305

  Sobre este assunto, devemos referir que o mesmo autor afirma que na segunda parte do século XII se 

utilizou siglas na Sé de Coimbra e posteriormente nas construções cistercienses da Beira e em 

Tarouca. Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, 

Publicações Alfa, volume 3, p.19 
306

  Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal, pp18-19.  
307  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.131.  
308

  Idem ibidem.  
309

   Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal, p.32. 
310

   Boletim n.º 62. D.G.E.M.N, dezembro de 1950. 
311

  Idem. 
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século, foram realizados retábulos com imagens alusivas ao espaço religioso da 

edificação, ou seja, a do patrono da igreja, São Gens, colocada na capela-mor, que 

constitui um lugar privilegiado, e de Nossa Senhora do Rosário e de São Brás nos 

altares colaterais
312

. 

Quanto aos materiais, é a pedra granítica predominante, com o pavimento em lajes na 

zona da entrada e no percurso para a capela-mor. O teto é em madeira na nave e capela-

mor.  

VII Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Igreja de São Gens de Boelhe (séc. XII a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Século XII Arcediagado de Penafiel. 

Século XIII  Provável construção da Igreja. 

Século XVI Foral concedido a Penafiel. 

Séculos XVII/XVIII Intervenções na igreja: ampliação da capela-mor, construção da torre sineira, 

acrescento da abside, abertura de porta lateral e o adro assume o papel de 

cemitério. Bispado de Penafiel. 

 

5-  A Igreja de São Salvador de Cabeça Santa 

  

    
A Igreja de São Salvador ou São Miguel de Gândara (matriz de Cabeça Santa) localiza-

se na freguesia de Cabeça Santa
313

, no concelho de Penafiel. À semelhança da de 

Abragão, encontramos referências populares à influência da infanta Mafalda
314

, pois 

depreende-se que tenha sido a impulsionadora para a sua fundação no segundo quartel 

do século XIII
315

. Sabemos que a toponímia a denominava de São Salvador da 

Gandra
316

 até ao século XVII/XVIII e ignora-se o motivo da alteração, mas já é assim 

                                                           
312

  Há referências iconográficas das imagens presentes nos altares, assim como ilações sobre padroados e 

confrarias na RRVS, pp. 136-137. 
313

  Não se sabe de quem era o santo ou santa a quem pertenceu a cabeça, os factos dizem-nos que existe 

desde tempos remotos, encontrando-se documentação a partir do século XVII. Sacralizada pela 

tradição, tornou-se irrelevante a identidade, fazendo parte do património religioso da região. Mais 

tarde ocorrerá inclusive uma disputa para a pertença do Porto, tendo sido inviabilizado esse intuito, 

pela vontade da população, expressada veementemente, de conservar a relíquia. É exposta em festa 

religiosa a 24 de maio.  
314

 DGEMN, Boletim n.º 64, junho de 1951. 
315

 ALMEIDA, Álvaro Duarte de, e BELO, Duarte, Portugal Património, Círculo de Leitores, Volume I, 

p.435. 
316

  DGEMN, Boletim n.º 64, junho de 1951. 
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referida na Corografia do padre Carvalho da Costa. Integrava o Arcediagado de Penafiel 

no século XII.  

No século XV pertencia ao bispado do Porto, que a doou no final do século, em 1490, 

aos Loios. Este facto é referido no boletim que a particulariza, expondo que a doação foi 

de D. João de Azevedo, em 1490, embora só tenha tido a confirmação papal em 1519. 

No século XVII ainda mantinha a pertença dos Cónegos Seculares de São João 

Evangelista, ou Loios
317

. Temos confirmação
318

 que a freguesia de São Salvador de 

Cabeça Santa era curato da apresentação dos cónegos de São João Evangelista do Porto, 

como já referimos, encontrando-se a indicação que mais tarde passou a ser pertença da 

reitoria. Não encontramos mais referências sobre a sua pertença.  

Percebemos que a igreja auferia rendimentos generosos, em joias, dinheiro ou géneros, 

provenientes dos romeiros que se deslocavam, pedindo a intervenção santificada. A 

festa anual e a romaria constituíam a principal receita da igreja.  

Descrição: Ferreira de Almeida caracteriza esta igreja como sendo uma construção 

estruturalmente integrada no românico da bacia do Sousa e do Baixo Tâmega
319

. Refere 

ainda influências da igreja de Cedofeita na solução das arcadas do portal sul e na 

aplicação de detalhes decorativos, o que leva a supor, tanto Ferreira de Almeida como 

Manuel Monteiro, que tenham existido contactos na construção de canteiros das duas 

oficinas, ou mesmo a deslocação itinerante das equipas de artistas que trabalhavam 

nos estaleiros
320

 na mesma época.  

A planta é longitudinal e composta por uma nave retangular, assim como por uma 

capela-mor quadrangular, solução típica românica, como já tivemos oportunidade de 

referir. A estrutura da igreja faz supor ter sido prevista para possuir uma cobertura em 

madeira, facto comprovado por as suas dimensões serem mais largas. Tanto a nave 

como a cabeceira apresentam cobertura em madeira, como era prática comum no 

românico de Entre- Douro e Minho.  

A fachada principal manifesta um portal de duas arquivoltas de arco perfeito, que se 

encontram assentes em finos colunelos, com capitéis com motivos fitomórficos e 

zoomórficos. Devemos acrescentar que consideramos estes capitéis como dos melhores 

                                                           
317

  Idem. 
318

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 303.  
319

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.95. 
320

  www.monumentos. pt,  consultado a 28 de março de 2012.  
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exemplos que apelam ao sentido estético do românico. As figuras dos bovídeos 

assumem-se como guardiões na entrada, de forma a protegê-la mais eficazmente.  

As fachadas laterais apresentam cachorros com motivos decorativos. Na fachada sul 

encontram-se mísulas e um lacrimal, que testemunham a preexistência de um alpendre 

neste local. 

Esta edificação demonstra afinidades na conceção e linguagem arquitetónica com a 

igreja de São Gens de Boelhe, que já analisámos, e com a Igreja Matriz de Meinedo, 

que analisaremos mais à frente.  

Há intervenções assinaladas no século XVII
321

, como a que ocorreu na fachada a norte, 

com a construção da capela lateral, anexada à nave.  

No século XVIII, no último decénio, foi construída a torre sineira, colocada a norte e 

adossada de forma alinhada à fachada principal
322

. A torre encontra-se referida nas 

Memórias Paroquiais de 1758. Devemos acrescentar que atualmente este elemento é 

referido como contendo uma conotação de identidade pela importância visual que 

possui, pois contribui para a identificação e assinala a presença da igreja na 

envolvente
323

.  

A capela de Nossa Senhora do Rosário foi construída no âmbito da alteração da reforma 

litúrgica do Concílio de Trento, com a designação inicial de Capela do Santíssimo 

Sacramento
324

. Possui um programa de talha dourada e revestimento azulejar que é 

descrito como “um micro-espaço do barroco português”
325

. 

Devemos ainda acrescentar que se encontram na envolvente da igreja sepulturas 

escavadas, especificamente três no adro e o mesmo número de sarcófagos medievais 

localizados junto ao muro da igreja, do lado sul. 

Materiais: as paredes exteriores e interiores são em alvenaria de granito aparente, tendo 

revestimento no mesmo material no pavimento da nave, embora também tenha soalho 

de madeira.  

 

 

 

                                                           
321

  D.G.E.M.N. - Boletim n.º 64, junho de 1951. 
322

  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.146. 
323

 Cf. p 58 do Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do 

românico do vale do Sousa, 2,ª Fase. 
324

  Existe documentação que refere a existência da capela em 1758. Cf. Rota do Românico do Vale do 

Sousa, p.152. 
325  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.152. 
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VIII Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Igreja de São Salvador de Cabeça Santa (séc. X a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Séculos X-XI Presumivelmente data da construção original. Há disparidade na datação da 

construção original entre a RRVS e a IHRU, que a data do século XII. 

Século XII Pertença do Arcediagado de Penafiel. 

Século XIII (2ºquartel) Data da edificação da igreja românica, segundo Carlos Alberto F. de Almeida.  

Século XV Transferência do bispado do Porto para os Loios.  

Séculos XVI-XVII Construção da capela lateral (IHRU situa este dado no Século XVII), anexada 

à nave (fachada a norte). 

Séculos XVII Ainda pertença dos Cónegos Seculares de São João Evangelista, ou Loios 

Séculos XVII/ XVIII Construção da torre sineira; Colocação do retábulo de talha e decoração 

azulejar; Pertença do bispado de Penafiel. 

 

6-  O Mosteiro de São Pedro de Cête326 

 

    
A Igreja de São Pedro (matriz de Cête) e Mosteiro situa-se no lugar de Barreiro, na 

freguesia de Cête, no concelho de Paredes, e é designada tradicionalmente também por 

mosteiro de beneditinos, não deixando margens de dúvida sobre a sua integração em 

ordens religiosas.  

A sua origem remonta ao século X
327

 e, como era prática corrente na Idade Média, a sua 

construção esteve intimamente associada às famílias da aristocracia que detinha o 

direito de padroado. As famílias detinham o direito de padroado sobre a casa monástica, 

que lhes permitia assegurar a doação de bens necessários para a subsistência desta e em 

troca os monges eram obrigados a facultar à família os direitos de aposentadoria e de 

comedoria, entre outros
328

, assim como efetuar a realização de cerimónias no mosteiro e 

de sepultarem os membros da famílias, prestando serviço tumular no mesmo
329

. O 

patrono tinha que proteger o mosteiro de qualquer abuso ou ato de violência, o que era 

habitual neste cenário da Idade Média, que podia ter um recinto defensivo associado 

                                                           
326 

Para uma abordagem mais profunda sobre a história inicial do Mosteiro, consultar a Lusitana Sacra de 

MATTOSO, José in Tomo VIII, pp-234-237, 1970.   
327  

I.A.N.T.T. - Mosteiro de São Pedro de Cête, Datas extremas do fundo 924-1598.  
328 

Além do direito de se instalarem às expensas do mosteiro e de serem alimentados, existiam outros 

direitos, como o direito da cavalaria, ou seja, armarem os filhos da família com o equipamento próprio 

de cavaleiro, que era considerado bastante dispendioso. O direito de casamento consistia em suportar 

todos os gastos da filha casadoira da família.  
329 

Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.160. 
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para essa finalidade, como sucedia no de Cête
330

. Encontramos referências a algumas 

famílias a que o mosteiro esteve associado, como é o caso da família de Leodorigo 

Gondesendes, cujos descendentes se aliaram por matrimónio aos senhores de Moreira, 

existindo um membro da família sepultado no Mosteiro
331

. Ainda no século X, 

especificamente em 985, testemunhamos a sua importância pela doação da família de 

Leodorigo Gondesendes
332

.  

José Mattoso refere que em 1200, os bens doados ao mosteiro abrangiam 18 lugares, o 

que sobre um total de 34 terras representava cerca de 52,9 % 
333

. Os dadores 

frequentemente eram sepultados no local da doação e podemos constatar que em Cête 

encontramos o do Abade Estêvão, o do Abade Stepanus I em 1323
334

 e o de Gutierre 

Menendiz
335

. As inquirições gerais ou particulares, consumadas durante os sucessivos 

reinados
336

, lançam dados sobre os bens pertencentes às Ordens Religiosas, organizando 

uma fonte credível de juízo em várias áreas. Barbosa Pinto aborda este tema sobre as 

inquirições do século XIII, (1258) e não será exceção o testemunho diverso da 

abundância do mosteiro
337

.  

Os mosteiros praticavam a hospitalidade e o mosteiro de Cête recebeu várias 

personalidades de destaque, como é caso o Bispo Pedro de Braga
338

. Este conceito de 

hospitalidade como prática corrente fará com que o Abade Fagildus
339

 de Cête tenha 

sido recebido num outro elemento do nosso estudo, em 1083, no mosteiro de Paço de 

Sousa.  

                                                           
330

 Cf, p.161 nr.6 de ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira Alves, que afirmou que o Mosteiro de Cête 

possuía um recinto defensivo associado, como o era o do castelo de Vandoma.  
331

 Idem, onde se especifica que Guterre Mendes foi sepultado no Mosteiro e pertencia a esta 

descendência.  
332  

PINTO, J. Barbosa in Mosteiro de Cête – Momentos da sua história, Braga, 1972. Pinto refere a 

doação da família de Loderigus Gondesindiz, assim como de outras famílias, como testemunho que 

atesta a importância do Mosteiro de Cête. Cf. in Doações pp 45- 49. A última doação que o autor 

refere é a do infante D. Afonso Henrique, cf. p.49.  
333 

 Idem, p.49.  
334

 Idem, p.63. Segundo Pinto, o túmulo do Abade Stepanus encontra-se na capela-mor e este terá 

restaurado a Igreja.  
335

 Idem. Pinto ainda acrescenta que Gutierre Menediz tem o seu sepulcro no claustro e que seria provável 

encontrar-se igualmente o túmulo de D. Gonçalo Oveques.  
336 

Inquirições particulares a mando de D. Teresa em 1127 e de D. Sancho I. Inquirições gerais de D. 

Afonso II, D. Afonso III, D. Dinis e D. Afonso IV. Podemos depreender que desde cedo nas terras 

lusitanas a monarquia pretendeu o controlo dos bens religiosos.  
337  

PINTO, J. Barbosa - Mosteiro de Cête, pp. 51-62.  
338

  Idem, p.63.  
339 

 Mattoso refere um nome Fagildo (1065-1125), que presumimos que Pinto denomina Fagildus (1083).  
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Sabemos que foi restaurada no final do século XI por Gonçalo Oveques
340

. Este restauro 

pode estar associado à introdução da Regra de São Bento e à influência de Cluny, que se 

fazia sentir nas comunidades monásticas do Entre-Douro-e-Minho. Entre 1121 e 1128 o 

mosteiro recebeu carta de Couto de D. Teresa
341

 e presume-se que tenha sido nesse 

âmbito que o mosteiro aderiu à Regra de São Bento
342

. Cête pertenceu também ao 

Arcediagado de Aguiar de Sousa no século XII. As marcas do couto ainda hoje são 

visíveis e são demonstradas na obra de Barbosa Pinto. Podemos constatar pelas imagens 

as quatro marcas que demarcavam o Couto de Cête
343

:  

    
Madalena, na quinta de 

Vilela de Cima, junto à 

mata da Quinta de 

Vidigueira de Besteiros 

No campo do moinho 

de Baixo (Urrô), em 

frente ao Cardal, 

delimitando Cête, Urrô 

e Irivo. 

No Outeiro (Urrô), 

acima da Igreja 

paroquial, no caminhão 

que é limite com 

Guilhufe 

No campo do Carregal 

(Mouris), por baixo de 

Ribeiros Altos 

 

Houve um pedido para a imunidade ser concedida à Abadia de Cête pelos filhos de 

Gonçalo Oveques, em 1121-1128, o que reforça a existência de laços entre esta família 

e o elemento. 

À semelhança de outros mosteiros, sabemos que também Cête conheceu o período dos 

Abades Comendatários, tendo sido governado por estes entre o princípio do século XVI 

e 1551
344

, é a data da conjugação do mosteiro com o Colégio da Graça de Coimbra, da 

                                                           
340

 SOUSA, Bernardo Vasconcelos in Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, Livros 

Horizonte, março 2006, p.50. Encontramos igualmente a referência a Oveques na obra de PINTO, J. 

Pinto, Mosteiro de Cête – Momentos da sua história, p.17. Pinto cita várias fontes sobre a sua 

fundação e citamos Livro de Linhagens, título 44 e Monarquia Lusitana, X, fl.125.  
341 

 Segundo José Mattoso, cfr. com nr.7 in  Rota do Românico do Vale do Sousa, entre os anos 1121 e 

1128, os filhos de Gonçalo Oveques, Mendo, Soeiro, Martinho e Diogo eram os patronos de Cête. 

Nesta sequência de doação de Couto é concedida imunidade para a Abadia de Cête, Pinto, In Mosteiro 

de Cête, p.23. 
342

 TOMÁS, Frei Leão de - Benectina Lusitana, Do Mosteiro de São Pedro de Cête, trat. I, cap. XVI, 

p.280. Citando, “Que este Mosteyro fosse da Ordem de São Bento he couza notória, & no nosso 

Mosteyro de Paço de Sousa em hum livro antigo, há hua lembrança em que se diz, que no anno de mil 

& noventa e dous, hum Monge chamado Fr. Placido de São Bento conventual do dito Mosteyro de 

Paço foy eleyto pera Prior dói nosso Mosteyro de Cette pello Abbade, & Convento do mesmo 

Mosteyro. Agora he dos Padres Eremitas de Santo Agostinho, unido ap seu Collegio de Nossa 

Senhora da Graça da cidade de Coimbra”.  
343

 Estas imagens apresentam-se na obra de Pinto, Mosteiro de Cête explicitando as “demarcações do 

Coutto de Cette & freguesias com quem parte, assim dízimos, como iurisdição do coutto”, p.25.   
344  Em 1551, Frei Luís de Montoia, Eremita de Santo Agostinho obteve do Papa a união do mosteiro com 

as suas rendas, ao Colégio da Graça de Coimbra, Cit. Ordens religiosas em Portugal, p.50. Por Doação 

de João III cit. também no Boletim da DGEMN, n.º 3. Encontramos a confirmação aquando 

efetuámos pesquisa no IANTT, Mosteiro de Cête – Fontes manuscritas - AHMF, Hospício de S. Pedro 

da Ordem de Santo Agostinho de Cête. Cx. 2205 Cf. [folio 3] e citamos: “desde o anno de mil 
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Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho
345

. Temos referência
346

 que a freguesia de São 

Pedro de Cête era curato da apresentação do Colégio da Graça, de Coimbra, passando 

posteriormente a integrar a reitoria.  

Frei Balthazar Limpo, Bispo do Porto, solicitou uma organização dos fundos 

documentais, o Tombo de bens e propriedades, pertencentes aos Mosteiros. Podemos 

encontrar a documentação no ADP
347

 referente ao Mosteiro de Cête, iniciado em 1549. 

Este trabalho teve continuidade por dois religiosos de S. Bento, Frei João e Frei 

Sebastião, que acompanharam a transferência da nova ordem religiosa, os Eremitas de 

S. Agostinho
348

. Temos conhecimento que, em 1550, Frei Luís de Montóia é nomeado 

Abade do Mosteiro de Cête
349

. Os eremitas de Santo Agostinho só puderam plenamente 

tomar posse do Mosteiro como única ordem em 1613, data em que faleceu o último 

monge beneditino
350

. Em 1593 encontramos indicações da coexistência das duas ordens, 

os dois beneditinos, Frei João e Frei Agostinho, com outros pertencentes aos Eremitas, 

Frei António das Chagas, Frei Paulino do Espírito Santo, Frei Adeotado da 

Ressurreição, Frei Paulo do Paraíso, Frei Miguel de Gouveia e Frei António da 

Graça
351

.  

A questão do couto somente será novamente colocada em 1668, a fim de se reorganizar 

o Tombo do Mosteiro. A reorganização certamente passou pela transferência de posse, 

momento sempre difícil, embora presumamos que tenha sido suavizada pela nomeação 

do Frei João, monge beneditino, para o cargo de Padre Prior, por decisão do Abade de 

Cête
352

. A listagem dos bens
353

 aparece-nos descrita amiudadamente entre 1664 e 1699. 

                                                                                                                                                                          
quinhentos e  quinse, em que o Santo Padre Júlio terceiro unio odito Mosteiro de Cetteao Collegio da 

Graça dos Eremitas de  Santo Agostinho para sustentação dos Colligeaies que frequentafsem a 

universidade de Coimbra”. 
345 

 A Ordem de Santo Agostinho foi unificada em entre 1244-1256, sucedendo às experiências eremíticas 

inspiradas na vida do santo. Cf. MATTOSO, José – Eremitas portugueses no século XII. In Religião e 

Cultura da Idade Média portuguesa. Lisboa: INCM, 1982, pp.103-145. 
346

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 296.  
347

 Cf. Secção Monástica, Livro 56, cujo título é “Este he o Tombo dos bees e propriedades do Convento 

do Mosteiro de Sam Pedro de Cête do Bispado” [sic] do Porto, fl 4. Secção nomástica, Livro 57, 

Livro do Tõbo dos casaes e propriedades do nosso Mosteiro de Sã Pedro de Cette do Bispado [sic] do 

Porto, fl.3. Estas fontes são referidas por Pinto, pp.73-74.  
348 

 Pinto, Mosteiro de Cête, p.73. 
349

 Esta nomeação é relatada por Frei Manuel de Figueiredo, cronista da Ordem dos Eremitas de S. 

Agostinho, na 4.ª parte do Flos Sanctorum Augustiniano, Lisboa Occidental, officina Rita-cassiana, 

1737, p.153.  
350 

Encontramos noutras fontes a transferência do Mosteiro de Cête, dos Beneditinos para os Eremitas de 

S. Agostinho, como é o caso em ADP, Secção Monástica, Livros 54 e 55. 
351

 Pinto, Mosteiro de Cête, p.81. 
352

 Lembremos que o Abade de Cête, Luís Montóia, é igualmente o Reitor do Colégio da Graça em 

Coimbra e seria natural delegar a gestão do mosteiro noutro religioso. Deu provas de diplomacia ao 
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Houve a continuidade na tarefa de relatar os bens do Mosteiro, em 1717, como o 

demonstra o Livro da Fazenda
354

. Seguiram-se as Memórias
355

, como testemunho de 

ocorrências e em resposta aos inquéritos enviados. Nesta memória de Cête encontramos 

uma indicação sobre a edificação
356

: 6.º - “A Parrochia e a Igr.ª de S. Pedro de Cette, 

he a mesma Igreja q. foi do Mosteyro q. todo se demolio, e delle so ficou a Igreja, e 

aquella parte do Mosteyro suficiente p.ª accomodação e rezidencia de doius Religiozos 

q. nelle assitem, q.he hum Prezidente e hum vigário; está situada fora do lugar, e quazi 

no meyo da freguesia, porem mais chegada p.ª a parte do Norte”. Temos ainda a 

descrição minuciosa da igreja e dos elementos que nesta se encontravam. A igreja “he 

de hua so nave”
357

 (…). Menciona-se a imagem sagrada de S. Pedro de Apostolo, orago 

da freguesia, localizada no nicho da capela-mor. A de Santo Agostinho, no outro nicho; 

no altar, a figura de Cristo crucificado. Nos altares colaterais é descrita a localização da 

imagem de Nossa Senhora da Graça e noutro a relíquia de Santo Lenho.  

Conforme já foi referido anteriormente, as duas funções principais existentes no 

mosteiro eram desempenhados pelo Abade e Vice-Abade. Encontramos uma listagem, 

apontada por Barbosa Pinto, que nos dá a conhecer quem desempenhava esses cargos 

desde 1592 até 1831
358

, pouco antes da data de 1834 e o célebre decreto. Relembremos 

que estes dados podem ter algumas lacunas devido a alguma falta de informação 

existente em livros paroquiais, mas constituem uma sólida base para uma análise 

pontual sobre as nomeações e o desempenho destas funções no mosteiro de Cête.   

No século XVIII já tínhamos tido oportunidade de referir, através das memórias de 

Cête
359

, que o mosteiro tinha sido demolido ficando apenas a igreja. Esta ficaria com a 

                                                                                                                                                                          
nomear um beneditino como responsável pelo Mosteiro. Por Pinto, temos conhecimento que vestiu o 

hábito dos Eremitas aos 17 anos.  
353 

ADP- Secção Monástica, Livro 54. Tombo do Mosteiro e Abbadia de S. P.º De Cette, que por provizão 

de Sua Alteza fizerão os MM. RR. MM. F. Bento do Paraizo e F. Clemente Vieira RR. Do Collegio de 

N. S. da Graça de Coimbra. Primeira Parte do Tombo. Comesou este Tombo na era de 1668 e acabou 

na de 1676. [Cête, fl. 29].  
354

 ADP, Secção Monástica, Livro da Fazenda do Mosteiro de São Pedro de Cête feito em 1717 sendo 

Reytor do Collegio de Nossa Senhora da Graça de Coimbra o M. R. P. M. Miguel de Távora, Doutor 

e Lente da Universidade.   
355  

As memórias são a resposta aos inquéritos solicitados por D. João V como forma de compilação de um 

Dicionário Geográfico de Portugal. Deste trabalho encarrega o Padre Luís Cardoso, em 1747. Este 

trabalho moroso conhece algumas adversidades, como o ter-se perdido a maior parte do material no 

terramoto de 1755. Pede novamente as respostas que se fazem chegar como memórias. Em 1832 a 

documentação recolhida totaliza 43 volumes que se encontram no ANTT. Cf. Pinto, Mosteiro de Cête, 

p.125  
356

  Pinto, Mosteiro de Cête, p.126. 
357

  Idem, p.127.  
358

  Idem, pp.133-135.  
359

  Pinto, Mosteiro de Cête, p.126.  
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finalidade de local de culto e com instalações para dois religiosos
360

. Esta situação é 

descrita igualmente no Inventário n.º 94
361

 no auto de investigação, apresentando a 

existência em 1834 de dois elementos religiosos, e citamos, “rezidindo nella 

simplesmente hum Presidente Hum, Presidente Procurador-Geral do mymo Collegio, e 

outro Religiozos Parocho da freguesia”, donde concluímos que não teve muitos 

residentes. No século XIX pormenorizaremos esta situação, com uma descrição do 

edificado e de alguns haveres que demonstram o estado lastimoso a que chegou este 

elemento. 

Encontramos a informação
362

 que era pertença, à semelhança de Abragão e de Cabeça 

Santa, do extinto bispado de Penafiel.  

Descrição: primeiramente estabelecer uma distinção inquestionável, por ser da autoria 

de Ferreira de Almeida, o facto de esta igreja não ser românica. Carlos Alberto Ferreira 

de Almeida classifica-a como gótica e afirma que os elementos românicos da primeira 

edificação são apenas algumas pedras decoradas, o portal do claustro e a parte inferior 

dos muros de grande parte da nave
363

, possíveis de datar do século XII. Este facto 

dever-se-á a uma reconstrução tardia do mosteiro beneditino no século XIV, a que não é 

alheia a perduração de um românico tardio. A cabeceira tem uma abóbada de granito 

com dois arcos torais e é envolvida por arcadas-cegas que animam visualmente as 

paredes, uma solução que, embora seja românica, também é passível de se encontrar no 

gótico  

A reedificação do século XIV alterou-lhe a configuração formal, proporcionando-lhe 

uma maior altura, um prolongamento na nave e uma modificação na fachada. A capela-

mor foi intervencionada, sendo totalmente refeita. Nesta, encontra-se a figura do Abade 

D. Estevão Anes, jacente, na parede norte da capela-mor, onde se instalou uma 

inscrição
364

 embutida, de forma a perdurar a lembrança dos seus atos na memória de 

todos.  

                                                           
360

 Este facto é igualmente referido em Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica 

ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, p.170 que menciona como fonte são as Memorias Paroquiais de 1758. 
361

  Fontes manuscritas – Cête – A.H.M.F. Hospício de S. Pedro da Ordem de Santo Agostinho de Cête. 

Cx. 2205 Cf. [folio 3 e 3v] . 
362

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 296. 
363

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, in História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.92. Os elementos que confirmam a sua integração no gótico são igualmente 

referidos pela RRVS. Cf. pp.161-162.  
364

  A inscrição foi analisada por BARROCA, Mário Jorge, in Epigrafia medieval Portuguesa (862-1422) 

Corpus Epigráfico Medieval Português. Vol. II Tomo I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000, pp 1477-1482. Encontram-se outras duas inscrições no 
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A relação estabelecida entre a nave a cabeceira atesta incontestavelmente a integração 

no gótico, assim como os cachorros que se encontram sob a cornija, quer na fachada 

posterior, quer nas laterias, que correspondem pelos valores formais à mesma época, ou 

seja, são depurados.   

A igreja apresenta uma planta longitudinal, com uma única nave e a capela-mor com 

remate semicircular. As cabeceiras com capelas semicirculares, inseridas no contexto 

românico, encontram-se na região do Entre-Douro-e-Minho no século XII, segundo 

quartel
365

.   

O elemento apresenta os volumes escalonados, tendo a cota menor a cabeceira. Os 

telhados são de duas águas na nave e facetados na capela-mor.  

Tem na fachada sul o claustro, como era comum na época medieval
366

, do qual subsiste 

o portal que já tínhamos tido oportunidade de referir como sendo ainda da primitiva 

edificação, românica. O arco é ultrapassado e tem o tímpano decorado com uma 

moldura toreada. O claustro é de planta quadrangular, com um piso, com arcos de volta 

perfeita cujas colunas facetadas assentam num muro baixo.  

A cabeceira no exterior é reforçada por oito botaréus, dando uma iluminação escassa 

rasgada por três frestas.  

Na fachada principal obtemos a visão do portal de arco quebrado, com três arquivoltas 

que assentam em colunelos. Os capitéis apresentam decoração escultórica com motivos 

vegetais e figuração humana. O arco é moldurado com esferas
367

, que existem também 

na base dos colunelos.  

A torre assume-se como elemento simbólico, demarcando a importância do edificado, 

incorporando-se na fachada e correspondendo ao ato, como faz questão de afirmar João 

                                                                                                                                                                          
mosteiro, analisadas por Barroca, uma datada de 1067 na tampa de um sarcófago localizado no 

claustro e a outra no mesmo local, datada de 1117.  
365

 ROSAS, Lúcia in Arte Românica em Portugal, Fundacíon Santa Maria la Real, Aguilar de Campoo, 

2010. Cf. p. 112.  
366

  Conhecemos as razões que dão a preferência da localização do claustro a sul, a maior exposição solar, 

mas devemos referir algumas das exceções, como o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, o de Santa 

Maria da Vitória ou o Convento de Cristo em Tomar. Rota do Românico do Vale do Sousa, 

Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Cf. p.168.  
367

 VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal, Formas ornamentais extraídas dos 

monumentos portugueses e classificadas segundo a sua analogia. Cf.p.70 e identificada como o 

Motivo n.º 12. Segundo este autor estes motivos podem ser de origem: 1.º De invenção própria; e são 

de origem pré-histórica e proto-histórica; 2.º De imitação; e são de origem céltica (Lusitânia, 

Irlanda) e 3.º De importação; e são de origem galega (hispânicos da Galiza; Leão e Salamanca). Cf. 

pp 68-69. Acrescentemos que, efetuando uma análise atenta, pudemos constatar que estes motivos 

existem em três elementos presentes no nosso estudo: em Cête, como acabámos de referir, em Boelhe, 

que não tivemos oportunidade, e em Paço de Sousa, na Ermida de Nossa Senhora do Vale, em Santa 

Maria de Meinedo e em São Vicente de Sousa. Trata-se de um dos motivos mais comuns que 

analisámos, presentes quer no românico de Vale do Sousa quer em Santa Maria la Real.  
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Castro
368

, “o D. Abade do mosteiro, ufano do seu poder temporal, começou então a 

intitular-se senhor donatário de Cête”. Esta comparação é apenas análoga na 

simbologia, pois esta citação é referida no contexto da doação do Couto, sendo bem 

anterior à edificação do elemento. Segundo a mesma fonte a construção da torre é 

quatrocentista. Pode-se observar, contemplando a fachada principal, a torre 

quadrangular, ameada com merlões e duas figuras de caleira zoomórficas. Ainda na 

fachada sobressai um botaréu que se encontra decorado com vários elementos e um 

friso que se pode datar da época manuelina
369

.  

Da época manuelina é também a alteração da abóbada da capela funerária, que se 

localiza na base da torre com a igreja, e do arcossólio. Este alberga o jacente D. 

Gonçalo Oveques. É ainda introduzido o azulejo
370

 com o intuito de nobilitar este 

espaço. No exterior temos a presença de seis sarcófagos, três alinhados verticalmente 

em relação à fachada principal e encostados à face da igreja junto ao botaréu. Os 

restantes atrás da torre, junto à fachada lateral.  

No segundo quartel do século XVI foi efetuada uma pintura mural na nave da igreja, do 

lado norte com o tema de São Sebastião
371

.  

Materiais: Predominantemente o granito aparente na construção, embora exista a 

madeira na cobertura e, como tínhamos referido, algum revestimento em azulejo.  

Volumetricamente: dá a noção de compacta pelo aspeto maciço de que se reveste no 

exterior. Tem predominância na horizontalidade, embora tenha um elemento vertical 

agregado ao corpo na fachada principal. O restante já se encontra referido. 

 

IX Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre o Mosteiro de São Pedro de 
Cête (séc. X a XIX) 

Cronologia Factos históricos 

Séculos X / XI Fundação original; Segunda fundação. 

Século XII Adoção da Regra de São Bento; Arcediagado de Aguiar de Sousa. 

Século XII (1112) Carta de couto de Cête. 

Século XIII e XIV Reedificação da igreja - profunda reforma na igreja por iniciativa do abade D. 

Estevão: refazimento de toda a capela-mor, o aumento da altura da nave e em 

comprimento. Remodelação completa da fachada. 

                                                           
368

  Boletim da D.G.E.M.N. -  n.º 3, março de 1936.  
369

  www.monumentos. pt,  consultado a 29 de março de 2012. Acrescente-se a esta informação que a 

datação indicada é sofrida por ocasião da 3.ª reforma.  
370

  Sobre a introdução deste material no local pode-se consultar Rota do Românico do Vale do Sousa, 

Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, p.168. O revestimento azulejar é datado do 

final do século XV ou início do século XVI, por acompanhar a construção arquitetónica do elemento.   
371

 Sobre este tema, devemos acrescentar que sabemos que São Sebastião é o santo evocado como 

protetor para o flagelo da peste, daí a sua enorme popularidade na época medieval e a sua vasta 

representação figurativa, a nível pictórico ou escultórico. Idem, p.170. 
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Século XIV  Construção ou reconstrução da capela do fundador.  

Século XV  Restauros de que resultaram o atual claustro, a torre ameada, o botaréu da 

frontaria, assim como outros pormenores. 

Século XVI (1551) Doação
372

 ao Real Colégio da Graça, Coimbra. Integração na Ordem dos 

eremitas descalços de Santo Agostinho.  

Século XVI (1573) Posse efetiva do mosteiro pelo Colégio
373

. 

Século XV (2.ª 

metade) e século XVI 

(1.º quartel) Época 

manuelina  

Alteração da abóbada da capela funerária e do arcossólio. 

Século XVI Pintura mural na nave de São Sebastião; revestimento das paredes da capela 

funerária com azulejos mudéjares. 

Século XVIII  Demolição do mosteiro, ficando apenas o corpo da igreja para função 

paroquial com instalações para dois religiosos. Bispado de Penafiel. 

 

 

7-  A Ermida da Nossa Senhora do Vale374 

 

    
A Ermida da Nossa Senhora do Vale ou Capela de Nossa Senhora do Vale/Cruzeiro 

situa-se no lugar denominado de Senhora do Vale, na freguesia de Cête, concelho de 

Paredes. Enquadra-se isolada na parte mais alta do lugar, rodeada de arvoredo e tendo à 

frente da fachada principal o cruzeiro. 

A ermida, como comummente é sabido, é localizada num sítio ermo
375

 associado a um 

local de culto, consagrado a uma figura religiosa. Segundo Ferreira de Almeida, “as 

capelas isoladas prestam-se muito melhor do que as paroquiais às vivências do 

peregrinar que é partir, fazer uma viagem, idealmente a pé para ter a sensação do 

encontro dum espaço sagrado e aí saudar o santo, dar as voltas à capela, entrar, rezar, 

tocar ou beijar a imagem e deixar a esmola”
376

. Em Portugal, o culto mariano assume 

uma grande importância na religiosidade popular, tendo-se desenvolvido nos séculos 

XVI e XVIII. Descrição: a Ermida data do século XIV, conforme se conjetura pela 

                                                           
372

 D. João III anexou e subordinou o Mosteiro de Cête ao Real Colégio da Graça de Coimbra in Boletim 

DGEMN, n.º 3, março de 1936. 
373

  www.monumentos. pt,  consultado a 21 de maio de 2012.  
374 

 Para uma abordagem mais profunda sobre a história inicial do Mosteiro, consultar a Lusitana Sacra de 

José Mattoso, Tomo VIII, pp-234-237, 1970.   
375

 A procura de locais ermos estaria diretamente relacionada com uma procura de maior liberdade na 

prática do culto, com afirma Ferreira de Almeida, (…) “se sentiam mais livres na sua prática 

religiosa porque o controle eclesiástico era mais diluído”, (…) .  Cit. em Rota do Românico do Vale 

do Sousa, p.182.  
376

 Cf. com ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Religiosidade Popular e Ermidas, in Studium 

Generale. Estudos Contemporâneos. Religiosidade Popular. N.º6. Porto, 1984,pp75-83. Cit. em Rota 

do Românico do Vale do Sousa, p.182 
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construção da cabeceira ou como outra suposição indica, dos finais do século XV. Os 

elementos que caracterizam a implementação do românico tardio no norte de Portugal 

são evidenciados na traça primitiva da nave e abside e na ligação obtida através do uso 

do arco triunfal. O arranjo do portal e a escultura presente neste denotam a mesma 

aplicação de motivos decorativos românicos, num tempo em que o gótico tarda a 

afirmar-se.  

Há afinidades estabelecidas formalmente com a igreja do Mosteiro de São Pedro de 

Cête, conforme refere Armando de Mattos
377

. 

É uma edificação composta por uma planta longitudinal, com uma capela-mor 

quadrangular, uma nave única, que termina com um arco triunfal levemente quebrado. 

Na capela-mor, na parede posterior, existe um espaço com arco de volta perfeito, onde 

se enquadra a figura da Nossa Senhora do Vale. As coberturas são em madeira. Os 

volumes são articulados com coberturas diferenciadas de duas águas aplicadas na nave e 

capela-mor e de três águas na galilé. 

Sabemos que a construção de galilé ocorrerá posteriormente à edificação original, 

situando-se este acrescento entre o século XVI e XVII. Esta solução destina-se à 

proteção da entrada, com um espaço coberto e fechado, um abrigo dos fiéis, remetendo 

a sua origem para o nártex das construções pré-românicas. Ferreira de Almeida refere 

que a função deste elemento poder-se-á interpretar como tendo base na função 

cemiterial da igreja e consequente dificuldade na persistência deste hábito
378

. Aponta 

ainda outras finalidades para a existência de galilés, como reuniões, preparação de 

cerimónias, sessões de julgamento e outros atos jurídicos. Esta situa-se em frente à 

fachada principal, com planta retangular, assente em dois pilares e sobre um murete que 

delimita o espaço. Neste espaço, encontramos, do lado direito, um pequeno púlpito 

cilíndrico apoiado numa coluna decorada, e do lado esquerdo, um cruzeiro de base 

cúbica, sendo ambos elementos pétreos.  

A fachada principal está orientada a oeste e possui um portal com arco quebrado, 

contendo duas arquivoltas, estando a última decorada com o Motivo n.º 12 já referido, 

esferas, havendo uma interrupção a meio com uma figura humana. As arquivoltas 

                                                           
377

 Este autor opina que a semelhança entre ambos os elementos estabelece-se a dois níveis: na arquitetura 

que ambos patenteiam e nas pedras de arma que ostentam. Cf. com MATTOS, Armando de, A Ermida 

românica-ogival da Senhora do Vale, in Douro-Litoral, vol. VIII. Porto: Junta da Província do Douro-

Litoral, 1947,pp.42-51, Cit. em Rota do Românico do Vale do Sousa, p.178. 
378

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.33. 
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apoiam-se em colunas cujos capitéis têm igualmente uma decoração com faces 

humanas. 

Em cima do portal encontramos uma fresta e na parte superior da fachada, segundo eixo 

simétrico, um pequeno campanário que se entalha na fachada e no espaço aberto.  

No exterior, temos quatro contrafortes, escalonados, encontrando-se dois nos cantos da 

capela-mor e os outros dois na separação deste elemento com a nave.  

No século XVI existe um programa de pintura mural que dota a ermida de figuras de 

anjos tocando instrumento musicais. A autoria é atribuída à oficina do pintor Arnaus 

que igualmente realizou trabalhos noutros elementos do nosso estudo, nomeadamente 

Santa Maria do Pombeiro e na Igreja de São Mamede de Vila Verde
379

.  

No século XVII, é colocado um retábulo em talha dourada e policromado no lado da 

epístola. Este retábulo será introduzido com uma estrutura eclética, com aproveitamento 

do corpo de um retábulo maneirista e outro neoclássica
380

. 

No século XVIII
381

, foram colocados dois motivos pictóricos de ex-votos, que 

testemunham a importância que a figura de Nossa Senhora do Vale tinha, na atribuição 

divina de milagres aludidos na temática dos votos.   

Materiais: a ermida é constituída em alvenaria de granito, tendo granito na parte elevada 

do pavimento da capela-mor. Tem na cobertura madeira.  

 

X Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Ermida da Nossa Senhora do Vale (séc. XIV a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Século XIV Construção da capela
382

.  

Séculos XVI- XVII Construção da galilé.  

Século XVI  

(1530-1540) 

Programa de pintura mural; Oficina de Arnaus. 

Século XVII  Retábulo em talha ao lado da Epístola.  

Século XVIII Motivos pictóricos de ex-votos. 

Administrada pelo Mosteiro de Cête. 

 

 

                                                           
379

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, pp-179-181.  Cf. AFONSO, Luís Urbano de Oliveira – A 

pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

Significados, Funções, Corpora da Pintura Mural Portuguesa (c,1400-c.1550). FLUL, 2006. 
380

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, pp185-186. 
381

 Em www.monumentos.pt (19 de julho de 2012) encontramos a referência que, segundo as Memórias 

Paroquiais de 1758, é mencionada que a capela de Nossa Senhora do vale era administrada pelo 

Mosteiro de São pedro de Cête.  
382

 Esta data é indicada pela Rota do Românico do Vale do Sousa, como sendo entre o século XV e o 

século XVI. 
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8-  A igreja de São Miguel de Entre-os Rios 

 

    
A igreja de São Miguel de Entre-os Rios localiza-se na freguesia de Eja, no concelho de 

Penafiel. Ferreira de Almeida caracteriza-a como pertencente ao estilo gótico
383

, embora 

a denomine igualmente por românico-gótica
384

. A existência deste elemento é, no 

entanto, anterior a qualquer uma das épocas, existindo documentação que se lhe refere 

em 1095
385

. A sua localização insere-se numa região, conforme já havíamos 

mencionado, onde predominavam famílias com importância social e política, no que se 

pode denominar de início do território nacional, e neste caso específico, da igreja de São 

Miguel, assistimos a uma ligação com a família Riba Douro
386

 e ao Mosteiro do 

Salvador de Paço de Sousa
387

. Encontramos a confirmação deste facto com a pertença 

da freguesia de São Miguel de Entre-os-Rios na abadia da apresentação do Convento de 

São Salvador de Paço de Sousa
388

, assim como pela doação feita da “quarta parte do 

padroado desta Igreja, a 16 de junho da Era 1158, por [fl. 13v] Mendo Monis, e sua 

mulher Guina de Mendo, cuja porsão lhe havia dado o Conde D. Henrique, e sua 

consorte a rainha D. Teresa”
389

.  

Ferreira de Almeida descreve o edifício, justificando de acordo com a caracterização 

que elabora o motivo pelo qual o insere na primeira metade do século XIV, discordando 

                                                           
383

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in 

Portugalia, p.131.  
384

 Idem, p. 134.  
385

 Idem, ibidem. Este documento é o Livro de Testamentos de Paço de Sousa, in Bracara Augusta, 

volume XXIV, Braga, 1970, pág. 149, por Maria Teresa Monteiro e J. Rigaud de Sousa, Cit. por 

Almeida, que estabelece uma relação inequívoca entre a Igreja de São Miguel e o Mosteiro de Paço de 

Sousa, pois trata-se de uma doação da igreja ao Mosteiro.  
386

 Esta família tem ligações com a monarquia portuguesa comprovadas pela relação de Egas Moniz (o 

Aio) que descende dos Riba Douro, filho de Monio Ermiges e de Ouroana. Esta ligação ao Mosteiro 

de Paço de Sousa comprova-se não apenas pela documentação existente mas pelo facto de Egas 

Moniz ter sido sepultado no panteão da família Ribadouro, Capela do Corporal, contíguo ao Mosteiro, 

sendo mais tarde transladado para o interior do Mosteiro.   
387 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações 

Alfa, 1986, p.94. Cit. em Rota do Românico do Vale do Sousa, p.192. 
388

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.315. 
389 Fontes manuscritas – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios in Mosteiro de Paço de Sousa - OSB, S. 

Salvador de Paço de Sousa, livro 5. Suportes Documentais: microfilme 1275. Excerto pertencente à 

Memória 6ª – Igrejas do Padroado de Paso do Souza - Igreja de São Miguel d’ Entre ambos os rios 

Cf. [folio 13, 13v e 14].  
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de Monteiro de Aguiar
390

 e de José Barbosa
391

, que optam por uma data anterior, século 

XII. Sabemos pelo Inventário Coletivo que no século XII pertencia ao Arcediagado de 

Penafiel
392

.  

No século XVI D. Manuel dá-lhe o foral, a 20 de outubro de 1516
393

. Sabemos que 

ainda no século XVI foi “aprezentáda pelos Jezuitas em 1572”, e voltou ao padroado 

do “Mosteiro de Páso do Souza” pela Concordia do ano de 1614
394

. Encontramos ainda, 

na data de 1572, a informação do acordo efetuado pelos Jesuítas da união da Conventual 

com a Abacial. “Esta Concórdia unio as duas Corporasoins de tal sorte, que vagando 

no ano seguinte a Igreja de S. Miguel d’Entre ambos os rios, tomarão pose dela como 

Compadroeiros o Procurador dos Jezuitas, e Fei António Borges, Prior de Paso do 

Souza, e fizerão ambos entrega dela ao cura, em 21 de Marso de 1572”
395

. 

Descrição: Ferreira de Almeida refere a construção da igreja afirmando que tem um 

sabor românico
396

e é uma construção que apela à simplicidade estrutural, com muitos 

aspetos arcaizantes
397

 típicos das edificações medievais. É composta por uma nave 

retangular que culmina numa capela-mor igualmente retangular, à semelhança da maior 

parte dos casos que têm sido analisados. É possível fazer o reconhecimento da sua 

primitiva edificação, apesar das alterações que foi sofrendo ao longo dos séculos, 

principalmente na zona da capela-mor. Ainda do tempo da edificação da igreja, 

devemos referir a existência de um arcossólio na parede norte da capela-mor, cuja 

função seria a de albergar um túmulo. Mais tarde, na época moderna, sofreu um corte 

para a abertura de uma porta. 

Na fachada principal encontramos um portal ogival, como aliás encontraremos em toda 

a construção a utilização deste elemento construtivo, que evidencia a presença do 

gótico. Não assenta em colunas ou capitéis, atestando mais uma vez a designação de 

                                                           
390

 AGUIAR, Monteiro de, A Terra de Penafiel, 1943, Cit. por ALMEIDA; Carlos Alberto Ferreira, in 

Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in Portugalia, p. 136, nr. 14. 
391

 BARBOSA; José Júlio, Guia de Turismo do Porto, 1942, cit. por ALMEIDA; Carlos Alberto Ferreira, 

in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in Portugalia, p. 136, nr.14. 
392

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.315. 
393

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.315. 
394 Fontes manuscritas – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios in Mosteiro de Paço de Sousa - OSB, S. 

Salvador de Paço de Sousa, livro 5. Suportes Documentais: microfilme 1275. Excerto pertencente à 

Memória 6ª – Igrejas do Padroado de Paso do Souza - Igreja de São Miguel d’ Entre ambos os rios 

Cf. [folio 13, 13v e 14].  
395

 Idem. Cf. Memória 4.ª Extinsão da Ordem de S. Bento no Mosteiro de Paso do Souza; Desmembrasão 

da meza Abacial em favor dos Jezuitas da Universidade d’Evora. [folio 2v].  
396

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações 

Alfa, 1986, p.94. 
397

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in 

Portugalia, p.134. 
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Interrupção na cachorrada 

características góticas, como o recurso às impostas que é obrigada a desenvolver, à falta 

dos outros elementos. Este portal é caracterizado por Ferreira de Almeida como sendo 

uma arcada que apresenta um chanfro gótico
398

 e acrescenta um facto elucidativo, que 

a aparente simplicidade do portal não tenha sido uma questão de opção construtiva, 

dado ser este o elemento privilegiado, mas devendo-se a falta de recursos financeiros
399

. 

O portal lateral na fachada sul apresenta a mesma solução ogival, com uma modenatura 

gótica, mais decorado que o principal, com motivos vegetais que são aplicados de forma 

característica na região.  

As soluções decorativas mantêm-se no interior, como se pode comprovar pela análise de 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida.  

Os motivos decorativos são aplicados em Cête, conforme pudemos comprovar na 

análise no nosso estudo e Ferreira de Almeida refere que são igualmente aplicados em 

Paço de Sousa.   

  
 

Portal Estampa III- Modenatura 

ornamentação do arco-cruzeiro 

Escala 1:10
400

 

Motivo geométrico
401

 

As fachadas laterais apresentam cachorros lisos em reminiscências do românico tardio. 

O interior, com a nave única, tem um arco cruzeiro quebrado na ligação à capela-mor. 

Este, à semelhança dos portais, assenta em impostas salientes. A 

nave tem cobertura em madeira. Sabemos que a cabeceira foi 

aumentada no século XVIII, quer em comprimento, quer em 

altura, na mesma ocasião em que recebe o retábulo-mor em talha. 

Este acrescento foi sobre uma plataforma granítica natural e 

no âmbito de um programa pós-tridentino. Esta alteração é visível pela interrupção na 

cachorrada e teve como finalidade confere ao interior uma melhor iluminação
402

.  

                                                           
398

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in 

Portugalia, p.135. 
399

 Almeida situa a construção no período da recessão de trezentos. Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto 

Ferreira in Eja (Entre-os-Rios), p.136. 
400

 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel. 
401

 VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal, Motivo n.º 33. Embora este autor considere 

a folha como sendo de figueira e assim a descreva, com botão (aliás flor), oito pétalas; motivo solto; 

meio relevo. A figueira tem significado importante na arte peninsular, Almeida afirma-a como sendo 

de videira. Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São 

Miguel, in Portugalia, p.135 e em ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, História de Arte em Portugal. 

O Românico. Lisboa: Publicações Alfa, 1986, p.94.  
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A talha é um dos elementos artísticos de maior expoente no panorama nacional, que 

confirma a sua identidade e autoria, existindo o seu apogeu durante o período barroco. 

Este exemplo de estrutura retabular corresponde ao período de estilo nacional
403

 e 

contém ainda imaginária e pintura
404

. 

A volumetria: tem um aspeto maciço e evidente simplicidade, com uma fachada lisa e 

austera, que se irá articular no corpo retangular da nave e prolongamento retangular da 

capela-mor. A cobertura é de duas águas. Tem uma sacristia adossada à capela-mor na 

fachada sul, de época posterior com cobertura de três águas. Ferreira de Almeida refere 

que existem vestígios de desgaste no local onde se encontra a cruz na fachada principal, 

que faz supor que tenha tido a existência de uma sineira. Esta existe como elemento 

vertical, constituindo um remate, na fachada principal, certamente de época posterior à 

edificação primitiva. A referir ainda a colocação de escadas nas fachadas principal e 

laterais.  

Materiais: a predominância do granito mantém-se por razões óbvias, pela 

existência natural na região. Citando Ferreira Almeida sobre o material, o 

edifício é “feito em granito porfiróide”
405

, assim como são em granito os 

muros de retenção. Esquema elaborado por Ferreira de Almeida
406

 que 

identifica os elementos adicionados no século XVII e XVIII (com 

preenchimento mais escuro). 

XI Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a 
igreja de São Miguel de Entre-os Rios (séc. XI a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Século XI Edificação original. 

Século XII Pertença do Arcediagado de Penafiel. 

Séc. XIII/XIV Provável construção. 

Século XVI  Foral de D. Manuel. 

Séc. XVII/XVIII  Alterações formais, acrescentos e a colocação do altar-mor. 

Séc. XVIII Pertença do bispado de Penafiel. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
402

  Cf. Apêndice – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios - fontes iconográficas, pp 321-322. 
403

 Sobre este assunto pode-se consultar a descrição do aparelho retabular, in Rota do Românico do Vale 

do Sousa, pp 198-199. As composições e esquemas dos caixotões igualmente encontram-se descritos 

na RRVS, pp.198-200.  
404

 Cf. com a descrição in Rota do Românico do Vale do Sousa,  p.199. 
405

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in 

Portugalia, p.135. 
406  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios), (…), Estampa III. 
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9-  O Mosteiro de São Pedro de Ferreira 

 

    
O Mosteiro de São Pedro de Ferreira ou São Salvador (matriz de Ferreira) está 

localizado em Ferreira, na freguesia que detém o mesmo nome, Ferreira, no concelho de 

Paços de Ferreira. À semelhança da igreja de São Miguel de Entre-os Rios, este local 

marca a sua presença em época anterior à presente construção arquitetónica. Manuel 

Real
407

 indica a data de 959
408

, mencionada aquando da doação testamentária de 

Mumadona Dias
409

, ao mosteiro de Guimarães. O mesmo autor estabelece a ligação 

entre este elemento e as famílias mais importantes da região, os Sousa e os Maias, 

afirmando que em 1195 os cónegos da Sé do Porto detinham direitos sobre uma parcela 

do Mosteiro de São Pedro de Ferreira
410

. No século XI e XII encontramos referências à 

edificação do mosteiro
411

 da primitiva traça românica. Bernardo Vasconcelos Sousa
412

 

igualmente refere que o mosteiro terá sido fundado provavelmente antes de 1182. É 

relatado que
413

 o mosteiro está associado a Soeiro Viegas. Haverá no entanto um 

desacordo evidente entre autores quanto à sua pertença à ordem dos Templários. 

Enquanto é afirmado por Vasconcelos Sousa que terá pertencido ao património dos 

Templários
414

, Manuel Real não deixa dúvidas que, embora a tradição aponte para esta 

pertença, tal facto não se verificou, porque se inicialmente o mosteiro tinha a 

dependência do padroado de famílias, ainda antes de 1182 era pertença de uma 

                                                           
407

 REAL, Manuel Luís, A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de convergência 

estilística, in separata de Paços de Ferreira, Estudos Monográficos. Paços de Ferreira, 1986, pp.249-

250.  
408

  Mais especificamente, a 26 de janeiro de 959.  
409

  A Condessa Mumadona Dias, filha do Conde Diogo Fernandes e de Onega, tia de Rei Ramiro de Leão 

e mais tarde, viúva de Hermenegildo Gonçalves (c.928), “foi uma das mulheres mais notáveis do seu 

tempo e uma das mais poderosas do Noroeste Península”, in cit. de SÃO PAYO, Luiz de Mello Vaz 

de - A Herança Genética de D. Afonso Henrique” Porto: Universidade Moderna, 2002, p.289. A 

Mumadona Dias se deve a edificação de Guimarães (mosteiro e castelo).  
410

 REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de convergência 

estilística, cit. em em Rota do Românico do Vale do Sousa, p.206. 
411

  www.monumentos. pt, in Cronologia, consultado a 26 de janeiro de 2012. 
412

  Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, p.206. 
413

  www.monumentos. pt, in Cronologia, consultado a 26 de janeiro de 2012, que afirma que, em 1120, 

terá sido fundado por Soeiro Viegas, tronco dos Pachecos.  
414

  Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, p.206. 
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Colegiada
415

. Acrescenta, que passa no século XII para a posse parcial da diocese do 

Porto
416

. Sobre este ponto, podemos afirmar que a freguesia de São Pedro de Ferreira 

era igreja colegiada da apresentação do bispo do Porto, integrada no couto de Ferreira, 

que pertencia ao antigo concelho de Aguiar de Sousa
417

. Integrava o Arcediagado de 

Penafiel no século XII, à semelhança de outras que já referimos
418

. Situamos entre 1180 

e 1195
419

 a edificação da igreja românica cuja leitura podemos observar atualmente.  

No século XV foi anexado à mesa pontifical da Catedral do Porto
420

. Em 1475, a” igreja 

e mosteiro, com o couto e propriedades adjacentes, deixam de estar ligados aos 

cónegos, sendo anexados à Câmara do Bispo do Porto”
421

. Teve foral de D. Manuel no 

século XVI, mais precisamente a 15 de setembro de 1514. Foi pertença do extinto 

bispado de Penafiel
422

. 

Descrição: A edificação primitiva é do século XII. Podemos analisar a imagem que 

Manuel Real incluiu no estudo monográfico e que analisou de forma 

exaustiva
423

. Do antigo mosteiro perdurou a igreja e o antigo nártex que se 

encontra atualmente em ruínas. O nártex não estava previsto na construção 

original, como refere Manuel Real, e terá sido construído, conforme já 

tínhamos tido oportunidade de referir quando explicitámos a galilé da 

Ermida, como uma forma de criar um espaço com função cemiterial
424

. Neste espaço 

encontra-se um sarcófago com datação anterior ao século XI. Lúcia Rosas 
425

 afirma 

                                                           
415

  A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de convergência estilística, p. 255. Cit. em 

Rota do Românico do Vale do Sousa, nr.5, p. 206. Encontramos a indicação que era pertença da 

Instituição da Colegiada de São Pedro de Ferreira. Cf. www.www.monumentos.pt, consultado a 19 de 

julho de 2012. Há no entanto uma discrepância quanto à designação da colegiada.  
416

 Idem ibidem. Devemos referir que em 1258, segundo Real, as Inquirições demonstram que o mosteiro 

continua a ser pertença de famílias nobilitadas. A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar 

exemplo de convergência estilística, p.252, cit. em em Rota do Românico do Vale do Sousa, nr.6, 

p.206. 
417

  A informação do Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais menciona no entanto a colegiada como 

sendo da apresentação do bispo do Porto. p.290. 
418

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.290. 
419   www.monumentos. pt, in Cronologia, consultado a 26 de janeiro de 2012 
420

  Real afirma que em 1475 a igreja e o mosteiro de S. Pedro de Ferreira deixam de estar ligados aos 

cónegos e passam para a Câmara do Bispo. Cf. p.256.  
421

  www.monumentos. pt, consulta a 19 de julho de 2012. 
422

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.290. Tinha apresentação do Arcebispo de Braga, cf.  

www.monumentos. pt, consulta a 19 de julho de 2012 
423

 REAL, Manuel Luís - A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de convergência 

estilística, in separata de Paços de Ferreira, Estudos Monográficos. Paços de Ferreira, 1986, pp.256-

294. A imagem apresenta-se mais à frente antecedida em Breve síntese esquemática.  
424

  Sobre este ponto, Real refere que o átrio coberto constituía uma zona reservada por excelência, aos 

enterramentos pios e ao culto dos defuntos. Cf. A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.291.  
425

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.19.  
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explicitamente que “há vestígios de galilé fronteira à fachada em São Pedro de 

Ferreira”. Observando o edifício surpreende-nos a altura elevada que este tem 

comparativamente ao que era comum nas edificações religiosas. Ferreira de Almeida 

afirma que pela altura revela um espaço protogótico
426

, afirmando que a solução 

adotada na capela-mor, abobadada, composta por dois tramos, sendo o primeiro mais 

largo e alto, é muito característica do românico do Alto Minho
427

. A solução construtiva 

encontrada para a altura da igreja foi obtida com a assistência de contrafortes no 

exterior, sendo no interior o reforço conseguido com as colunas adossadas.  

O portal na fachada ocidental apresenta a mesma inclusão na estrutura pétrea similar à 

de Airães. Ferreira de Almeida refere que o portal é “amplo e elaborado”
428

. Tem cinco 

arquivoltas que formam arcos perfeitos, que segundo o mesmo autor “apresentam um 

tratamento decorativo de grande valor arquitetónico”. Manuel Real analisou 

detalhadamente os valores decorativos desta igreja
429

 e igualmente reforça a noção do 

valor do portal incidir nos aspetos formais, quando afirma que “a força que ressalta 

deste pórtico provém, em grande medida, dos elementos que o compõem e da solução 

encontrada para as arquivoltas”
430

, que exibem molduras de lóbulos perfurados. Existe 

um confronto entre as ideias de Ferreira de Almeida e Manuel Real quanto à fonte de 

inspiração destes valores decorativos. Manuel Real assinala diversas influências na 

igreja de São Pedro de Ferreira provenientes de várias oficinas. Destaca a de Zamora
431

, 

descrevendo as semelhanças nas arquivoltas, evidentes à primeira vista, e expõe que há 

outros detalhes na construção arquitetónica, como a conceção da abside, que o fazem 

afirmar “que o mestre leonês deve ter tido contrato no início da obra”
432

; refere ainda a 

oficina de Coimbra
433

, a oficina bracarense
434

, e como última, a compostelana
435

. No 

entanto, Ferreira de Almeida afirma sobre o modelo de Ferreira, que, “parece-nos que 

                                                           
426

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, p.92. 
427

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal – O Românico, Editorial 

Presença, Lda., 2001. Cf. p.119.  
428

  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações 

Alfa, 1986, p.92 
429

  REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.284. 
430

  REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.260. 
431

  Cf. Real, A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p. 263. Vasconcelos refere também a influência de Zamora 

quando classifica o motivo como N.º 36. Cf. VASCONCELOS, Flórido, in Arte Românica em 

Portugal, p.71. Real no estudo A Igreja de S. Pedro de Ferreira classifica o mesmo motivo com a 

numeração 7. Cf. p.284. 
432

  Cf. Real, A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p. 265. 
433

  As comparações são descritas in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, pp268-269 e pp.277-279. 
434

  Refere as ilações bracarenses-Paços de Ferreira in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.270. 
435

  Sobre este assunto desenvolve  A Igreja de S. Pedro de Ferreira, pp.274-275.  
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não pode ter sido sugerido pelo de Zamora”
436

, associando antes as configurações das 

arquivoltas às soluções decorativas de Salamanca. Menciona outras influências 

presentes na construção de origem do Norte, especificando Andaluzia e a possibilidade 

de Castela. Este portal, pela estrutura das arquivoltas, tem obrigatoriamente uma maior 

dimensão nas jambas. O tímpano, Manuel Real refere que era “decorado com uma cruz 

vazada, envolta em laçaria,”
437

 compatível com o friso onde assentam as arquivoltas.   

A igreja patenteia outros dois portais, simétricos, nas fachadas laterais. O do lado sul
438

 

com três arquivoltas lisas com a respetiva correspondência numérica de colunas. O 

tímpano é igualmente liso, assente em impostas e assente numa soleira, onde se 

encontravam as bases de coluna. Os dois portais laterais localizam-se no segundo tramo 

e são idênticos na constituição, arquivoltas diédricas, tímpano lisos e assentes em 

soleiras. O facto de os portais assentarem diretamente em soleiras, contrariamente à 

disposição atual, de degraus, é levantada por Manuel Real
439

. Analisámos em alguns das 

igrejas do nosso estudo os aspetos decorativos de forma sucinta e podemos apresentar 

este breve esquema onde é possível constatar o paralelismo que existia na construção 

das edificações na época medieval, em que as oficinas são itinerantes e constituem 

fontes de inspiração recíproca. Em ambos os portais de acesso à igreja, Lúcia Rosas 

destaca a qualidade da escultura dos seus capitéis
440

.  

  
  

Igreja de S. Pedro de Ferreira  Pormenor da arquivolta da Igreja de S. 

Pedro de Ferreira 

N.º 36 

   
Igreja de S. Pedro de 

Ferreira N.º 8 
441

 

Igreja de S. Salvador de Unhão  Mosteiro de Santa Maria de 

Pombeiro   

                                                           
436

  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira - História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações 

Alfa, 1986, p.92 
437

 A afirmação de Manuel Real encontra-se em texto, cf. p. 262, sendo referido análise sobre a 

constituição do tímpano de forma detalhada na pág.270, nr. 60 e na pág.271, nr.262. Encontra-se 

também uma reconstituição na página 276.   
438

 É sugerida por Manuel Real a existência de um claustro neste local, apontando os seguintes pontos: a 

implantação da casa paroquial que sugere uma organização envolvendo um quadrilátero; a anomalia 

do aparelho na porta junto ao nártex, que poderia ter correspondência com um dos muros do claustro. 

Cf. Real, A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.259, nr.46.  
439

  REAL, Manuel Luís - A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.262.  
440

  ROSAS, Lúcia e BOTELHO, Maria Leonor, in Arte Românica em Portugal, Fundacíon Santa Maria 

la Real, Aguilar de Campoo, 2010. Cf. p.177. 
441

 Cf. VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal, p.70. Real classifica este motivo com o 

N.º 10. Cf. p.284. in A Igreja de S. Pedro de Ferreira.  
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Igreja de S. Pedro de 

Ferreira  

Igreja de S. Vicente de Sousa  N.º 3 
442

 

Manuel Real afirma que o período de 1180-1195
443

 foi de extrema importância para o 

desenvolvimento da obra, dado o facto de o país na última década do século se ressentir 

de uma grave crise económica e social que paralisou muitos estaleiros de construção, o 

que não sucede em S. Pedro de Ferreira, por a sua edificação ter sido mais rápida. Situa 

a conclusão da obra em meados de noventa, afirmando que o “edifício estaria concluído 

até à fachada oeste”
444

. Esta crise económica é sentida, como já referimos, nas oficinas, 

o que conduz à migração de canteiros, o que confirma a mobilidade e respetivas 

influências sentidas nas configurações formais das igrejas. Podemos confirmar a 

presença de canteiros provenientes de outros locais, mediante o estudo que Manuel Real 

efetuou e que demonstra em base comparativa as siglas utilizadas em Ferreira e a 

mesma presença em outros locais
445

. Desta forma sabemos que houve pelo menos três 

canteiros que igualmente trabalharam em Unhão, dois deles que desenvolveram também 

serviço em São Vicente de Sousa.  

Reiniciando a descrição, a abside é semicircular e internamente tem uma forma 

poligonal, que relembra a aplicada em Roriz
446

. A nível interno apresenta dois pisos, o 

primeiro com arcadas cegas que conferem um desenvolvimento rítmico no panejamento 

do espaço. Em duas arcadas é notório o tratamento românico pela unicidade da solução 

que apresenta um remate em mitra
447

; o segundo piso possui arcaturas decorativas e três 

frestas. Manuel Real afirma que “o projeto reserva as soluções mais elaboradas para o 

interior da abside, numa clara alusão à nobreza deste espaço”
448

.  

Os capitéis no interior do arco dobrado são os únicos com figuração
449

.  

                                                           
442

 Cf. VASCONCELOS, Flórido - Arte Românica em Portugal, p.71. Este motivo tem a numeração N.º 

19 em REAL, Manuel Luís -  A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.284.  
443

  REAL, Manuel Luís - A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.285. 
444

  Idem ibidem. 
445

  REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.282. 
446

 Quem estabelece esta comparação é Almeida, que afirma que apesar das diferenças, lembra a de Roriz. 

Cf. História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações Alfa, 1986, p.92 
447

 É citado o facto de este remate em mitra constituir um caso único no românico português. Cit. por 

ROSAS, Lúcia e BOTELHO, Maria Leonor  in Arte Românica em Portugal, Fundacíon Santa Maria 

la Real, Aguilar de Campoo, 2010. Cf. p.174. 
448

  REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.258. 
449

 Consultado em Medievalista-iconografia.pt a 5 de abril de 2012. O autor é SOUSA, Luís Correia, in 

Música profana na igreja de S. Pedro de Ferreira apresenta a seguinte descrição: “o do lado norte 

apresenta o combate entre um dragão ou uma serpente e uma ave. O do lado sul apresenta uma cena 
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As paredes em cantaria de granito aparente estão divididas nesses dois registos, em que 

a separação é conseguida por um friso decorativo com temática fitomórfica. As 

coberturas diferenciam-se, sendo a anterior em abóbada de meio berço e a posterior de 

meio calote. Como já referimos, para a sustentação da altura da nave no exterior, 

encontram-se os contrafortes; no interior, além das colunas adossadas de capiteis lisos, 

através dos quais se obtém a divisão em tramos, a descarga do peso será obtida pelo uso 

dos nichos e das arcadas cegas, numa solução de engenho construtivo em que se pré-

anuncia o desenlace do gótico.  

O arco triunfal é em volta perfeita com duas arquivoltas e assenta em duas colunas 

adossadas. Os capitéis existentes no arco cruzeiro são semelhantes a outros, tendo 

Ferreira de Almeida efetuado a comparação
450

 e Manuel Real uma análise 

pormenorizada que inclui imagens
451

. Manuel Real afirma que é num capitel da abside, 

do lado exterior, que encontramos a influência da oficina coimbrã, com a marca do 

mestre
452

.  

Em São Pedro de Ferreira encontramos novamente a cornija de arquinhos, já referida 

em Airães, que remata o exterior, desde a abside à empena oeste da nave.   

Volumetricamente a planta é retangular, com a igreja de uma nave, com quatro tramos e 

capela-mor semicircular exteriormente e com o interior poligonal. Tem os volumes 

articulados com cobertura de duas águas na nave e nove na capela-mor.  

É antecedida por nártex que atualmente se encontra incompleto. A entrada é axial, 

embora exista outra lateral neste elemento. Em ambas as entradas, axial ou do lado 

direito, a abertura consiste em arcos de volta perfeitos. Ainda subsiste o muro em 

cantaria de granito que envolve e delimita este espaço. Tem um campanário na entrada 

ao lado da entrada axial, com dupla sineira.  

                                                                                                                                                                          
de divertimento popular, onde se distinguem dois músicos e outra personagem que parece ser um 

contorcionista. Um dos músicos toca um instrumento de cordas friccionadas tipo viola de arco, de 

feitura muito rudimentar, com caixa mais ou menos periforme, não sendo visíveis pormenores, como 

número de cordas. O segundo parece tocar um cordofone dedilhado – harpa –, que segura apoiado 

no joelho direito, sendo visíveis cerca de seis cordas”. Lembremos que já tínhamos referido 

anteriormente opinião sobre a qualidade escultórica dos capitéis, de Lúcia Rosas.  
450

ALMEIDA; Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações 

Alfa, 1986, p.92 
451  REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, pp.268-275. 
452

  Idem, p.259. 
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Da escultura tumular existente na igreja temos um sarcófago e a tampa de uma sepultura 

onde se encontra uma inscrição, que permitiu a identificação
453

 do jacente como sendo 

D. João Vasques da Granja e que Mário Barroca crê datar do século XIV.  

Da época moderna temos dados que permitem afirmar que existia na capela-mor, na 

parede fundeira, um altar-mor em talha maneirista que incluía pintura.  A este, 

acrescente-se outros retábulos colocados nos altares colaterais e laterais. 

Pormenorizaremos esta questão no próximo capítulo. 

Existia igualmente um coro alto posicionado sobre a entrada principal.  

Materiais: predominância da cantaria de granito aparente nos muros de vedação, paredes 

e com madeira na estrutura da cobertura. 

 

XII Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre o Mosteiro de São Pedro de 
Ferreira (séc. X a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Século X (959) Referência de Manuel Real. Fundação
454

. 

Século XI (final) 

século XII (início)  

Edificação da primeira igreja de construção românica. 

Século XII 

(1180- 1195) 

Construção da igreja atual. Obra românica da igreja atual. 

Século XII (1182) Pertença de uma colegiada. [M. Real] Este autor menciona ainda que a estreita 

ligação entre a colegiada de Ferreira e a sede do bispado
455

.  

Século XII 

(1195) 

Os cónegos da Sé do Porto detinham direitos sobre uma parcela do Mosteiro 

de São Pedro de Ferreira. As indicações das partilhas dos rendimentos entre o 

Bispo e o cabido permitem esta afirmação.  

Século XII  Instituição da Colegiada de São Pedro de Ferreira; 

Arcediagado de Penafiel. 

Século XIII (1293) Pertença dos cónegos regrantes de Santo Agostinho
456

. 

Século XIV È realizada a estátua jacente de João Vasques da Granja. 

Século XIV (1351)  A bula de Clemente VI confirma Diogo Afonso como reitor paroquial da 

Igreja de São Pedro de Ferreira.  

Século XV (1475) A igreja e mosteiro, com o couto e propriedades adjacentes, deixam de estar 

ligados aos cónegos sendo, anexados à Câmara do Bispo do Porto.  

Século XV/XVI 

(1496-1503) 

É construída a pia batismal com as armas de D. Diogo de Sousa
457

. 

Século XVI D. Manuel concede foral ao couto de Ferreira. 

Século XVIII 
458

  Referência nas Memórias Paroquiais. 

Século XVII/XVIII Construção do coro com a demolição da parte superior da porta principal e 

mutilação da cantaria das paredes próximas
459

. Entaipamento da escada que 

permitia o acesso ao campanário e construção de outra.   

Séc. XVIII Pertença do bispado de Penafiel. Apresentação do Arcebispo de Braga
460

.  

                                                           
453

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa p.216. Manuel Real analisou a inscrição e identificou o nome.  
454

  Idem. Cf. p.221. 
455

  REAL, Manuel Luís in A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.280.  
456

  Boletim da D.G.E.M.N. N.º 7, março de 1937. Cita que a fonte é a Censual do Porto.  
457

 Diogo de Sousa, bispo da diocese, sendo mais tarde transferido para a de Braga. Consulta efetuada em 

www.monumentos.pt Cronologia, a 4 de abril de 2012. 
458

  Mais precisamente em 1758, a 15 de abril, é referido que a igreja fica fora da povoação. Idem.  
459

  Boletim da D.G.E.M.N. N.º 7. 
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10-  Igreja de Santa Maria de Meinedo 

 

    
A Igreja de Santa Maria de Meinedo ou de Nossa Senhora das Neves localiza-se no 

lugar de Estação, freguesia de Meinedo, concelho de Lousada. Segundo o Inventário 

Coletivo
461

 e o ADP
462

, era vigararia da apresentação do Cabido da Sé do Porto, cabeça 

do couto de Meinedo, no que se designava então por concelho de Penafiel de Sousa, 

tendo passado mais tarde a reitoria.   

Temos dados que nos permitem afirmar que a sua importância era reconhecida e existia 

pelo facto de ter sido em Meinedo a sede do bispado no século VI
463

. Encontramos a 

referência a ser pertença do Arcediagado de Meinedo no século XII
464

.  

No século XIII sabemos que “o couto de Meinedo teve confirmação papal”
465

. 

Ferreira de Almeida
466

 refere este elemento de forma muito sucinta, caracterizando-o 

como integrado no românico de resistência. Afirma o aspeto mais óbvio do edificado, 

nomeadamente, a simplicidade formal e a ausência de elementos decorativos. Data a sua 

origem do século XIV.  Ainda no século XIV, em 1398, é instituído o Arcediago de 

                                                                                                                                                                          
460

  Memórias Paroquiais pároco é reitor, sendo, igualmente, tesoureiro da Colegiada, apresentado pelo 

Arcebispo de Braga; a freguesia rende 200$000Pertença do extinto bispado de Penafiel.Cf.  

www.monumentos.pt, consultado a 19 de julho de 2012. 
461

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.264.  
462

 Encontramos o mesmo texto no ADP- http://pesquisa.adporto.pt/, consultado a 17 de abril. Devemos 

referir que se encontra-se este elemento bem expressa a sua importância a nível de fundo documental, 

quer pela cronologia que abrange, quer pelo teor dos mesmos. Citemos apenas dois dos diversos 

elementos como exemplos: documento K/23/3/4 - 3.1670, que é a “confirmação apostólica dada pelo 

Papa Honório, ao Cabido do Porto das igrejas de (…) Meinedo (…) por serem do seu padroado. 

Datas 1127-02-15 e o documento K/26/4/5 - 130.1659, Certidão extraída do Tombo de Meinedo com 

o teor da provisão para se tombarem as terras do couto donde se trata da dignidade do Arcediagado, 

e da união da Igreja de Meinedo e seu padroado à mesma dignidade, feita pelo Bispo D. João em 

1398. Inclui a sentença do édito geral de El-Rei D. Afonso IV que confirmou a jurisdição civil do dito 

couto aos Arcediagos de Meinedo, no ano de 1341”. 
463

  Cf.com Rota do Românico do Vale do Sousa, p.237. Citamos: “O Bispo de Meinedo, Viator, esteve 

presente no II Concílio de Braga realizado em 572 (…).Este facto é atestado pelas Atas Conciliares 

do século VI, que registam a Magnetensis ecclesiae - Meinedo, então com o estatuto de sede 

episcopal”, Cf. Cf. p 15. Introdução - Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos 

Monumentos da Rota do Românico do Sousa1.ª fase, suporte informático, pdf. 
464

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.264.  
465

  Em 1227, in www.monumentos.pt. consultado a 19 de julho de 2012.
 

466
 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, p.92. 
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Meinedo
467

 pelo bispo do Porto, D. João da Azambuja. Sabemos pelo Censual da Mitra 

do Porto, de 1542, que no século XVI tem a apresentação do bispo do Porto
468

.  

A planta efetivamente é simples, de nave única com a cabeceira retangular.  

O portal tem quatro arquivoltas ogivais, encimado por uma abertura rematada por um 

arco cuja definição encontra opiniões díspares
469

. Os motivos decorativos nas 

arquivoltas são esferas em alto-relevo, similares aos de outros elementos do nosso 

estudo. “Os portais de arcadas, quebradas, não têm colunas”
470

. No cimo da fachada e 

do portal encontra-se uma cruz românica recortada sobre a cornija. Na fachada sul, 

encontramos um portal com arco de volta perfeito e cuja porta é lateral à nave. Na 

fachada norte, deparamo-nos com um portal semelhante ao que acabámos de descrever, 

contudo, este encontra-se entaipado. 

No exterior, temos a presença de cachorros nas fachadas laterais da capela-mor e nave, 

encontrando-se algumas figuras. Na fachada sul, encontram-se alguns elementos 

colocados acima do portal e pela sua posição que fazem supor a existência de um 

alpendre. 

Obteve o foral em 1515
471

.  

No século XVII, sabemos que a capela-mor foi revestida a azulejos, especificamente, 

um “lambril de azulejos polícromos de tipo tapete”
472

. Neste tempo também se constrói 

a torre sineira, quadrangular, anexa à fachada principal, do lado sul.  

Mais tarde, e não podemos situar numa data específica, por não dispormos de 

elementos, foi construída lateralmente, na fachada norte, com uma orientação 

perpendicular à nave, uma capela lateral designada por Capela do Santo Tirso. Foi 

adicionado um outro volume, o corpo de planta retangular relativo à sacristia
473

, 

paralelo à capela-mor e adossado a esta. A capela incorpora as relíquias do santo, que 

                                                           
467

  Monumentos. pt, consulta a 19 de julho de 2012. 
468

  Idem.  
469

 Segundo fontes como www.monumentos.pt Cronologia, a 28 de maio de 2012, “apresenta um portal 

com quatro arquivoltas ogivais, encimado por uma abertura rematada por um arco de volta perfeita.” 

A R.R.V.S. afirma que o portal tem um arco apontado (Cf. p.240) e a nossa opinião é que o arco é de 

facto ogival, ou seja, em concordância com a última. Aliás, pela mera OSBervação pode-se constatar 

esta evidência.  
470

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, p.92 
471

  Encontramos ainda a informação que o foral foi dado a Unhão, tendo também beneficiado Meinedo, a 

20 de março de 1515. Cf. Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.264. 
472

  www.monumentos.pt, a 23 de abril de 2012. 
473

  www.monumentos.pt, a 23 de abril de 2012. 
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abonamos que era motivo de grande devoção no século XVII
474

. Ainda no século XVII, 

sabemos que a imagem da Senhora de Meinedo
475

 foi alvo de tumulto popular, porque 

as gentes de Meinedo, crendo que esta poderia ser destruída ou removida aquando das 

obras do novo retábulo, protestaram tão veemente, a ponto de lhe ser construído um 

altar próprio no decurso das obras. A vontade da população prevalece no que sente ser 

seu, validando o património sacro. 

Acrescente-se que é expresso que a capela-mor e sacristia revelam a nível construtivo 

valores formais que se pode afirmar que constituem o esplendor artístico dos séculos 

XVII e XVIII. Podemos salientar o exemplo da sacristia onde o lavatório de granito tem 

elementos de raiz erudita em simultâneo com um “vocabulário artístico vernacular”
476

.  

No século XVIII é acrescentada a estrutura de talha dourada, um retábulo-mor com o 

sacrário setecentista e decorado com temática mariana, junto dos dois altares laterais 

encimados por pequenos nichos
477

. 

Há vestígios da presença de um programa pictórico na parede testeira da capela-mor que 

foram ocultos pela colocação do retábulo. Na nave, existe igualmente um fresco com a 

temática da Anunciação, junto ao arco do cruzeiro e do lado da Epístola.  

Volumetria: apresenta volumes escalonados, com coberturas em telhado diferenciadas 

de duas águas. 

Materiais: as paredes, tanto a nível exterior como interior, são em alvenaria de granito 

aparente do lado exterior, tendo sido aplicado reboco estanhado pelo lado interior
478

. O 

pavimento na sacristia é em lajeado de granito e em soalho de madeira no restante. 

Tetos em madeiras, com caixotões pintados na capela-mor e pintado na nave. 

 

XIII Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a Igreja de Santa Maria de 
Meinedo (séc. VI a XVIII) 

Cronologia Factos Históricos 

Século VI (572) Bispo de Meinedo, Viator, presente no II Concílio de Braga. Construção da 

basílica, sede do Bispado
479

. 

                                                           
474

 CARDOSO, Jorge in Agiólogo Lusitano (Organização, estudo e índices de Maria de Lurdes Correia 

Fernandes). TOMO I. Porto, FLUP, pp278-280. 
475

 Sobre esta imagem devemos acrescentar que é analisada e referida em pormenor na Rota do Românico 

do Vale do Sousa, pp-240-242. 
476

 Idem, Cf. p.243. 
477

 Sobre este assunto que remete para os elementos decorativos existentes, mas que por razões da 

exigência de um programa obrigatório, que nos condiciona a temática específica, as intervenções, 

ressalvamos a quem queira aprofundar, que a talha, pintura e azulejaria estão descritas na Rota do 

Românico do Vale do Sousa, pp244-248. 
478

 www.monumentos.pt, a 23 de abril de 2012. 
479

 Cf. com Rota do Românico do Vale do Sousa, pp 237-238. 



 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                     Capitulo III 

 

107 

 

Século XII Pertença do Arcediagado de Meinedo. O Bispo do Porto, D. Hugo, recebe o 

Couto do Mosteiro de Santo Tirso de Meinedo. 

Século XIII/XIV 1227 - o couto de Meinedo teve confirmação papal. Provável construção da 

Igreja. 

Século XIII (1262) Data da inscrição existente à entrada da igreja. 

Século XIV (1398) O bispo do Porto D. João da Azambuja institui o arcediagado de Meinedo, 

com residência anexa a esta igreja. 

Século XVI (1515) Foral (1542) . Apresentação do Bispo do Porto. 

Século XVII É atribuída a reconstrução da capela-mor ao último terço do século. 

Século XVII  Revestimento a azulejos, azuis e brancos da capela-mor; construção da torre 

sineira. 

Século XVIII  Altares de talha dourada. 

 

11-  O Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa 

 

    
A Igreja de São Salvador (matriz de Paço de Sousa) e Mosteiro situa-se em Paço de 

Sousa, freguesia de Paço de Sousa, no concelho de Penafiel. A freguesia de São 

Salvador de Paço de Sousa era vigararia da apresentação do Convento de São Salvador 

de Paço de Sousa, sendo a cabeça do couto com a mesma designação, integrada na 

antiga comarca, no concelho de Penafiel de Sousa
480

. 

Sabemos que a fundação de Paço de Sousa
481

 terá ocorrido em meados do séc. X, 

adiantando Barbosa Pinto
482

 uma data possível, 956, associada a um nome, 

Tructensindo Galindiz, filho de Galindo Gonçalves. Temos dados
483

 que nos permitem 

afirmar que possuía os costumes monásticos peninsulares até à década de 1090, 

momento em que se integra na Regra de São Bento. Encontramos referências ao facto 

de ter constituído sede de um couto e um dos “mais importantes mosteiros beneditinos 

portugueses”
484

.  

Como exemplo que atesta a sua importância, podemos referir as várias doações
485

 que 

foi tendo ao longo da sua existência.  

                                                           
480

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.310.  
481

 Sobre as origens da fundação do mosteiro pode-se consultar o Boletim da DGEMN N.º 17, setembro 

de 1939. 
482

 PINTO, J. Barbosa in Mosteiro de Cête p.19. 
483

 SOUSA, Bernardo Vasconcelos in Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, Livros 

Horizonte, março 2006, p.51. 
484

 Idem, ibidem. 
485 Fontes manuscritas - Mosteiro de Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de 

São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 3. Cf. [excertos-fl.10 -414] “Doação do 

Abade deste Mosteiro, Monio (precedendo o Consentimento dos herdeiros do dito Mosteiro Miana D. 
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Este elemento tem vários aspetos que se salientam e contudo interligam-se logicamente 

na sua edificação. Uma longa construção, habitual nestes tempos
486

, que se arrasta por 

dois séculos, do XII ao XIV. Vários momentos de construção, que definem este 

elemento tão singular por receber várias influências, coimbrãs e da sé portucalense, 

enquanto decorre a sua obra e em simultâneo constitui o cerne promotor para a 

denominação do “românico de sousa” e constitui o que se denomina de românico 

nacionalizado. Citando, “a igreja do Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa é um 

monumento nuclear no contexto da arquitetura românica do Vale do Sousa. As soluções 

construtivas e decorativas aqui adotadas terão influenciado outros estaleiros 

românicos da região”
487

. 

Sabemos que existia uma igreja neste local anteriormente, por vários fatores: o 

aproveitamento de muros que foram reutilizados noutras partes da igreja que se 

construiu nos inícios do século XIV, especificamente nas paredes laterias do transepto; 

a persistência de determinadas soluções que à primeira vista têm reminiscências pré-

românicas, que permitem a suposição de serem provenientes da igreja anterior, datada 

da segunda parte do século XII. No século XII, temos dados que confirmam que era 

pertença do arcediago de Penafiel
488

. 

Ferreira de Almeida
489

 descreve-o como tendo “um corpo de três naves, em três tramos, 

e um pequeno transepto, falso, cobertos a madeira mas dispondo de arco-diafragma, 

tem cabeceira de três capela redondas, abobadadas, comunicando entre si”.  

A construção da parte ocidental é datada do século XIV, e inclui o primeiro tramo no 

primeiro nível e o portal axial.  

Duma fase posterior, inspirada já na arquitetura gótica, temos a cobertura do transepto e 

a torre cruzeiro. Na cobertura, apresenta-se um sistema alternado de arcos diafragmas 

com a cobertura de madeira.  

                                                                                                                                                                          
Orraca, Monio Ermigiz, e Miana D. Thereza) ao seu Convento, aplicando várias propriedades, e 

rendas á Vestiaria, Enfermaria, e Cozinha, com a condição de ser valida somente em quanto 

seguirem os Monges a Regra de S. Bento, e forem obedientes a ele, e seus sucessores: é datada de 

março da “Era 1240”. Cf. [N.º 7 folio 13]. 
486

 A longa permanência na construção do edificado religioso pode dever-se a várias causas, como a falta 

de fundos dos patrocinadores e é necessário recordar que no século XIII, os mosteiros beneditinos e 

agostinhos sofreram uma quebra. Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em 

Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações Alfa, 1986, p.90.  
487

  www.monumentos.pt, a 23 de abril de 2012. 
488

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.310. 
489

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, pp.88-90. 



 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                     Capitulo III 

 

109 

 

O edifício tem uma planta de três naves, com três contrafortes no exterior, 

correspondendo aos tramos da igreja, o transepto incorporado na planta e três capelas 

semicirculares na cabeceira.  

As fachadas das naves laterais apresentam-se lisas, registando duas exceções: um 

modilhão isolado, que se encontra do lado norte, e a decoração de uma figura humana 

fragmentada, num óculo do lado sul que acrescenta uma animação visual na fachada e 

permite supor a conclusão da figura que espreitaria os fiéis.  

No exterior, encontramos nas fachadas um remate de cornija boleada ou de arquinhos, 

que se localiza no plano inferior das colaterais e no superior da nave central. Esta 

apresenta arcaturas sustidas em modilhões lisos e decorados. Já tínhamos tido ocasião 

de referir a cornija com estas características, em Airães e em São Pedro de Ferreira e 

que encontraremos em São Vicente de Sousa. “As fachadas têm ainda a meia altura do 

alçado, um friso representando um motivo entrelaçado até à torre-lanterna, a partir da 

qual se desenvolve em enxaquetado”
490

. O motivo entrelaçado é o mesmo que já 

tivemos ocasião de expor quando analisámos Abragão.  

O portal é decorado com arquivoltas. Encontrámos algumas designações para os 

motivos patentes nas arquivoltas, como já tivemos oportunidade de mencionar, em 

motivos, aplicados analogamente em Boelhe e Cête.  

Pode-se constatar que os motivos decorativos no portal de esferas em alto-relevo
491

 são 

idênticos aos que encontramos em Boelhe, Cête, Ermida de Nossa Senhora do Vale, 

Meinedo e Vicente de Sousa.  

Apresentamos agora um motivo vegetal existente no capitel, e que existe igualmente no 

interior da igreja, e um outro na arquivolta exterior, geometrizado. 

 
Portal 

492
 

 
493

 

  

Tem um tímpano esculpido com motivos. Uma composição simétrica em que a figura 

dominante é o círculo. Um círculo ao meio, superior em dimensão e outros dois 

                                                           
490

  www.monumentos.pt, a 23 de abril de 2012. 
491

  Cf. VASCONCELOS, Flórido, in Arte Românica em Portugal, p.70, com a designação de Motivo N.º 

12.  
492

 Motivo N. 22 em que Vasconcelos afirma ser hera estilizada ao alto com cinco folhas. Idem, cf. p.70.  
493

 Motivo N.º 31 designado por Vasconcelos como Losangos duplos enlaçados. Idem, cf. p.71. 
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menores, colocados simetricamente e abaixo deste, com os motivos incluídos na 

moldura circular, representando quer o dia, à direita, em que a figura humana segura no 

astro solar, quer a noite, em que a figura humana segura a lua. Destaca-se no portal os 

capitéis com uma riqueza plástica extraordinária. Os das arquivoltas com motivos 

vegetalistas diversos e os que encimam a porta, com figuração humana, do lado direito, 

a cabeça de um homem em que a mão segura o queixo em atitude reflexiva, e do lado 

esquerdo, a de um bovino. A riqueza escultórica patenteada nos capitéis tem 

continuidade no interior da igreja, registando-se apontamentos de figuras nas bases das 

colunas que nos surpreendem e encantam. Encontramos, nas colunas prismáticas, os 

mesmos elementos que já descrevemos e que testemunham as várias analogias nesta 

análise que estabelecemos, os motivos utilizados nos capitéis, assim como as bases 

bulbiformes testemunham que estamos perante a escultura típica das Bacias do Sousa e 

do Baixo Tâmega.  

Ainda em escultura, gostaríamos de acrescentar um pormenor particular, que se 

encontra neste elemento, a escultura funerária do túmulo de Egas Moniz, por constituir 

parte da nossa vivência. Visitámo-la ainda nos primeiros anos da faculdade, com um 

professor que acreditava piamente que aprenderíamos mais sobre o românico in loco 

que no auditório, e este exemplar cativou por completo a nossa atenção. A iconografia e 

a representação da alma saindo pela boca do defunto sendo segura por dois anjos 

transportou esta imagem no nosso imaginário aos últimos anos da faculdade, com a 

seleção do tema românico numa outra disciplina, a fotografia.  

Esta escultura funerária atesta a ligação óbvia que a edificação mantinha com as 

famílias nobilitadas. Apresenta dois momentos na sua inscrição
494

, um datado de 1146, 

e outro já do século XIII. A tampa sepulcral primitiva será a primeira e o primeiro local 

onde esteve colocada foi a capela do “Corporal”, existente no interior da igreja. No 

século XIII, acompanhando as obras de ampliação e reconstrução da igreja, um 

descendente, João Soares Coelho, trovador na corte de Afonso III, supõe-se que tenha 

encomendado um cenotáfio com o objetivo de ilustrar a memória de um antepassado e 

em simultâneo engrandecer a sua linhagem. Lúcia Rosas afirma que no Mosteiro de 

São Salvador de Paço de Sousa “existiu um corporal anexo à fachada norte da 

                                                           
494

 CLETO, Joel e FARO, Suzana - Túmulo de Egas Moniz em Paço de Sousa. E a alma escapou-se-lhe 

pela boca. O Comércio do Porto. Revista Domingo, Porto, 16 de abril 2000, pp.21-22.  
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igreja”
495

. Igualmente situa a capela funerária dos Riba Douro a norte da igreja
496

. 

Vasconcelos Sousa
497

 igualmente estabelece estas ligações familiares com Ribadouro 

quando afirma que o mosteiro pertencia ao patronato da família Riba Douro.   

Retomando a descrição da igreja, a iluminação é dada pela rosácea da fachada principal 

e pelas três frestas retangulares das naves. Estas apresentam remate em arco que se abre 

em cada clerestório das paredes laterais a meio dos tramos. Ainda existem aberturas no 

transepto, rosetões. As naves laterais possuem janelas retangulares colocadas 

simetricamente no meio de cada tramo.  

Na cabeceira encontramos um lavatório pétreo que é suportado por uma mísula, 

havendo nas torneiras a representação dupla facial, de figuração humana. Por cima do 

lavatório, regista-se a inscrição em cartela das insígnias abaciais.  

Em 1605 é demolida a capela do “corporal por se encontrar em muito mau estado” e o 

túmulo do Aio de Afonso Henriques é transferido para a capela-mor da igreja. Na 

Capela do Corporal conservavam-se, além dos sarcófagos de Egas Moniz e de seus 

filhos, outros catorze
498

. Encontramos uma descrição sobre esta demolição com um 

critério de juízo por parte de Frei António de Asumsão Meireles que afirma que em 

“1605, ou pouco mais, época, em que a ignorância, sempre atrevida, demolio aquele 

edifício, que quando menos devia conservar-se em atensão a Venerável 

antiguidade”
499

.  

No século XVI, o Cardeal D. Henrique, apesar de ser o executor da bula de criação da 

Congregação de São Bento, decide doar parte do mosteiro à Companhia de Jesus
500

, 

iniciando a ação com os rendimentos da mesa abacial e mais tarde com a doação do 

couto do Mosteiro
501

. Este facto provocará a queixa dos religiosos ao papa Gregório 

XIII. Gregório XIII limitará então os direitos dos Jesuítas apenas à renda da mesa 

                                                           
495

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf. p.19.  
496

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.20. 
497

 SOUSA, Bernardo Vasconcelos in Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, Livros 

Horizonte, março 2006, p.51. 
498

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.263. 
499

 Fontes manuscritas - Mosteiro de Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5: 

“Memória 1.ª Fundação, E Reedificasoins do Mosteiro de Paso de Souza”. Cf. [fólio12v]. Devemos 

salientar que estas memórias datam do século XVIII, 1799. Paço de Sousa – Fontes manuscritas.   
500

 Idem, “Memória 4.ª Extinsão da Ordem de S. Bento no Mosteiro de Paso do Souza; Desmembrasão da 

meza Abacial em favor dos Jezuitas da Universidade d’Evora” [folio1,2 e 2v]. Ainda sobre este 

assunto devemos acrescentar que é igualmente mencionado em fontes manuscritas Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, Ordem de São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 1 na totalidade 

do documento.  
501

 SOUSA, Bernardo Vasconcelos in Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, Livros 

Horizonte, março 2006, p.51 
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abacial, deixando aos religiosos beneditinos a restante posse do mosteiro e a renda da 

mesa conventual, com o que puderam subsistir. Nesta altura o mosteiro era composto 

apenas por 10 religiosos
502

.   

A construção do claustro, do lado sul, por razões já expostas, assim como a edificação 

dos aposentos monásticos, corresponde à Época Moderna. Durante o período dos abades 

trienais, século XVI/XVII, foram efetuadas várias obras no mosteiro, e podemos 

enunciar algumas como a edificação já referida, do claustro, a casa do capítulo no 

primeiro piso, o aumento do dormitório, de forma que se pudesse observar a 

continuidade da ordem religiosa no mosteiro, para demonstração, como tinha solicitado 

Gregório XIII, que o “mosteiro não se extinguisse de todo”
503

. Sobre estas obras 

encontrámos a descrição efetuada, resultantes das inquirições de 1579
504

, e “achou o 

Edifício no mais deplorável estrago, (…) jurarão e os Mestres de pedraria, e 

Carpintaria que necesitavao para o reedificar d1.026.000 reis, aproveitando todos os 

materiais do antigo Dormitório, e toda a pedra da torre, que foi d’ Egas Monis, por 

arruinada; com efeito se reedificou o Dormitório que hoje existe, correndo de norte a 

Sul”. No século XVI, sabemos que havia a indicação de residirem dezasseis religiosos 

no mosteiro
505

. Nesta sequência ainda, é assinalada a necessidade de se edificar no 

mosteiro várias dependências que atestam a forma como neste tempo o mosteiro vivia 

uma época de prosperidade. Podemos presumir uma ilação da fortuna com a doação
506

 e 

contrato, “pelo qual D. Filipe 1º de Portugal doou à Consagração de São Bento todos 

os padroados dos Mosteiros com suas rendas, propriedades, e todas as pertenças, com 

Ónus de lhe pagarem anualmente cinco duodécimas partes do importe total das Mesas 

Abaciais”. Sugere-se pois a construção de casas de adega, celeiro e estrebaria, com 

outras duas casas sobradadas por cima, para aí habitarem dois religiosos, que ficariam 

                                                           
502

 Boletim da D.G.E.M.N. N.º 17, setembro de 1939. 
503

 Idem. 
504

 Fontes manuscritas - Mosteiro de Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5: 

“Memória 1.ªFundação, E Reedificasoins do Mosteiro de Paso de Souza”. Sabemos a data das 

inquirições, 21 de fevereiro de 1579. Cf. [fólio12 e 12v].  
505

 Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de 

São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 1. Cf. [folio 9v e 10]. Citamos, “Papa Pio 

Quinto da gloriosa memoria de q’ no dito Breve outros i se faz menção e ordeno e mando q’ no dito 

Mosteiro aja pelo menos dexasseis Religiosos q’ queiram nelle Viver e fazer vida monastica 

reformada e conforme aos ditos statutos e comprir todos os encargos e obrigações espirituaes  da 

dita casa attento como se mostra dos autos da q’ mandei (…)”. 
506 Esta doação e contrato têm a data de 17 de janeiro de 1582. Cf. Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço 

de Sousa Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço 

de Sousa, liv. 3. Cf. [folio 27]. 
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responsáveis pela recebedoria, assim como o rendeiro com a sua família
507

. 

Encontramos uma descrição sobre a intervenção, depreendendo-se que a data seja de 

1719, na qual se afirma o seguinte: “o Mosteiro de E hoje se tem ampliado modo grande 

á fabrica da Caza e do Velho sô permanfe a Igreja de 3 Naves Cafas Sim mas cercaça 

de lus: depois da reforma Se lhe fes Hú fermoso dormitório de Norte e Sul que desta 

parte guarnece ou guarda hú bastante claustro Com varanda nobres chafariz grande e 

bem feito Com agoa em abundancia a qual também acomoda as oficinas e ainda 

aquellas que no andar do dormitório aperfeiçoa a regular quadratura do claustro”
508

. 

Deparamo-nos pois com uma análise do edificado bastante positiva, e acentuamos o 

adjetivo formoso aplicado ao dormitório, juntamente com as varandas nobres junto ao 

claustro, que facilmente indiciam um risco digno do conjunto do edificado, e um 

chafariz no centro deste corretamente integrado. Sobre o chafariz acrescentemos ainda a 

indicação que este tem água em abundância.  

No século XVII, em 1674, as obras do dormitório, iniciadas anteriormente, na altura da 

reforma da Ordem, cerca de 1567, estão concluídas
509

.  

No século XVIII
510

, na segunda metade, face às sucessivas obras e remodelações que 

se faziam sentir na capela-mor, o monumento funerário foi demolido registando-se na 

comunidade um sentimento de perda. Foram dispersas as várias peças que o 

compunham e espalhadas por diversos locais da igreja
511

. Ainda no século XVIII, 

sabemos que em 1780 o Abade e Frei José de Santa Ana, recém-eleito, é o responsável 

pelo “merecimento de mandar fazer o debuxo no gosto do resto do Templo: falta-lhe 

hoje Eua parte principal, qual era a Igreja de Santa Abadia do Corporal, aonde se 

                                                           
507

 Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de 

São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 1. Cf. [folio 12 e 12v]. Citamos, “Do dito 

mosteiro húas casas de adega e celeiro com duas casas Sobradadas p cima e sua estrebaria e com 

outro tam grande circuito ao devedor dellas como o sobredito de franco em q’ se possam bem 

recolher todas as rendas do dito mosteiro pertencentes ao dito colegio e em q’ possam outro si 

habitar cómodamete e religiosamtedo us padres, ou Irmãos da companhia quando ahi forem, e o seu 

rendeiro co’ sua familia, (…)”.   
508

  Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa OSB, Santa Maria de Miranda, Maço 2 Cf. [folio 

24-25].  
509

 SOUSA, José João Rigaud de – «Sumário da História do Mosteiro de Paço de Sousa». Sep. de 

Penafiel – Boletim Municipal de Cultura Penafiel, 1981. Sousa igualmente acrescenta que a data de 

conclusão coincide com o triénio do Frei Agostinho da Madre de Deus. 
510

 Sabemos que era pertença do padroado da Companhia de Jesus, do Colégio de Évora, rendendo 5 mil 

cruzados; www.monumentos.pt, consulta efetuada a 19 de julho de 2012. 
511

 CLETO, Joel e FARO, Suzana - Túmulo de Egas Moniz em Paço de Sousa. E a alma escapou-se-lhe 

pela boca. O Comércio do Porto. Revista Domingo, Porto, 16 de abril 2000, pp.21-22. Pode-se 

consultar igualmente a descrição dos vários locais onde se encontrou o túmulo funerário no Boletim 

da DGEMN N.º 17. 
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enterravao os Cadavares; comunicava esta com a Igreja principal pela parte Norte
512

. 

Ainda acrescenta que a demolição da Capela mor antiga que se lansou por terra para 

fazer outra maior, (…) perverteu inteiramente a proporsao do edifício”
513

. 

Encontramos aqui um critério de juízo de Frei António de Asumsão Meireles sobre a 

intervenção, com a afirmação explícita que a reedificação prejudica a articulação entre 

as partes. Vasconcelos Sousa afirma que é este o autor da nova construção da capela-

mor, aquando da destruição da românica Sabemos que é também Frei José de Santa Ana 

que manda murar de novo a cerca do mosteiro 
514

. 

Novamente um outro raciocínio de juízo de Frei António de Asumsão Meireles sobre a 

intervenção, em que observa que o risco foi no entanto no sentido de preservar o 

conjunto. Igualmente efetua uma descrição sobre a localização do corporal. Achamos 

pertinente reiterar que este mesmo autor elabora um juízo de valor sobre a igreja que 

fazemos questão de citar, “A Igreja hé o único edifício do Mosteiro que tem resultado 

as forsas do Tempo; he magnifica a sua arquitetura com respeito ao Seculo em que foi 

edificada”
515

;  

Os altares e as imagens da igreja eram dissemelhantes das atuais e sabe-se que no 

último quartel do século XVIII a obra era de autoria de Frei José António Ferreira 

Vilaça
516

. A intervenção iniciada cerca de 1780 e que decorreu no último quartel do 

século XVIII e que renovou a espacialidade a nível interior, é descrita como sendo 

“extremamente equilibrada e nada conflituosa com os elementos pré-existente”
517

. 

Neste século, sabemos que as obras foram sentidas no pavimento, com aquilo que 

designaram como um rebaixamento profundo, descaracterizando o edifício
518

. 

Qualquer edifício que mantenha uma função ao longo dos séculos é sujeito a 

adaptações espaciais para corresponder a novas exigências funcionais, a que a estética 

do movimento da época introduz outros gostos bem diferentes do original. No mosteiro 

de Paço de Sousa podemos dizer que muitos elementos se acrescentaram e alteraram a 

                                                           
512

 Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5. 

“Memória 1.ªFundação, E Reedificasoins do Mosteiro de Paso de Souza”. Cf. [fólio12v e 13].  
513  Idem. [fólio12v].  
514

 SOUSA, José João Rigaud de – «Sumário da História do Mosteiro de Paço de Sousa». Sep. de 

Penafiel – Boletim Municipal de Cultura Penafiel, 1981. 
515

 Fontes Manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5. 

“Memória 1.ªFundação, E Reedificasoins do Mosteiro de Paso de Souza”. Cf. [fólio12v].  
516

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.270 e 273. Frei José António Ferreira Vilaça era notável 

no campo arquitetónico e entalhador, pelo que podemos salientar a importância da obra. Presume-se 

que tenha sido o autor do risco da renovação da capela-mor. Vide p.273.  
517

  Cit. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.273. 
518

  Boletim da D.G.E.M.N. N.º 17, setembro de 1939. 
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estética deste conjunto. Nomeando apenas alguns, como a existência de um coro-alto 

entretanto desaparecido, a alteração do púlpito e os acrescentos a que foi sujeita na 

fachada levaram a que fossem descritos desta forma as intervenções, “a engenhosa 

incongruência, a rebuscada extravagância do trabalho ornamental com que no século 

XVIII se ocultou, como coisa bárbara, a nobre e singela frontaria desse templo não 

foram certamente excedidas ou sequer igualadas, até hoje, em qualquer monumento 

nacional. Acumulando cornijas, capitéis, frontões, pináculos, etc., os autores daquela 

obra desatinada capricharam em estender ali, sobre as veneráveis cantarias do antigo 

frontispício, uma verdadeira manta de farrapos arquitetónicos”
519

. 

No século XVIII, em 1774, é ainda mencionada “a doação à Universidade de Coimbra 

dos bens pertencentes à religião dos extintos jesuítas”
520

. No século XVIII era pertença 

do extinto bispado de Penafiel
521

. Sabemos ainda que, no ano de 1799, “a Freguezia de 

Paso de Souza tinha 718 Homens, 747 Mulheres, que ao todo montão a 1465 almas, 

repartidas por 607 Fogos”
522

.  

O mosteiro é vendido em hasta pública a particulares no âmbito da expropriação em 

1834 e a igreja torna-se paroquial. No próximo capítulo, que respeita ao século XIX, 

abordaremos este assunto. 

Volumetria: como já tivemos ocasião de referir na descrição, a planta é cruciforme com 

três naves e o transepto inscrito, que somente se denota pelo volume que assume. As 

três capelas semicirculares na cabeceira dão-lhe os corpos redondos e acrescente-se um 

corpo prismático com a inserção de uma pirâmide, torre lanterna, quadrangular no 

cruzeiro.  

Materiais: a estrutura é em granito e a cobertura em madeira. A cobertura dos absidíolos 

é em abóbada de pedra.  

 

 

                                                           
519

  Idem. 
520 Fontes Manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de 

São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 3. [excertos-fl.10 -414] Citamos, “Doasão 

pura, perpetua, e irrevogavel, que a Reál grandeza do Senhor Rei Dom Jozé primeiro, de Saudoza 

memoria, fes á Universidade de Coimbra de todos os bens pertencentes á Religião extincta dos 

Jezuitas; datáda em 4 de julho de 1774, e tiráda por treslado autentico em 14 de junho de 1785. Anda 

apensa húa reprezentasão de Antonio da Silva Portela ao Juis Administrador, sobre duvidas que 

occorrião”. [N.º 28 folio 27]. 
521  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.310. 
522

 Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5. 

“Memória 6.ª Igrejas Do Padroado do Mosteiro de Paso do Souza”. Cf. [fólio12v e 13].   
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XIV Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre o Mosteiro de Paço de Sousa  
(séc. X a XIX) 

Cronologia Factos Históricos  

Século X (956)  Fundação da igreja
523

.  

Século X (994)  Documento mencionando a fundação e o respetivo fundador do mosteiro.  

Século XI
524

/XII  Reconstrução e ampliação da igreja. 

Século XII (1146)  Data da morte de Egas Moniz. 

Século XIII  Reconstrução e ampliação da igreja. 

Século XIV (1313) É registada a existência de 9 monges no mosteiro
525

. 

Século XV Primeiro abade comendatário
526

 (1460-1485). 

Século XVI Último abade comendatário
527

 (1535-1538 e 1560-1580).  

Obrigação de residirem no mosteiro 16 religiosos. 

Século XVI (1580) Governo ficou a cargo dos abades trienais/ Companhia de Jesus. 

Século XVII Construção do claustro e fonte. 

Século XVII (1605)  Demolição da Capela do Corporal
528

. Catorze túmulos removidos 

Século XVII (1674) Conclusão das obras do dormitório. 

Século XVII (1690) Data do cruzeiro. 

Século XVIII Ampliação do edifício conventual; pertencia ao padroado da Companhia de 

Jesus, do Colégio de Évora, rendendo 5 mil cruzados. 

Século XVIII 

(1706, 28 de julho)  

Contrato com o ourives Manuel do Couto e Sousa para a execução de uma 

cruz de prata, igual à do Mosteiro dos Religiosos de São João. 

Século XVIII 

(1731) 

Retábulo dedicado à Visão de Santa Lutgarda na sacristia. 

Século XVIII 

(1741)  

Remodelação da capela. Desmontagem dos túmulos e desordem na colocação. 

Governo de Frei Manuel das Neves
529

. 

Século XVIII 

(1758) 

Segundo as Memórias Paroquiais, a imaginária da igreja era composta vários 

santos e existiam quatro confrarias
530

. Ainda existia a rosácea que iluminava 

bem o interior da igreja.  

Século XVIII 

(1767) 

No início do triénio de Frei Sebastião de S. José, é construída uma grande 

livraria
531

. 

Século XVIII 

(1780) 

Renovação da igreja pelo arquiteto entalhador Frei José de Santo António 

Ferreira Vilaça, na área de arquitetura e escultura
532

. Frei José de Santa Ana 

                                                           
523

 Esta fundação, segundo o Boletim da D.G.E.M.N. foi efetuada por D. Trutesendo Galindes, filho de 

Galindus Gonzalvis, tal como constava da inscrição pintada no tímpano, removida aquando dos 

restauros da D.G.E.M.N. 
524

 SOUSA, João Rigaud, afirma que em 1088 se dá  a Sagração da nova igreja, descrita como mais 

espaçosa e de maior fausto arquitetónico.  
525

 Fontes manuscritas – Mosteiro de Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de 

São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 3.  
526

 Frei João Álvares eleito o primeiro abade comendatário que procurou reformar a comunidade em 

1461; depois da sua morte, recomeçou a decadência disciplinar. Cf. Fontes manuscritas – Mosteiro de 

Paço de Sousa OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 6.  
527

  Cardeal D. Henrique.  
528

 Cf. O abade Frei Martinho Golias derruba a capela funerária do «Corporal» e traslada os ossos de 

Egas Moniz e seus filhos para a Igreja in SOUSA, José João Rigaud de – «Sumário da História do 

Mosteiro de Paço de Sousa». Sep. de Penafiel – Boletim Municipal de Cultura Penafiel, 1981. 
529

 SOUSA, José João Rigaud de – «Sumário da História do Mosteiro de Paço de Sousa». Sep. de 

Penafiel – Boletim Municipal de Cultura Penafiel, 1981, afirma explicitamente que e citamos, é eleito 

Frei Manuel das Neves que realiza as obras: demolição do altar-mor; retirada da pedra côncava do 

tempo da sagração da igreja por D. Pedro de Braga (posteriormente colocada no portão da Quinta do 

Franco, que tapava as relíquias; desmantelamento do túmulo de Egas Moniz. 
530

 Para aprofundar mais esta temática, a descrição e localização da imaginária encontra-se citada na Rota 

do Românico do Vale do Sousa, p.272.  
531

 SOUSA, José João Rigaud de – «Sumário da História do Mosteiro de Paço de Sousa». Sep. de 

Penafiel – Boletim Municipal de Cultura Penafiel, 1981. 
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inicia a construção da capela-mor, derrubando a românica, e manda murar de 

novo a cerca do mosteiro. 

Século XVIII (1784) Reconstrução da capela. 

Século XVIII 

(1792) 

Pintura dos tetos em madeira pintada, sob o governo do abade Frei José 

Caetano de São Bento
533

. 

 

12-  A Igreja e Mosteiro de Pombeiro 

 

    
A Igreja e Mosteiro de Pombeiro localiza-se no lugar do Mosteiro, freguesia de 

Pombeiro de Ribavizela, concelho de Felgueiras. Temos indicação que a freguesia de 

Santa Maria de Pombeiro de Ribavizela tinha outras possibilidades de designação, como 

Pombeiro de Riba, Pombeiro de Riba Vizela ou, de forma mais sucinta, Pombeiro
534

. 

Em 1102 teve carta de couto dada por D. Teresa
535

.  

Presume-se que a sua edificação tenha ocorrido na segunda metade do século XI
536

, 

facto novamente referido por Marcelo Pinto, que atribui a sua origem aos Sousões
537

, 

embora afirme que o padroado se dividia com a família de Celanova. Sobre este 

assunto, também José Mattoso refere que foi com base no desinteresse da família de 

Celanova que o mosteiro passou a der administrado pelos Sousões
538

. Coelho Dias 

refere no entanto que o único documento credível sobre a edificação data de 1102
539

. No 

decorrer do século XII (segunda metade) e século XIII (primeira metade), são estes, os 

Sousões, patronos inquestionáveis do mosteiro. Bernardo Vasconcelos Sousa refere que 

o mosteiro era protegido por duas famílias da mais alta nobreza do reino, os Sousa ou 

                                                                                                                                                                          
532

  Cit. Rota do Românico do Vale do Sousa. Cf. p.273.  
533

 SMITH, Robert C. in Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: Escultor beneditino do Século 

XVIII. Lisboa, Fundação Gulbenkian, 1972. Volume II, p.379. Sousa igualmente menciona que no 

triénio de Frei José Caetano de S. Bento, manda-se forrar o teto da igreja em forma de abóbada em 

madeira pintada de alvaiade. SOUSA, José João Rigaud de – «Sumário da História (…). 
534

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.248.  
535

  Idem ibidem.  
536

 SOUSA, Bernardo Vasconcelos in Ordens religiosas em Portugal: das Origens a Trento, Livros 

Horizonte, março 2006, p.68. 
537

 PINTO, Marcelo Mendes, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Arqueologia, Câmara Municipal 

de Felgueiras, 2011, p.38.  
538  PINTO, Marcelo Mendes, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.39.  
539

 DIAS, José Amadeu Coelho in O Mosteiro de Pombeiro e os Beneditinos nas Origens de Felgueiras, 

em Comunicação apresentada no âmbito das comemorações do 1.º de dezembro integradas na 

campanha “Salvar Pombeiro”, p.46. O documento citado encontra-se em nr. 15 como Documentos 

Medievais Portugueses, Documentos particulares, N.º 54. 
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Sousões e os Barbosa, que deram preferência a este local para a localização das 

sepulturas
540

.  

Marcelo Pinto refere que a ordem original do Mosteiro era a de São Bento, podendo 

confirmar-se pelo Costumeiro
541

. Estranhamos que Vasconcelos Sousa afirme que foi 

entregue à Congregação de São Bento no século XVI, por D. António, Prior do Crato, 

em 1569
542

, se a ordem já o era de São Bento, como assinala Marcelo Pinto. Lúcia 

Rosas
543

 afirma que a sua origem é beneditina de observância cluniacense, 

relacionando-o no território com outros elementos da mesma ordem, nomeadamente 

Cête e São Salvador de Paço de Sousa. É de referir que a localização destes elementos 

não somente era devida a uma escolha criteriosa geográfica, como incluída em vias 

medievais. Lúcia Rosas refere ainda que Pombeiro constituía o epicentro geográfico de 

importantes vias medievais
544

. Coelho Dias
545

 sobre este assunto afirma que no vale do 

Sousa “existia uma autêntica rota beneditina que, chegando a Pombeiro, (…) passava 

Paço de Sousa e Cête”. 

Nesta igreja e com a mesma sequência que temos tido com as anteriores, reveste-se da 

maior importância a participação da disciplina de arqueologia, que nos dá dados 

relevantes para as sucessivas edificações e espaços que este elemento tem e que é 

possível analisarmos à luz de outros dados.  

Mário Barroca situa a obra românica do mosteiro no final do século XII
546

, opinião 

partilhada por Manuel Real, que afirma que a existência de um capitel com a inscrição 

do nome do abade Gonçalo como fundador da igreja permite abalizar a edificação entre 

1169 e 1176
547

. Marcelo Pinto acrescenta que, a par da Igreja de São Pedro de Ferreira, 

anteriormente analisada, Vicente de Sousa, Paço de Sousa e Pombeiro, constituem 

exemplos do desenvolvimento de uma nova escola, que culminando na primeira metade 

                                                           
540

 Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.248. Refere que o prestígio e reconhecimento da 

importância do Mosteiro eram tão grandes, que este auferia de uma importância assinalável na época, 

de 8000 libras, apenas comparada ao mosteiro cisterciense de Arouca ou aos crúzios de Santa Cruz de 

Coimbra.  
541

 PINTO, Marcelo Mendes in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.39. 
542

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.248. 
543

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso - O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.13.  
544

 ROSAS, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.15. Referimos anteriormente 

esse aspeto no capítulo II, O Lugar. 
545

 DIAS, José Amadeu Coelho in O Mosteiro de Pombeiro e os Beneditinos nas Origens de Felgueiras, 

p.44.  
546

  Cf. PINTO, Marcelo Mendes - O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.40. 
547

  REAL, Manuel Luís - A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.287.  



 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                     Capitulo III 

 

119 

 

Portal 

do século XIII na escola de Paço de Sousa, dará origem ao chamado românico do Vale 

de Sousa
548

.  

No século XIII
549

, sabemos que o mosteiro possuía o dormitório dos frades, o vestiário, 

cozinha, enfermaria e celeiro. Na segunda metade do século XIII é construída a 

galilé
550

. Lúcia Rosas assegura que na época compreendida entre 1252-1276, que 

corresponde ao governo do D. Abade Rodrigo, o mosteiro atingiu um “notável aparato 

arquitetónico e artístico”
551

, informação corroborada por Coelho Dias
552

.   

Marcelo Pinto elabora uma proposta de reconstituição do portal da sala 

do Capítulo datada do último quartel do século XIII
553

.  

No século XIV é indicada a existência de outros espaços como a adega 

e o claustro e referido novamente o dormitório
554

. É desta altura que 

datam algumas obras efetuadas na igreja como a construção do primeiro coro-alto
555

. 

Neste século ainda, sabemos que a maior parte dos mosteiros beneditinos localizados ao 

norte do país irá ter um acentuado declínio, a que não é estranha a ação dos abades 

comendatários no século XV. Este fator terá necessariamente que se inverter para a 

continuidade das ordens religiosas e assim se explica porque o “período de Quinhentos 

ficará marcado por duas grandes coordenadas: a criação dos clérigos regulares e a 

renovação das antigas ordens”
556

. Não será estranho que este seja o tempo do 

Humanismo, em que existirá necessidade de atualizar as ordens religiosas face às várias 

vicissitudes que foi enfrentando ao longo dos séculos. Esta necessidade traduziu-se pelo 

                                                           
548

  Cf. PINTO, Marcelo Mendes - O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.40 
549

  Documento de 1216, Cit. por PINTO in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.40. 
550

 A construção terá sido comemorada numa inscrição com a data de 1272, referida e estudada por vários 

autores, como Mário Barroca e João Pedro Ribeiro. Cit. por PINTO, in O Mosteiro de Santa Maria de 

Pombeiro p.40. Lúcia Rosas explica de forma sucinta o motivo para o aparecimento de galilés, 

focando igualmente os arcossólios e as capelas adossadas às igrejas, in O Mosteiro de Santa Maria de 

Pombeiro na Idade Média, pp.19-21.  
551

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.17. 
552

 Coelho Dias afirma que a construção da galilé se atribui ao abade D. Rodrigo (1252-1276) e que esta 

foi a época de auge arquitetónico do mosteiro, in DIAS, José Amadeu Coelho, in O Mosteiro de 

Pombeiro e os Beneditinos nas Origens de Felgueiras, p.46. 
553

 Cf. PINTO, Marcelo Mendes in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.83. 
554

 Idem,  p.40. 
555

 Idem, pp. 128-184. 
556

 Ordens e Congregações Religiosas no contexto da I República, Da Fuga Mundi ao Regressus Mundo: 

Raízes, Sentido e Evolução da Vida Consagrada Cristã, FRANCO, p.21. Cf. com NEIVA, Adélio 

Torres, O fundador dos “Espiritanos” e a reforma do Clero, in Brotéria, Vol. 169,outubro de 2009, p. 

591.  
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Concílio de Trento e a legislação difundida por este foi absorvida pela Igreja portuguesa 

nos séculos XVII e XVIII
557

.  

No entanto, assistimos neste mosteiro a um panorama de progressivo abandono.  

No século XVI, Marcelo Pinto afirma que se encontra “na mais completa ruína”
558

. 

Podemos citar a mesma fonte, com dois exemplos desta lamentável situação: o relato 

em 1562 de visitantes que indicam o estado deplorável das oficinas e, em 1578, o facto 

de os monges serem obrigados a viver em casas térreas, cobertas de palha e distantes da 

igreja. Encontramos, ainda em 1568, uma breve descrição da galilé e como esta se 

encontra em abandono, “em mau estado, sem madeira nem telha, quase arruinada”
559

. 

Temos uma descrição pormenorizada do mosteiro nos finais do século XVI
560

. Partes 

estão por lajear, o coro encontra-se incompleto sem o cadeiral, o claustro arruinado e 

velho e temos a confirmação que neste local se encontram duas sepulturas. Não possui 

refeitório, enfermaria ou hospedaria. Em suma, encontra-se degradado, embora aparente 

uma construção sólida de pedraria. Manuel Rocha tece algumas considerações sobre 

este facto, no que denomina de decadência do mosteiro, imputando-a ao desregramento 

dos abades comendatários. É elucidativo o não ter o coro completo, sendo este o espaço 

privilegiado para os religiosos cumprirem os seus rituais, pois num cálculo aproximado 

do Ora et Labora, a Regra Beneditina dedicava seis horas para o trabalho, quatro para o 

lectio divina e estudo e três e meia para a liturgia
561

. Com Cluny, as horas dedicadas aos 

ofícios religiosos levam a que São Pedro de Damião comente que somente passam no 

claustro meia hora
562

. Dificilmente poderemos pensar que em Pombeiro sucedia o 

mesmo.  

É referido no século XVII
563

 que da edificação primitiva apenas a igreja subsistia. 

Sabemos que no século XVII foram feitas obras de manutenção na igreja e mosteiro; 

                                                           
557

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.84. 
558

  PINTO in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.41. 
559

 Inquérito à Vida dos Mosteiros na Arquidiocese de Braga, cit. por ROSAS, Lúcia in O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.17. 
560

 Cf. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a 

Renovação Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, pp.93-96.  
561

 DIAS, Geraldo J. A. Coelho in Liturgia e Arte: Diálogo exigente e constante entre os Beneditinos. 

Revista da Faculdade de Letras da faculdade do Porto, Ciências e Técnicas do Património, Porto 2003, 

I Série Volume II, pp 291-310. Cf. p.296. 
562

 Porque a série dos vossos ofícios é tão repleta e contínua, passais tanto tempo no coro, que, inclusive, 

nos dias de verão, quando a luz do sol se alonga mais, dificilmente se pode encontrar meia hora para 

que os irmãos possam falar no claustro. Cf. DIAS, Geraldo J. A. Coelho in Liturgia e Arte: Diálogo 

exigente e constante entre os Beneditinos.p.298. 
563

  Benedictina Lusitana II, pp77-78.   
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Manuel Rocha menciona que “foi grandiosa a renovação arquitetónica”
564

, 

localizando-a no espaço temporal do primeiro quartel do século XVII. Lúcia Rosas situa 

a construção das torres entre os finais do século XVI e o primeiro quartel do século 

XVII, afirmando que a reforma da fachada, consequência direta da demolição da galilé 

e edificação das torres, tinha como objetivo dotar o edifício de maior luminosidade e em 

simultâneo permitir a construção do coro e colocação do respetivo órgão
565

. Menciona 

ainda a alteração na fachada, descrevendo-a, quando o muro que se encontrava entre as 

torres integrando a rosácea que se encontrava enquadrada em moldura é deslocado para 

a frente no alinhamento das torres
566

. Sabemos que foi efetuada uma renovação e 

reconstrução que envolve todos os espaços em Pombeiro, e substituídos em alguns os 

materiais considerados pouco nobres, como o colmo, a taipa e barro
567

.  

Também a Benedictina Lusitana
568

 nos dá uma descrição do edificado após obras. 

Foram construídos novos dormitórios
569

, duas torres sineiras no local onde antes se 

encontrava a galilé, um novo claustro, refeitório, capítulo, sacristia
570

 e antessacristia. 

Manuel Rocha afirma que a sacristia, como espaço, somente é edificada nos finais do 

século XVI ou início do XVII. Dá-nos igualmente a informação que existia uma 

pequena aquando da visitação de 1568, e sabemos que foi renovada no triénio de 

1734
571

.  

Segundo o Estado do ano de 1629
572

, foi acrescentado no claustro um lanço, o 

sobreclaustro, e nas galerias superiores vinte e oito janelas, sendo agora edificado em 

dois pisos, existindo em cada um dos seus lados sete janelas, criando assim a noção de 

equilíbrio e harmonia com um padrão de simetria. 

                                                           
564

 Cf. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a 

Renovação Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p. 97. 
565

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso - O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.22.  
566

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.23.  
567

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p. 97. 
568

 Lúcia Rosas refere que o cronista da Ordem de São Bento, Frei Leão de São Tomás na sua obra 

Benedictina Lusitana, editada em 1651, já menciona a ruína em 1578 da galilé de três naves, 

abobadada em pedra. Cf. O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.17. 
569

 CRAESBECK, Francisco in Estados de Pombeiro - II, pp.241-241cita uma descrição do mosteiro 

onde acrescenta que os dormitórios são quatro, encontrando-se organizados em quadra, com 

orientação específica dos cardiais, Nascente, Poente, Norte e Sul.  
570

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, - A Sacristia- pp. 113-119.  
571

  Idem. Cf. p.115.  
572

  Este dado é citado por Rocha. Cf. p. 98. ROCHA, Manuel  in O Mosteiro de (…).  
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Manuel Rocha confirma o facto de existir um programa de renovação arquitetónica
573

, 

promovida pela Ordem de São Bento, compreendida entre os séculos XVI a XVIII, 

explicando que uma continuidade temporal da Ordem pressupõe e inclui as sempre 

reformas religiosas, acompanhadas por uma renovação de espaços. É incontestado que 

Pombeiro seguirá esta norma, no período que o mesmo autor afirma ser a “época áurea 

dos Mosteiros Portugueses”
574

. 

No decorrer dos séculos XVII/XVIII foram feitas várias obras no mosteiro
575

. No 

XVIII, há a registar a instalação do chafariz no centro do claustro, a construção do 

pórtico da igreja, escadas e o pátio da portaria. O pórtico foi igualmente 

intervencionado, numa tentativa de renovação de visual para acompanhar melhor o 

tempo, e subsequentemente o tímpano, e citamos, (…) “porque mudando hu aespecto 

de Portico antigo para o moderno foi preciso alterar o tímpano (…)
576

. Sabemos o 

autor desta intervenção, o Padre Fr. Bento da Ascensão dee Arrifanq de Sousza eleito 

anno de 1719 e atualmente governa o mosteyro Com grande Acerto, e zello, porque tem 

enobrecido a Igreja com hú bem proporcionado Portico igualando ofronstespicio e 

rasgando as frestas da Igreja adeixa/ Com más lús, formuzura e Comodidade Por 

ordem Sua”
577

 (…). A procura de espaços mais iluminados corresponderá a um sintoma 

da época Moderna, por não ser possível efetuá-lo na época medieval, quer pelos 

sistemas construtivos que não os proporcionavam, quer pelo ideário a que essa procura 

não convinha. É demolida a abside da capela-mor
578

, românica. Esta demolição é, como 

Coelho Dias afirma, um caso em que se destruíram autênticas obras de arte, citando 

elementos do presente estudo, Pombeiro e Paço de Sousa, embora acrescente Santo 

Tirso e Tibães
579

. O alargamento das capelas-mores nestes tempos é, segundo Coelho 

                                                           
573

  Idem, p.83.  
574

 Os tempos áureos são designados pelo autor entre os finais do século XVI e o fim do terceiro quartel 

do século XVIII. Cf. com ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época 

Moderna e a Renovação Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.85. 
575

 Estas encontram-se mais detalhadas em PINTO in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro p.46. 
576 Fontes manuscritas - Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São 

Bento, Mosteiro de Santa Maria de Miranda, mç. 2. Cf. [folio 15]. 
577 Fontes Manuscritos - Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São 

Bento, Mosteiro de Santa Maria de Miranda, mç. 2. Cf. [folio 18v]. 
578

 Lúcia Rosas situa esta demolição em 1722. Cf. O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade 

Média, p.25.  
579

 Acrescenta ainda que este facto dá origem a igrejas novas que acabaram por ser construídas de raiz 

com monges artistas (João Torreano 1690, arquiteto, Fr. Cipriano da Cruz, escultor, Fr. José de 

Santo António Ferreira Vilaça, arquiteto, escultor, ensamblador, Fr. José da Apresentação ou 

Teixeira Barreto, pintor. DIAS, Geraldo J. A. Coelho in Liturgia e Arte: Diálogo exigente e constante 

entre os Beneditinos. Revista da Faculdade de Letras da faculdade do Porto, Ciências e Técnicas do 

Património, Porto 2003, I Série Volume II, pp 291-310. Cf. p.306.  
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Dias, motivado pela procura de justificar a importância da cerimónia religiosa no novo 

papel que abades beneditinos preconizam, após a reforma e as normas advindas do 

Concílio de Trento, bem como as várias publicações
580

 que auxiliam os privilégios 

episcopais dos beneditinos.  

Mas a luminosidade e os reflexos coadunam-se com o gosto do barroco. A capela-mor 

terá várias alterações; em 1725, foi construída uma nova por a anterior ser “pequena e 

improporcionada”
581

 e em 1734, pela necessidade de colocar um retábulo.  

Em 1755 era couto na Comarca de Guimarães
582

.  

No século XVIII, a capela-mor
583

 adquire um revestimento em talha, tendo uma nova 

intervenção, na última década, com a reformulação da portaria, a introdução de um 

espaço para o recibo e a ampliação do adro. Para que estes espaços possam ser 

construídos, outros são demolidos, como a casa da audiência, cadeia do couto, a casa da 

madeira.  

Manuel Rocha assinala duas fases distintas na renovação arquitetónica do século XVIII, 

sendo a primeira por volta da década de vinte e podemos enunciar de forma sumária as 

várias alterações ocorridas: a mudança do tímpano, como já tivemos ocasião de referir, 

que estava sob a porta da igreja para as faces das torres onde se mandou erigir três 

nichos. O coro foi alargado e foram abertas duas frestas de cada lado, nas paredes 

laterais da igreja sobre o coro
584

. Sobre esta intervenção encontrámos documentação que 

nos indica o que foi realizado, assim como juízos de valor sobre o edificado, “o 

Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro (…) a igreja antiga com que mette (…) e 

antiguidade e a forma tem hoje de menos a celebre galilée tem demais a grandeza e 

forma de (…) soberbo ela fará cuja (…) fabrica opõem na linhá dos mays encarecidos 

e afim enobrem (…) dos mays formosos claustros que se tem em Portugal os 

                                                           
580

 DIAS, Coelho cita três livros litúrgicos que constituem os padrões da reforma litúrgica: Missale 

Romanum de Pio V (1570), o Breviarum Romanum (1570) e o Rituale Romanum de Paulo V (1614). 

Cf. p.305. Sobre este assunto publicou O programa da edição de livros na antiga Congregação 

Beneditina Portuguesa, "Revista Portuguesa de História do Livro", Lisboa, Ano V, Nº 9, 2002, 77-

109. 
581

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.103. 
582

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.248. 
583

 É mencionada por Lúcia Rosas a reconstrução da capela-mor em 1770. Cf. O Mosteiro de Santa Maria 

de Pombeiro na Idade Média, p.25. 
584

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.102.  
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dormitorios e mays oficinas tudo estam de milhorado da Reforma para este tempo”
585

. 

O claustro recebe pois o epíteto de um dos mais formosos de Portugal, encontrando a 

galilé outros enaltecimentos.  

Descobrimos alguns indícios do estado do mosteiro
586

 em que se depreende que a galilé 

já não existia, e citando, “destruída ou desprezada a celebre galilé do Pombeiro”, 

ficando sendo mencionada a existência de três sepulturas que se encontravam na igreja 

sem epitáfio. Especificando o local, duas encontrando-se debaixo do coro, uma na parte 

do evangelho e outra na parte da epístola, e relatando a descrição das mesmas: o 

primeiro túmulo com a figura de um homem de espada na mão encontrando-se 

patenteado no mesmo a representação de flores-de-lis; o segundo da mesma fábrica, 

embora sem figura; o terceiro localizando-se perto das grades do cruzeiro, 

representando uma figura masculina com barba nazarena, figurando uma pedra de armas 

de cinco barras.   Ainda há a menção à sepultura de “Manuel de Faria e Souza, Copiozo 

abreviador da historia” e de sua mulher, no cruzeiro na parte da epístola. Temos 

conhecimentos que, no século XVI, existiam referências dos vários jacentes nesta 

igreja
587

. Noutra documentação, apurámos indicações que dois jacentes que se 

encontravam em arquetas tumulares eram datados do século XIII
588

, inserindo-se na 

escultura tumular gótica e que se encontram atualmente na entrada do mosteiro, no 

espaço do coro-alto. A igreja de Pombeiro tem inscrições funerárias, uma datada de 

1199 junto à porta de acesso do claustro, atribuída a D. Gonçalo
589

, e outra com a data 

de 1242
590

. Completando a descrição do existente, sabemos que na sacristia do mosteiro 

                                                           
585 Fontes Manuscritos - Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São 

Bento, Mosteiro de Santa Maria de Miranda, mç. 2. Cf. [folio 14v e 15]. 
586

 Idem, [folio 17 e 17v]. 
587

 BARROS, João de - Geographia d’ entre Douro e Minho e Trás-os-Montes. Porto: Typografia 

Progresso, 1919, p.75 (1.ª edição., [1549]. 
588

  A data do século XIII é citada em www.www.www.monumentos.pt, consultado a 10 de abril de 2012. 

No entanto para sermos mais precisos devemos acrescentar que Mário Barroca atribui uma outra 

datação, de finais do século XIII e inícios do século XIV. Cf. ROSAS, Lúcia, O Mosteiro de Santa 

Maria de Pombeiro na Idade Média, p.48. Sobre este assunto pode-se consultar a leitura 

complementar do excerto Tumulária e Epigrafia, in ROSAS, Lúcia, O Mosteiro de Santa Maria de 

Pombeiro na Idade Média, pp45- 57 ou a obra de BARROCA, Mário Jorge in Necrópoles e 

Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho. (séc. V a XV). Porto: FLUP, 1987 e Epigrafia 

Medieval Portuguesa (862-1422). Corpus Epigráfico Medieval Português. Vol. II, Tomo I. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian/FCT, 200, pp 804-806.  
589

 BARROCA, Mário Jorge - Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422) Corpus Epigráfico Medieval 

Português. Volume II, Tomo I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/FCT, 2000, pp.542-545. 
590

 Esta inscrição é alusiva a D. Vasco Mendes de Sousa e encontrava-se inicialmente na galilé. Quando 

esta foi destruída, ficou no átrio junto do portal até ao século XIX. Somente no século XX passou para 

o interior da igreja, encontrando-se, à semelhança dos jacentes por baixo do coro-alto. Cf.  ROSAS, 

Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.56. 
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se encontravam relíquias, sendo uma da Cruz do Santo Lenho. Uma das relíquias, de 

que não conseguimos precisar o nome completo
591

, tinha um relicário curiosamente 

lavrado de bronze. Também tomámos conhecimento que num cofre de prata existia o 

Santo Lenho de Lisboa de Santo Lourenço, e nota curiosa que se acrescenta, o queixo 

íntegro de São Brás. Eis pois comprovada, mais uma vez, a afirmação de Carlos Ferreira 

Almeida sobre o papel fulcral das relíquias e peregrinações no edificado religioso… 

A segunda intervenção, na década de sessenta, acontece já sob a vigência do gosto do 

rococó. É apontado como o autor desta renovação Frei José de Santo António Ferreira 

Vilaça
592

. A mudança intervém na igreja e persiste até aos nossos dias, irá novamente 

haver uma modificação na iluminação que, para ser conseguida, subiu-se o pé-direito da 

nave e obrigou a consequentes alterações nos arcos torais, a nível estrutural, para se 

obter também as janelas que se localizam nos topos do transepto e nas naves laterais, 

procurando uma luminosidade mais natural. Estas alterações são descritas 

minuciosamente por Manuel Rocha
593

.   

A Portaria e a Recebedoria foram construídas em 1793 no antigo local ocupado pela 

casa das Audiências e pela cadeia. Durante as obras foram descobertos três paredões dos 

primitivos dormitórios que foram demolidos
594

. Do risco do projeto não teremos 

elementos para citar o autor, mas os mestres pedreiros são citados por Manuel Rocha, 

assim como o facto de o projeto lhes ter sido cedido somente após a aprovação do 

Mosteiro de Pombeiro e da Casa mãe da Congregação
595

. Temos igualmente 

conhecimentos que no piso superior localizavam-se as celas, entre as quais os aposentos 

do Abade.  

Este corpo do edifício segue um esquema neoclássico que foi edificado somente a partir 

do portal principal para Poente, em que podemos observar que as janelas e as portas 

possuem frontões lisos. A regularização e simetria do conjunto denotam a mesma 

influência, que abordaremos com maior pormenor no próximo capítulo.  

                                                           
591

 Fontes Manuscritas - Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São 

Bento, Mosteiro de Santa Maria de Miranda, mç. 2. Cf. [folio 17]. Citamos, “A Hu Relicario d’bronze 

dourado curiozamente lavrado que servia a reliquia de Nosso Senhor padre (…) Bento (…) Placido 

(…) Justino (…)”. 
592

 Sobre este autor devemos salientar que embora não aprofundemos o assunto por restrições do 

programa e tema, existe um excelente artigo que aconselhamos, A Talha da Igreja do Mosteiro de 

Santa Maria do Pombeiro e Frei José de Santo António Ferreira Vilaça, por Natália Marinho 

Ferreira-Alves, Capítulo III, pp153-193.  
593

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, pp.108-111.  
594

  Idem. Cf. pp 126-127.  
595

  Idem. Cf. p 126.   
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Podemos analisar as propostas de interpretação planimétrica de Pinto
596

 do século XI ao 

século XVIII.  

 

 

 

  
Século XI/XII Século XII Século XVI 

Encontramos a igreja primitiva, finais do século XI, preenchida na imagem em 

coloração azul, de reduzida dimensão comparativamente às que lhe sucedem, de que 

apenas subsiste o alicerce da parede sul assim como um contraforte interior da mesma 

parede. Ainda há um vestígio de cunhal encontrado no interior da galilé. A construção 

do século XII sobrepõe-se a castanho. A planta de dimensão maior é idêntica na 

configuração, três naves, transepto incorporado na nave, capela-mor semicircular
597

 com 

dois absidíolos semicirculares, dando coerência ao conjunto. O mosteiro foi construído 

anexo à igreja, estruturando-se em volta do claustro.  

No século XIII é-lhe acrescentada a galilé, que podemos ver a amarelo. Sabemos 
598

 que 

da época românica subsistem os absidíolos e as duas sepulturas com estátuas jacentes 

que datam do séc. XIII. 

No século XVI são construídas as duas torres na fachada principal, demolindo a galilé. 

No século XVIII irá existir um maior controle do regime monástico que promove 

inquéritos para apurar as posses de cada edificação religiosa. Esta centralização 

preanuncia o decreto de 30 de maio, que irá extinguir as ordens religiosas
599

.   

                                                           
596

 PINTO, Marcelo Mendes – O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Arqueologia, Câmara 

Municipal de Felgueiras, 2011. Cf. p. 176,180 e 181. 
597

 É referido igualmente por Lúcia Rosas que a abside da igreja românica era de planta semicircular. 

Cf. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.25.  
598

  www.monumentos.pt, a 10 de abril de 2012. 
599

 Embora seja publicada a 30 de maio, apresenta a data de 28 aquando da assinatura por D. Pedro. 

Transcrevemos os dois primeiros artigos do mesmo para considerações posteriores: “Por esse 

diploma, eram declarados extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios, e quaisquer 

outras casas das ordens religiosas regulares (art. 1º), sendo os seus bens secularizados e 

incorporados à Fazenda Nacional (art. 2º)”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
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Em 1834, com a extinção das ordens religiosas, o mosteiro sofre as consequências, 

ficando ao abandono. Temos o inventário
600

 do mosteiro, pelo que podemos afirmar a 

extensão dos seus haveres e dependências, mas este assunto será abordado no próximo 

capítulo, quando contextualizarmos o século XIX.  

Descrição: A planta é constituída por três naves de três tramos, com cobertura em arco-

diafragma e madeira, sendo a cabeceira tripla escalonada, organizada em abside e 

absidíolos abobadados de planta semicircular. O transepto é falso, ou seja, incorpora-se 

no volume das naves, apenas se notando pela altura, no exterior. Segundo Lúcia Rosas, 

as cabeceiras com capelas semicirculares, plenamente românicas, desenvolvem-se no 

segundo quartel do século XII, na região do Entre-Douro-e-Minho
601

. No presente 

estudo do Vale do Sousa, efetuámos várias análises comparativas, tendo sido uma das 

primeiras a planimétrica dos quinze elementos. Podemos pois confirmar que com 

cabeceira semicircular românica e três naves, encontramos apenas dois casos, o do 

Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro e do Paço de Sousa. Obviamente, na época 

Moderna estas cabeceiras alteraram-se para formas retangulares, mas assinalamos a sua 

configuração original. Com três naves, já foi referida a igreja de Airães, mas sem a 

cabeceira semicircular. Podemos referir ainda com a cabeceira semicircular, mas 

unicamente com uma nave, duas igrejas, a Igreja de Cête e a de São Pedro de Ferreira.   

A fachada manteve a primitiva rosácea, sendo esta proto gótica, mantendo a coerência 

formal, ou seja, do mesmo estilo das modinaturas e das três arquivoltas do portal. No 

entanto devemos salientar que existe uma leve disparidade temporal na construção de 

ambas, porque as arquivoltas encontram-se datadas da segunda metade do século XII, e 

a rosácea será posterior, do início do século XIII
602

.  Segundo Lúcia Rosas, o românico 

de Pombeiro foi decorrente até à primeira metade do século XIII, conforme atestam a 

construção proto gótica da rosácea e o portal ocidental
603

. 

O portal é românico e tem cinco arquivoltas assentes em capitéis lavrados ou plintos à 

semelhança de outras igrejas que adotaram a mesma solução. Verificando os portais do 

nosso estudo, encontramos esta resolução em nove casos: Unhão, Airães, S. Vicente de 

Sousa, Aveleda, Boelhe, Cabeça Santa, Paço de Sousa e mesmo em Cête embora 

demonstre outras particularidades. Os capitéis encontram-se magnificamente executados 

                                                           
600

 Fontes manuscritas - Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ex. Arquivo 

Histórico do Ministério das Finanças. Suportes Documentais: Cx. 2244. Cf.1092-1115. 
601

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.27.  
602

  www.monumentos.pt, a 10 de abril de 2012. 
603

  Cf. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso - O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, p.53.  
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e, segundo Lúcia Rosas
604

, traduzem “o que de melhor se esculpiu nesta região”. Os 

motivos são diversos, tanto nos capitéis como nas arquivoltas e encontramos um 

preenchimento decorativo profuso de inspiração vegetalista, geométrico ou com 

figuração de animais. 

A imagem de Santa Maria de Pombeiro, padroeira, ainda hoje se encontra no retábulo-

mor da igreja
605

. 

A igreja de Pombeiro tem três tipos de programas de pintura mural, nos absidíolos da 

igreja e do arco do portal, que Paula Bessa situa no século XVI
606

.  

Volumetria: Inicialmente de menor dimensão, era constituída por três naves 

retangulares que inscrevem o transepto, embora este se destaque pela altura. A nave 

central tem maior cota que as laterais. As coberturas são de duas águas nas três naves. A 

cabeceira é escalonada, composta por abside e absidíolos semicirculares.  

Encontramos três linguagens de movimentos distintos na análise do edificado: a 

medieval, patente no portal e rosácea da fachada da igreja, a tardo barroca, nos alçados 

laterais, e a neoclássica, nos elementos da fachada da portaria.  

Materiais: maioritariamente é constituída por paredes em alvenaria de granito aparente, 

quer na frontaria quer nas torres. Tem nas restantes fachadas reboco e pintura
607

.  

 

XV Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre o Mosteiro de Pombeiro  
(séc. IX a XIX) 

Cronologia Factos Históricos  

Século IX (853)  Referências num breve papal de Leão IV. 

Século XI  

(1059, 13 julho). 

Fundado por D. Gomes Aciegas. 

Século XI Protegido pela família Barbosa. 

Século XII (1112)  Coutado dado por D. Teresa. 

Século XII (1155) D. Afonso Henriques beneficia o mosteiro ao favorecer D. Gonçalo de Sousa. 

Século XII (1199) Data da inscrição do abade D. Gonçalo, gravada junto à porta de acesso ao 

claustro, que se presume ter sido pela fundação da obra românica da igreja do 

mosteiro.  

Século XII (finais) Deposição de relíquias nos altares da igreja como notícia a epígrafe gravada 

                                                           
604

  Idem. Cf. p.33.  
605

 Sobre este assunto aconselhamos a leitura da Rota do Românico do Vale do Sousa. Cf. pp.292-293. 
606

 Aconselha-se para quem queira aprofundar esta matéria a obra de BESSA, Paula, in Pintura mural em 

Santa Marinha de Vila Marim, S. Martinho de Penacova, Santa Maria de Pombeiro e na Capela 

Funerária Anexa à Igreja de S. Dinis de Vila Real: Parentescos Pictóricos e Institucionais e as 

Encomendas do Abade D. António de Melo. Sep. de Cadernos do Noroeste, 20 (1-2) Série História 3, 

2003, pp 67-95 e o Mosteiro de Pombeiro e as igrejas do seu padroado: mobilidade de equipas de 

pintura mural. Artistas e Artífices e a sua Mobilidade no Mundo de Expressão Portuguesa. Atas do 

VII Colóquio Luso-Brasileiro de História de Arte. Porto: FLUP, 2007, pp 438-447. Sobre este assunto 

pode-se ainda consultar a leitura do excerto Imaginária e Pintura Mural, in ROSAS, Lúcia, O 

Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média, pp59- 75.  
607

www.monumentos.pt, a 1 de maio de 2012. 
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na parede leste do transepto. 

Século XIII (1234)  O mosteiro troca terras com o Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto, 

em Cabeceiras de Basto. 

Século XIII 

(1ª metade). 

Execução do portal ocidental e da rosácea. 

Século XIII  Os Sousas são patronos do mosteiro e escolhem a galilé para sua sepultura. 

Século XIII (1272)  2º fase de obras realizadas na galilé da igreja do mosteiro sob o abaciado de 

D. Rodrigo.  

Século XV (c. 1427) Início do período dos abades comendatários. 

Século XVI  O abade D. António de Mello manda executar obras de melhoramento na 

igreja, como comprova uma inscrição gravada num silhar. 

Século XVI 

(c. 1500-1530) 

Programa da pintura mural no interior da igreja. Ainda restam vestígios nos 

absidíolos e num arco desentaipado da nave, na parede do lado sul
608

. 

Século XVI (1566) É criada a Congregação dos Monges Negros de São Bento de Portugal. 

Século XVI (1569) O mosteiro foi agregado à nova Congregação Beneditina, sendo governado 

por priores eleitos
609

. 

Século XVI (1575) Prior de Pombeiro o Padre Frey Ambrosio de Lisboa. 

Século XVI (1568) A igreja mantém o mérito arquitetónico mas as estruturas do mosteiro 

encontram-se em estado de ruína
610

. 

Século XVI (1578)
611

  A galilé do mosteiro de Pombeiro ainda existia mas já muito danificada. 

Século XVI (1584)
612

 O quinto Capítulo Geral da Ordem ocorreu no Mosteiro, atestando a sua 

importância. 

Século XVI  

(1586, 6 março) 

O seu rico património foi desmembrado em duas partes iguais por D. Filipe I, 

passando metade a custear os descobrimentos, através do Mosteiro dos 

Jerónimos; séc. XVI / XVIII - grandes reformas construtivas na igreja e 

mosteiro. 

Século XVI (1590
613

) Eleição do primeiro abade trienal, D. Frei Bernardo de Braga. 

Século XVII (1629) As torres da fachada já existiam. 

Século XVIII (1702)  Data de uma das alas do claustro. 

Século XVIII (1719
614

) Construção do novo coro, avançando a parede central da frontaria e 

deslocamento da rosácea da prumada do portal para o alinhamento das torres 

sineiras. 

Século XVIII (1722)  Reformas no mosteiro destroem capela-mor românica. 

Século XVIII (1743) Acrescento do órgão.  

Século XVIII  

(1752 / 1753) 

Conserto do órgão. 

                                                           
608

 Cf. com Rota do Românico do Vale do Sousa, pp312-313. 
609

 Pombeiro é o terceiro mosteiro a ser agregado à Congregação dos Monges Negros de S. Bento dos 

Reinos de Portugal. 
610

 Cf. com Rota do Românico do Vale do Sousa, pp312-313.  
611

 “Socedeo lhe o Pedre Fr. Thomas do Touro eleito no anno de mil quinhentos & setenta e outo”, 
http://www.geneall.net/ consultado a 28 de maio de 2012.   

612
 O Padre Frey Bento do Salvador foy eleito no anno de mil quinhentos & outente e quatro. 

http://www.geneall.net/ consultado a 28 de maio de 2012.   
613

 Encontramos uma disparidade em autores nas datas de eleição do abade, RRVS afirma que ocorreu em 

1589 e consultámos o motor de pesquisa da http://www.geneall.net/ a 29 de maio de 2012 que afirma 

e citamos: “O primeiro, que com titulo de Abbade, governou o Mosteyro de Pombeiro, foy o Padre Fr. 

Bernardo de Braga eleito no anno de 1590. Religioso de muytas partes, & muy visto nas historias 

assim Ecclesiasticas, somo seculares; porque com grande coriosidade correo muyta parte dos 

cartorios de Portugal, & de Galiza, & ajuntou muytas couzas dignas de se darem à impressão E por 

decreto do Capitulo Geral teve licença pera ver seus trabalhos estampados. Muytos se aproveitarão 

delles, & a minima parte ficou na Religião”. Encontramos neste artigo em sucessão os nomes dos 

abades trienais até ao ano de 1641.  
614

 Na Rota do Românico do Vale do Sousa encontramos a informação de que este período do tempo 

iniciado em 1719 a 1721 foi sob a orientação de Frei Bento de Ascensão que inicia o processo de 

reforma para modernização (barroca) do mosteiro. Sucedem-se as obras na fachada principal e na 

cabeceira da igreja. Cf. p.313. 

http://www.geneall.net/
http://www.geneall.net/
http://www.geneall.net/
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Século XVIII  

(1767, 30 abril)  

Execução de um órgão por Francisco António Solha, e douramento de ouro. 

Século XVIII  

(1770 / 1773) 

Construção do retábulo-mor, segundo risco de Frei José de Santo António 

Ferreira Vilaça, o qual desenhou, também, a talha do arco do coro, o cadeiral 

de jacarandá, talha da nave, quatro capelas da nave e respetivos retábulos; 

douramento do órgão mudo. 

Século XVIII  

(1776) 

Continua a transformação da igreja. Os retábulos laterias são vendidos. 

Inicia-se a execução dos púlpitos, colocados frente a frente, na nave central 

da igreja, sendo estes terminados no ano seguinte
615

. 

Século XVIII  

(1774/ 1777)  

Segundo o risco do mesmo, execução de dois retábulos laterais. São colocadas 

estruturas modernas no local dos anteriores retábulos. 

Século XVIII  

(1777/ 1780) 

Execução de dois retábulos laterais, de risco de Frei José Vilaça
616

. 

Século XVIII (1783) O órgão já se encontrava na igreja. 

Século XVIII (1785)  Encontra-se praticamente pintada
617

. 

 

Elaborámos uma síntese sucinta, com os elementos disponíveis
618

, que apresenta uma 

relação comparativa do número de religiosos no mosteiro com a pertença religiosa e o 

período temporal na vivência do Mosteiro, que nos permite analisar a correspondência 

numérica e relacionar com os acontecimentos ocorridos relacionados com o Mosteiro. 

 

XVI Quadro Analítico do Mosteiro de Pombeiro 

Séc. XIII 

(1289/1317) 

Séc. XV Séc. XVI Séc. XVIII Séc. XIX 

27 monges. Sabemos que houve 

12 abades 

comendatários. 

20 monges. 13 monges, 2 

donatos e 4 

moços. 

26 monges em 

1761. 

8 monges, 1 

Abade. 

Mosteiro 

Beneditino. 

Período dos abades 

comendatários, que 

se terá iniciado em 

Pombeiro c. 1427. 

Agregado à 

Congregação 

Beneditina 

Portuguesa -

1569. 

União das rendas 

ao Mosteiro de 

Jerónimo, na Bula 

de 6 de março de 

1586. 

Obras de 

modernização 

na igreja e 

coro. 

Estado de 1822 

Período de 

ouro. 

Crise e 

desregramento 

monástico. 

Período de tranquilidade. Expropriação em 

1834. 

 

13-  A Igreja de São Vicente de Sousa 

 

    
A Igreja de São Vicente (matriz de Sousa) situa-se no lugar de Passal, na freguesia de 

Sousa, concelho de Felgueiras.  

                                                           
615

 Idem ibidem. 
616

  www.monumentos.pt, a 29 de maio de 2012. 
617

  Idem ibidem.  
618

 Esta síntese foi realizada com base nos dados do artigo de DIAS, José Amadeu Coelho in O Mosteiro 

de Pombeiro e os Beneditinos nas Origens de Felgueiras. 
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A consagração da igreja ocorreu no século XIII, mais especificamente em 1214, 

conforme testemunha a inscrição que se encontra ao lado no portal norte
619

. Encontra-se 

uma outra inscrição com data anterior, 1162, que se supõe ser correspondente a um 

momento sepulcral
620

. São estas inscrições colocadas nos locais originais que nos 

permitem uma datação da cabeceira da igreja no século XII, dado este ser um dos 

elementos primários de construção nos estaleiros sacros, conforme já referimos. 

A planta é longitudinal com nave única e atualmente com uma cabeceira retangular. A 

sua fachada principal insere-se num corpo pentagonal pétreo
621

 que se destaca no 

exterior, adquirindo assim uma maior profundidade, semelhante ao de Santa Maria de 

Airães e ao de São Pedro de Ferreira, como já tivemos oportunidade de referir, quando 

analisámos estes elementos. A fachada possui três colunas cujas bases são bulbiformes, 

com o plinto decorado. Os capitéis e impostas têm uma temática vegetalista/geométrica, 

com a técnica característica de bisel que tanto acentua os contrastes de luz-sombra.  

O tímpano é vazado, apresentando uma cruz de malta. Lúcia Rosas afirma que “a 

ausência de figuração não implica a ausência de significação”
622

, explicando que o 

portal se reveste de cuidado patente na decoração, facto que atesta a qualidade da 

escultura. Ferreira de Almeida
623

 refere que as arcaduras têm uma modinatura idêntica à 

de Paço de Sousa, e servindo de elemento de “suporte” à cornija, sendo evidentes as 

influências recíprocas que igualmente já foram referidas. As arquivoltas são quatro, em 

arcos de volta perfeitos. O portal e os capitéis evidenciam vários motivos decorativos e 

conseguimos identificar quatro.  

 

624
 

625
 626

 
 

627
 

                                                           
619

 Mário Barroca realizou a leitura e análise da inscrição e afirma que esta já se encontrava gravada na 

atual posição dos silhares de granito, ou seja, na primitiva posição, sem existir reutilizações ou 

recolocações posteriores. Cf, BARROCA, Mário Jorge in Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422). 

Corpus Epigráfico Medieval Português. Volume II, Tomo I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

(FCT, 2000) pp. 679-681.  
620

 Para mais informações sobre estas inscrições, dado exceder o compromisso do nosso programa de 

estudo, aconselhamos a leitura da Rota do Românico do Vale do Sousa, p.318-319.  
621

 Este volume pétreo é similar ao que encontramos em Santa Maria de Airães, São Pedro de Ferreira e 

que encontraremos em São Vicente de Sousa e Salvador de Unhão.  
622

 ROSAS, Lúcia in Rota do Românico do Vale do Sousa, p.320. 
623

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: Publicações 

Alfa, 1986, p.93. 
624

Este motivo já tinha sido referido em analogias na Igreja de São Pedro de Ferreira, p. 101. Cf. 

VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal, p.71. Com Real tem outra numeração,  N.º 

19, in REAL, Manuel Luís, A Igreja de S. Pedro de Ferreira, p.284.  
625

 Motivo n.º12 por Vasconcelos, mencionado em análises anteriores. Cf. VASCONCELOS, Flórido in 

Arte Românica em Portugal, p.70.  
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Os três primeiros já tinham sido referidos em casos anteriores, nomeadamente o 

primeiro em Boelhe; o segundo que se encontra representado em maior número, e 

podemos afirmar pela análise e pesquisa efetuada, os seguintes casos pertencentes ao 

nosso estudo, em São Gens de Boelhe, São Pedro de Cête, Ermida de Nossa Senhora do 

Vale, Santa Maria de Meinedo e São Salvador de Paço de Sousa; o terceiro no Mosteiro 

de Paço de Sousa, quer a nível exterior nos capitéis, como sucede em São Vicente, quer 

a nível interior; o quarto é a primeira vez aqui mencionado, mas encontramos alguma 

similaridade com o motivo numerado por Flórido Vasconcelos
628

 existente na Igreja de 

São Miguel de Entre-os-Rios.  

Podemos acrescentar, sobre este último ponto, que é semelhante a outros dois casos que 

já analisámos, em Santa Maria de Airães e em São Pedro de Ferreira, como podemos 

comprovar pelos exemplos visuais no esquema em anexo: 

    
Igreja de S. Pedro de 

Ferreira 

Igreja de Santa Maria de 

Airães, Felgueiras. 

Igreja de São Salvador 

de Paço de Sousa, 

Penafiel 

Igreja de São Vicente de 

Sousa, Felgueiras 

 

É referido por Ferreira de Almeida que a primitiva capela-mor tinha uma planta 

quadrangular, pelos vestígios existentes da sapata
629

,mas que a mesma foi reconstruída 

na época moderna 
630

, passando a ser retangular.  

Na fachada lateral sul, existe um portal com arco de volta perfeito. Lúcia Rosas afirma 

que este elemento “corresponde a um testemunho muito significativo da corrente que se 

forjou no Mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa, com base na tradição pré-

românica e influenciada por temas originários do românico de Coimbra e da Sé do 

Porto”
631

.  

A igreja possui uma torre sineira que, pela estrutura, pode ter correspondência com o 

arranque medieval, adossado à fachada sul da capela-mor. Na base da torre existe um 

                                                                                                                                                                          
626

Colocámos este motivo quando abordámos o Mosteiro de Paço de Sousa, p.110. Cf. VASCONCELOS, 

Flórido in Arte Românica em Portugal, p.70.  
627

 VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal, motivo n.º 7, p 70.  
628

  Este motivo com numeração 131 encontra-se descrito na p. 95. 
629

 Refere ainda que este elemento, assim como o arco cruzeiro, foi destruído na época moderna. Cf. 

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, p.93 
630

  www.monumentos.pt, a 4 de maio de 2012. 
631

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.44.  
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portal medieval que estabelece a relação construtiva dos elementos: igreja, torre e 

respetiva construção
632

. 

A capela-mor recebe um retábulo em talha dourada cerca de 1730 e o teto reveste-se de 

caixotões policromados
633

. Na capela-mor encontra-se uma inscrição
634

 de um 

patrono
635

 das obras realizadas na igreja, que assim assegura a sua imortalidade.  

A separação da nave e da capela-mor é feita pelo arco de volta perfeita, que possui um 

vão elevado. As obras de remodelação realizadas entre os séculos XVII e XVIII vão 

transformar o aspeto visual do interior da igreja. Vejamos, além da estrutura em talha 

dourada nos altares colaterais maneiristas e da mesa de altar rococó, estes incluem ainda 

pintura e a imaginária que cativam os fiéis. O retábulo colateral do lado do Evangelho, 

finalizado em 1672, apresenta uma composição arquitetónica e classicizante com o tema 

da “Crucificação de Cristo”. O do lado da Epístola, datado de cerca de 1674, tem o 

tema “Seus Laços Familiares”, com diversas cenas relacionadas com a vida de Cristo. 

Sabemos que a talha é um dos elementos artísticos referenciais no panorama artístico 

português
636

. Lúcia Rosas comenta sobre esta igreja que “as artes da talha e da pintura 

transformaram aquele edifício, enquadrando-o na cultura artística do tempo e nas 

orientações ideológicas da igreja pós-tridentina”
637

.  

Volumetria: a igreja tem um corpo retangular longitudinal e podemos constatar a 

existência de telhados de duas águas, escalonados. Ainda podemos constatar em 

escalonamentos os que separam os corpos da sacristia, a norte, e o do campanário a sul. 

Materiais: na envolvente tem no pavimento calcário branco, e o edificado é composto 

maioritariamente por granito, especificamente a estrutura é constituída em cantaria de 

granito aparente, assim como os muros de vedação, os pavimentos e a escada da 

envolvente.   

 

                                                           
632

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.323. 
633

 www.monumentos.pt, a 4 de maio de 2012. Aconselhamos a quem queira aprofundar o tema da 

iconografia dos caixotões a leitura da Rota do Românico do Vale do Sousa, pp.326-330, que inclui um 

esquema compositivo da localização dos ciclos iconográficos dos altares colaterais.  
634

Esta inscrição foi analisada e a sua leitura efetuada por Francisco Craesbeeck. Cf. com  

CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra in Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro 

e Minho no ano de 1726. Vol. II. Ponte de Lima: Edições Carvalhos de Basto, Lda, 1992, p. 701.  
635

 Idem, p. 701. O patrono era Manoel de Azevedo de Vasconcelos (fidalgo da casa de sua majestade).  
636

 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho in A Arte da Talha no Porto na época Moderna (Artistas e 

Cliente, Materiais e Técnicas). Volume I. Porto: CMP, 1989. 
637

 Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. 

Departamento de Ciência e Técnicas de Património – Faculdade de Letras – Universidade do Porto, 

Produção de VALSOUSA, p.329. 
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XVII Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a Igreja de São Vicente de 
Sousa  

(séc. XII a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Século XII (c.1162) Presumivelmente a cabeceira da igreja encontrava-se construída. 

Século XIII (1214)  Consagração da Igreja, conforme inscrição no lado O.  

Séculos XVII XVIII Redecoração interior da igreja, que envolve a reconstrução da cabeceira e 

alterações formais. 

Século XVII  

(1673 / 1674)  

Douramento e pintura dos retábulos colaterais. 

Século XVII  

(1693 / 1694)  

Obra de talha do retábulo do retábulo-mor e do forro da capela-mor, porta da 

sacristia e guarda-pó do púlpito; pintura dos painéis do forro da capela-mor 

por Manuel de Freitas; nos apontamentos do pároco, Padre João Pereira Pinto, 

e nas escrituras dos contratos e de paga e quitação, é feita menção à 

colaboração dos pintores Justo Tapia (frontal do altar), Paulo Perreira e 

Francisco (douramento) e do obreiro Bento. 

Século XVII  

(1698, fevereiro) 

 Colocação na igreja de umas grades de madeira. 

Séculos XVIII  

(1730) 

Retábulo de talha dourada. Encontramos também a informação
638

 que o 

pároco é abade apresentado pelo Conde de Vila Nova. 

 

14-  A Igreja do Salvador de Unhão 

 

    
A Igreja do Salvador (matriz de Unhão) localiza-se no lugar da Igreja, freguesia de 

Unhão, concelho de Felgueiras. 

Ferreira de Almeida
639

 refere a data de consagração da igreja, em 1165
640

, de acordo 

com a inscrição que se encontra na fachada sul. Saliente-se que encontramos, pela 

mesma fonte, a afirmação de que esta igreja possui na fachada principal e na do lado sul 

                                                           
638

 De acordo com as memórias Paroquiais de 1958 o pároco é abade apresentado pelo Conde de Vila 

Nova, rendendo o pé de altar e passal 160$000 e rende a igreja cerca de 500$000. 

www.monumentos.pt consultado a 19 de julho de 2012. Esta menção é corroborada pela consulta de 

CAPELA; José Viriato, MATOS, Henrique, BORRALHEIRO, Rogério, Portugal nas Memórias 

Paroquiais, As Freguesias do Distrito do Porto nas Memórias Paroquiais de 1758 volume V- 

Memórias, História e Património de 1758, Coleção Braga, in http://repositorium.sdum.uminho.pt 

consultado a 31 janeiro de 2012, cf. p. 185. 
639

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, p.93. Acrescente-se que menciona igualmente que esta cerimónia foi 

realizada pelo arcebispo de Braga, D. João Peculiar. 
640

 BARROCA, Mário Jorge in Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422). Corpus Epigráfico Medieval 

Português. Volume II, Tomo I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian (FCT, 2000, pp. 310-313. 

Acrescentemos que a igreja foi dedicada por D. João Peculiar, bispo entre 1138-1175.  

http://www.monumentos.pt/
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“importantes restos de arquitetura medieval”
 641

. No entanto, a datação que Ferreira de 

Almeida atribui à edificação da igreja românica é da primeira metade do século XIII, 

colocando a hipótese provável, por ser comum na época, de ter existido um 

prolongamento das obras, assim como o reaproveitamento de pedras anteriores. 

Na época medieval existiam oficinas de construção que requeriam a presença de um 

mestre pedreiro, ou de alguém com outra designação que fosse responsável pelo traço e 

pela construção, pelos seus conhecimentos. Estes responsáveis pelas edificações 

obtinham provavelmente regalias pela sua posição e em algumas situações inscreviam o 

seu nome na obra, como é o caso específico da igreja de Unhão e do mestre Sisaldo
642

. 

Muitas vezes existia um período intermédio, entre a data de sagração do altar e a 

conclusão da igreja, que poderia dar azo à existência de diferenciação nas datas de 

inscrição, como é o caso em que a data de dedicação é de 1164 e surge-nos na datação 

do mestre Sisaldo no século XIII
643

. É levantada a hipótese de que a parede que contém 

a epígrafe se conserve da construção original, pela importância da inscrição
644

. 

Em 1220, temos conhecimento, pelas Inquirições de D. Afonso II, que pertencia ao 

julgado de Felgueiras. No século seguinte, especificamente no ano de 1397, a freguesia 

foi separada do julgado e doada ao alcaide-mor do castelo de Guimarães, Aires Gomes 

da Silva
645

. Mais tarde, temos a indicação que era pertença da reitoria da comenda de 

Cristo
646

. No século XVIII, de acordo com as Memórias Paroquiais, tomamos 

conhecimento que o “pároco é reitor e apresentado pelo Arcebispo de Braga”
647

. 

Da construção românica conserva a nave, mantém o portal e a fresta românica. A 

fachada principal que se encontra orientada canonicamente, a oeste, tem, como acabámos 

de afirmar, o portal românico. Lúcia Rosas pronuncia-se sobre este portal afirmando que 

“apresenta um conjunto de capitéis vegetalistas considerados entre os melhores 

                                                           
641

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira in História de Arte em Portugal. O Românico. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986, p.93. 
642

 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.17. 
643

  Idem. Cf. p.19. 
644

  Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.337. 
645

  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.253 
646

 AZEVEDO, Torquato Peixoto d’ – Memórias Resuscitadas Antiga Guimarães. Porto: Typographia da 

Revista, 1845. Cf. p.428 e citamos, […] Do concelho de Unhão: Junto a Felgueiras se segue o 

concelho de unhão, de que é senhor o conde deste título (hoje Marquez de Niza) que lhe apresenta as 

justiças, e nelle tem nobre palácio, estende-se até Santa Cruz de Riba Tâmega, e tem as freguezias 

seguintes: O Salvador de Unhão, reitoria da comenda de Christo. A nossa datação não é assertiva pelo 

facto de não existir uma indicação do nome do marquês e este título ter sido criado no século XVII, 

em 1612, existindo em referências até 1926. 
647

  www.monumentos.pr, consultado a 19 de julho de 2012. Igualmente se encontra indicada a quantia 

dos rendimentos, anualmente 150$00.  

http://www.monumentos.pr/
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esculpidos de todo o românico do Norte” de Portugal
 648

. Sobre este elemento, 

acrescenta, que este inclui soluções decorativas procedentes de outras igrejas, como era 

prática comum na época, e ainda influências de Braga. Encontramos dois motivos 

decorativos existentes neste portal, um na arcatura exterior, em bilhete, e outro nas 

impostas
649

, que Ferreira de Almeida designa como palmetas simplificadas. Este último 

encontra-se igualmente em Santa Maria de Pombeiro e em São Pedro de Ferreira, e já 

tínhamos assinalado essa analogia no nosso estudo, a que o mesmo autor faz igual 

referência, afirmando que a execução em Unhão é mais refinada que nos outros dois 

elementos. As restantes arcadas são lisas. Se atendermos às características do tímpano, 

podemos citar vários exemplos onde os tímpanos apresentam uma cruz vazada, à 

semelhança do que sucede em Unhão, como sucede em Santa Maria das Júnias, São 

Pedro das Águias (Tabuaço), Arnoso (Famalicão), Sé de Braga (porta do sol), todos eles 

próximos entre si. É o último dos elementos do nosso estudo que integra a sua fachada 

principal na estrutura pétrea pentagonal, similar ao anterior e a outros dois que já 

tivemos oportunidade de mencionar. Podemos constatar este facto pela análise visual, 

com o esquema que apresentamos em baixo: 

    
São Vicente de Sousa S. Pedro de Ferreira Santa Maria de Airães São Salvador de Unhão 

É dada foral por D. Manuel, em 1515, conforme referimos anteriormente, quando se 

descreveu o foral de Meinedo, que beneficiou em simultâneo
650

.  

A torre sineira incorporada na fachada principal data do século XVIII, pelo menos na 

edificação superior, pois o arranque pela construção leva a supor a existência de uma 

medieval. No século XVIII foi igualmente alterada a construção da cabeceira. Sabemos, 

e já o afirmámos, que as reformas pós-tridentinas conduzem a uma reformulação na 

prática cultual que consequentemente origina modificações espaciais. Não será de 

estranhar, pois, a construção da via-sacra ao redor da igreja. Nesta época são 

adicionados outros volumes e outros elementos decorativos que prevalecem num 

                                                           
648

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.44.  
649

 VASCONCELOS, Flórido in Arte Românica em Portugal,  motivo n.º 8, p 70.  
650

 Sabemos que este foral abrangeu não somente Meinedo, em Lousada como já tivemos oportunidade de 

referir, mas também Cepães, em Fafe, por pertencerem aos condes de Unhão. Cf. Inventário Coletivo 

dos Registos Paroquiais, p.253 
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esforço do edificado acompanhar os tempos que vive. Em volumes adicionados temos a 

sacristia e a totalidade da capela-mor na renovação arquitetónica da segunda metade do 

século XVII e início do século XVIII. A intervenção no interior da igreja passa pela 

construção do retábulo-mor e do púlpito
651

 localizado na parede do lado do Evangelho. 

A estrutura retabular da capela-mor é revestida a talha dourada
652

.  A capela-mor é 

revestida a azulejos, conjugando neste espaço sacro expressões tão marcantes da arte 

portuguesa como a talha e azulejaria. O padrão foi identificado
653

 e encontra-se 

descrito
654

. Na fachada são acrescentados elementos de remate como as “duas pirâmides 

bulbiformes que enquadram uma cruz colocada sobre uma base decoradas com duas 

volutas”.  

Volumetria: tem o corpo principal retangular, de acordo com a planimetria da igreja, 

nave única e capela-mor retangular, segundo o esquema mais anotado na arquitetura 

românica e tardo-românica, e os telhados, à semelhança dos casos anteriores, são de 

duas águas e escalonados.  

Materiais: para não fugir à regra da região e na mesma lógica dos casos anteriores, as 

edificações obedecem, regra geral, a critérios sensatos utilizando-se predominantemente 

o granito da região. A estrutura é em alvenaria de granito de aparelho regular, tendo o 

mesmo material na vedação e nos muros de retenção
655

.  

XVIII Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a Igreja do Salvador de Unhão 
(séc. XII a XIX) 

Cronologia Factos históricos 

Século XII (1165)   Sagração da igreja pelo arcebispo de Braga, D. João Peculiar. 

Século XII /XIII, 

 (1ª metade)  

 Construção da igreja. 

Século XIII Julgado da freguesia 

Século XIV A freguesia foi separada do julgado e doada ao alcaide-mor do castelo de 

Guimarães. 

Séc. XVII/XVIII Reconstrução da capela-mor. Construção da sacristia e da torre sineira. 

Colocação de altares, revestimento azulejar. 

Séc. XVIII O pároco é reitor apresentado pelo Arcebispo de Braga
656

. Remodelações. 

                                                           
651

 O púlpito presume-se que seja contemporâneo da construção do retábulo-mor. Cf. Rota do Românico 

do Vale do Sousa, p.334. 
652

 O estilo do retábulo é nacional. A organização do retábulo encontra-se descrita em Rota do Românico 

do Vale do Sousa, p.345.  
653

 SIMÕES, J. M. Dos Santos in Azulejaria em Portugal no século XVII. 2.ª Edição. Tomo I. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.114. 
654

  Rota do Românico do Vale do Sousa, pp345-246. 
655

 www.monumentos.pt, a 3 de maio de 2012. 
656 Duas fontes o referem, CAPELA, José Viriato, MATOS, Henrique, BORRALHEIRO, Rogério, 

Portugal nas Memórias Paroquiais, As Freguesias do Distrito do Porto nas Memórias Paroquiais de 

1758 volume V- Memórias, História e Património de 1758, Coleção Braga, in 

http://repositorium.sdum.uminho.pt consultado a 31 janeiro de 2012, cf. p. 185 e em 

www.monumentos.pt, consultado a 19 de julho de 2012. 

http://www.monumentos.pt/
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15-  A Igreja de São Mamede de Vila Verde 

 

    

A Igreja de São Mamede (matriz de Vila Verde) é situada em Vila Verde, na freguesia 

de mesmo nome, pertencente ao concelho de Felgueiras.  

Existe um registo da existência da paróquia e da Igreja de São Mamede de Vila Verde, 

no ano de 1220
657

. Ainda no século XIII, segundo as inquirições de 1258, a igreja de 

São Mamede foi deixada em testamento por D. Mendo de Sousa ao Mosteiro de 

Pombeiro
658

. No século XIV, em 1340, foi efetuada uma “doação que Vicente Mendes e 

Sua mulher Elvira Mendes fazem ao mosteiro de tudo o que tinhao em Cofreiros eem 

Pedra fundida freguesia de S. Mamede de Villa Verde”
659

. 

Descrição: é constituída por nave única e cabeceira quadrangular, sendo este último 

corpo de menores dimensões e menor cota. No entanto, dada a inclinação natural do 

terreno, o volume da capela-mor afirma-se mais elevado, pela sua implantação. 

Encontramos soluções decorativas que nos fazem afirmar ser mais um exemplar do 

românico de resistência, na longa forma de manter as soluções construtivas e 

decorativas. Especificamente o arranjo dos portais e a cachorrada lisa que envolve as 

fachadas laterais. Os cachorros românicos habitualmente têm a configuração retangular 

e integram uma variedade de esculturas que obedecem à lei do enquadramento, 

enquanto os mais tardios adquirem uma forma mais estilizada, quadrangular, com uma 

menor variedade de temas e sem que a presença da escultura se evidencie tanto. As 

fachadas laterais possuem pois uma cornija contínua com modilhões lisos. A fachada 

principal é composta por pedra de granito com o aparelho à vista, que confere um aspeto 

rude e maciço à pequena edificação. O portal na fachada principal é extremamente 

simples, com um arco de volta perfeita, sem existência de colunas nem arquivoltas, 

assente simplesmente como abertura reta a que se sobrepõe um tímpano liso. Este 

                                                           
657

 Cit. na Rota do Românico do Vale do Sousa p.360. Fonte original é P.H.M. Inquisitiones. 1220, 165, 

208.  
658

 Corroborado por duas fontes: www.monumentos.pt, a 2 de junho de 2012. Cit. em Rota do Românico 

do Vale do Sousa p.360. P.H.M Inquisitiones.1258,557. 
659

 Fontes manuscritas - Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São 

Bento, Mosteiro de Santa Maria de Miranda, mç. 2. Cf. [folio 16].  



 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                     Capitulo III 

 

139 

 

elemento, pelas características da sua construção, faz supor que tenha existido uma 

construção posterior, do século XIV, a substituir a edificação do século XIII
660

. Nesta 

fachada, existe uma sineira dupla que a coroa, com uma pequena cruz pétrea. 

Encontramos indicação que esta colocação não é simétrica em relação ao portal
661

.  

A fachada sul apresenta quatro cachorros salientes que, pelo arranque, denotam a pré-

existência de um alpendre ou outra edificação subjacente à nave. Tem uma abertura para 

o coro alto mais trabalhada que a principal, pois tem reentrâncias laterais lisas que 

sugerem capiteis e possui profundidade, em que o arco, ligeiramente quebrado, avança 

em relação à porta reta. O tímpano é liso mas tem a inscrição de uma cruz
662

. 

Encontramos outra cruz, latina, a encimar a fachada posterior. A iluminação é dada por 

frestas, existindo uma na fachada principal, simetricamente em cima do portal e 

lateralmente com duas décadas de cada lado, situando-se uma na nave e a outra na 

capela-mor. Na fachada sul, depreende-se que tenha existido uma abertura a cota 

superior adjacente ao suposto alpendre. Ainda em iluminação podemos observar uma 

fresta entaipada no alçado posterior, na capela-mor. A sacristia na fachada sul, que 

deduzimos que será de edificação mais tardia, acrescentará uma outra abertura de luz.   

No século XVI será transformado o espaço interior, na capela-mor arquitetonicamente e 

pictoricamente. Pais da Silva menciona o facto do edificado original ter sofrido 

alterações, “isto porque, são manifestos o aditamento de um pequeno anexo da planta 

quadrangular com paredes de perpianho e já sem cobertura justaposta à parede sul da 

capela – mor”
663

. Data dessa altura a alteração ocorrida nas naves e capela-mor, em 

que, como já o tínhamos afirmado, são rasgados vãos retangulares que conferem uma 

maior luminosidade ao interior, de acordo com uma adaptação às práticas litúrgicas 

modernas. O arco triunfal assinalando a separação da nave com a capela-mor confirma 

uma intervenção posterior à medieval, dado esta se encontrar mais estreita e com uma 

cota inferior. Encontramos no interior um desnível no pavimento, sendo mais elevado o 

piso na capela-mor, pela implementação geográfica.  

                                                           
660

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.361. 
661

  www.monumentos.pt, a 4 de maio de 2012. 
662

  Idem ibidem. Devemos salientar que Pais da Silva conjetura a hipótese da remoção do tímpano da 

porta axial, com o intuito de conferir uma maior altura ao vão. 
663

 SILVA, Jorge Henrique Pais da – Noticias sobre uma igreja românica do Noroeste – S. Mamede de 

Vila Verde (Felgueiras). Páginas de História da Arte: estudos e ensaios, 2ª edição. Editorial Estampa, 

1993. Vol. II. 



 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                     Capitulo III 

 

140 

 

Sabemos que deve ter existido um coro alto pelos vestígios de cavidades para encaixes 

de vigas que se encontram nas paredes laterias da nave
664

. O programa de pintura a 

fresco ocupa a nave e capela-mor, especificamente a parede fundeira da capela-mor, 

parcialmente das paredes adjacentes e na nave as paredes laterais ao arco triunfal
665

. 

Sobre o programa de pintura é percetível que este assuma uma importância significativa 

por se integrar no padroado do Mosteiro de Pombeiro. A pintura mural é registada em 

vários momentos e encontram-se semelhanças formais em outras igrejas, por exemplo 

em 1510, nos aspetos decorativos dos programas pictóricos com Amarante
666

, 

Felgueiras
667

 Ponte da Barca
668

 e Vila Real
669

. A existência de um brasão pertencente 

aos Melos confirma a ligação entre a família e o mosteiro, sendo compreensível pelo 

facto de procederem às encomendas pelos abades comendatários. Paula Bessa, referida 

anteriormente por ter estudado exaustivamente a pintura mural, estabeleceu essas 

ligações referindo especificamente a encomenda de D. António de Melo, abade 

comendatário de Pombeiro entre 1526-1556
670

. Um outro período que se sobrepôs ao 

que acabámos de referir é o de 1520-1550, registado fotograficamente nas primeiras 

décadas do século XX. São contemporâneos desta época as pinturas em igrejas do nosso 

estudo, como em Santa Maria de Pombeiro, que apresenta um mesmo motivo 

decorativo
671

. Luís Afonso
672

 atribuiu as campanhas pictóricas ocorridas em Vila Verde 

e Pombeiro
673

 cerca de 1535, à oficina de Arnaus. Citando Luís Afonso, Arnaus foi “o 

mais interessante fresquista do Renascimento português com obra conhecida, 

dominando efeitos plásticos de grande virtuosismo técnico”. Sabemos que foram 

consolidados os vestígios de pintura mural nas recentes obras de requalificação. Estas 

pinturas existem na capela-mor, paredes laterais e constituem motivos vegetalistas e 

geométricos, num padrão, como afirma Lúcia Rosas, “à maneira de panos de 

                                                           
664

  www.monumentos.pt, a 4 de maio de 2012. 
665

  www.monumentos.pt, a 4 de maio de 2012. 
666

 São Salvador de Freixo de Baixo. 
667

 São Cristóvão de Lordelo e São Martinho de Penacova. 
668

 São Salvador de Bravães. 
669

 Santa Marinha de Vila Marim. 
670

 BESSA, Paula in Pintura mural em Santa Marinha de Vila Marim, S. Martinho De Penacova, Santa 

Maria de Pombeiro e na Capela Funerária Anexa à Igreja de S. Dinis de Vila Real: Parentescos 

Pictóricos e Institucionais e as Encomendas do Abade do abade D. António de Melo, Sep. De 

Cadernos do Noroeste, 20 (1-2), Série História 3, 2003, pp.67-95. 
671

 Este motivo localiza-se na moldura da porta entaipada que permitia o acesso ao claustro. Cf. Rota do 

Românico do Vale do Sousa p. 364. 
672

 AFONSO, Luís Urbano de Oliveira in A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o 

Fim do Renascimento: Formas, Significados e Funções. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, 2006, pp. 178-188. 
673

 A pintura do absidíolo sul. Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.365. 
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armar”
674

. Sobre este elemento gostaríamos de acrescentar uma apreciação de Lúcia 

Rosas, quando comenta que esta igreja é uma luminar lição de História de Arte
675

por 

conjugar sabiamente uma solução arquitetónica tardia com a modernidade de um 

programa pictórico. Esta igreja foi votada ao abandono e não existe muita 

documentação referente aos séculos XVII e XVIII. A construção de uma outra igreja, a 

Igreja Nova de Vila Verde, contribuiu em parte como explicação possível para a sua 

degradação e espoliação
676

. Data do século XVIII a construção da estrutura retabular 

com a imagem do orago, São Mamede. Existe igualmente a descrição dos altares de 

1758
677

. Nas memórias paroquiais sabemos que o “pároco é vigário, apresentado pelo 

Mosteiro de Pombeiro”. Ainda no século XVIII, encontramos a indicação que, 

“segundo a Corografia, tinha, ao tempo da sua impressão, 45 vizinhos, e no ano de 

1732 na conformidade da Lista do Marquês d’Abrantes, 196 almas, e 63 Fogos” 
678

. 

Volumetria: tem corpo retangular dado a nave única e cabeceira quadrangular, com o 

telhado e cobertura de duas águas escalonado. Materiais: as paredes no exterior são em 

granito, sendo rebocadas no interior.  

XIX Quadro síntese – Factos históricos relevantes sobre a  
Igreja de São Mamede de Vila Verde (séc. XIII a XVIII) 

Cronologia Factos históricos 

Século XIII (1220) Registo da existência da paróquia e da Igreja de São Mamede de Vila Verde. 

Século XIII (1258)  Segundo as inquirições, a igreja de São Mamede foi deixada em testamento 

por D. Mendo de Sousa ao Mosteiro de Pombeiro; séc. XIII. 

Século XIII/XIV Construção da igreja 
679

. Reedificação da Igreja
680

. 

Século XIV (1301)   Doação da Quinta de Vila Verde ao Mosteiro de Pombeiro, por Martim Anes 

e sua irmã Maria Anes. 

Século XVI Remodelação interior com execução de frescos, altar lateral, coro-alto, janelas 

e arco triunfal. 

Século XVI (c.1510
681

) 1.ª campanha pictórica. 

Século XVI (c1530-1550) 2.ª campanha pictórica. 

Século XVIII Execução da sacristia.  

Século XVIII(1726) Construção da estrutura retabular. Interior espaço heterogéneo e eclético.  

Século XVIII(1758) Descrição dos altares. 
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 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  pp.73-75.  
675

 Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.365. 
676

 Na Igreja Nova encontram-se peças da antiga, como a imagem de Nossa Senhora do Rosário e um 

Presépio do século XVIII. Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, p.366. 
677

 Esta descrição encontra-se em RRVS p.366.  
678

 MEIRELES, Fr. António da Assunção – Memórias do Mosteiro de Pombeiro. Lisboa: Academia 

Portuguesa da História, 1942. 
679

 A data de construção da igreja no século XIII encontra-se na seguinte fonte: www.monumentos.pt, a 2 

de junho de 2012. 
680

 Encontramos esta afirmação na Rota do Românico do Vale do Sousa, p-367. 
681

 Devemos acrescentar sobre esta data há uma interpretação diferente que a data de 1501, segundo 

opinião abalizada de Paula Bessa.  
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XX Quadro síntese planimétrico das Igrejas do Vale do Sousa 

   
A Igreja de São Pedro de 

Abragão 

A Igreja de Santa Maria de 

Airães 

A Igreja do Salvador de Aveleda 

   
A Igreja de São Gens de Boelhe A Igreja de São Salvador de 

Cabeça Santa 

O Mosteiro de São Pedro de 

Cête 

  
 

A Ermida da Nossa Senhora do 

Vale 

A igreja de São Miguel de Entre-

os Rios 

O Mosteiro de São Pedro de 

Ferreira 

  
 

Igreja de Santa Maria de 

Meinedo 

O Mosteiro do Salvador de Paço 

de Sousa 

O Mosteiro de Santa Maria de 

Pombeiro 

   

A Igreja de São Vicente de 

Sousa 

A Igreja do Salvador de Unhão A Igreja de São Mamede de Vila 

Verde 

A paleta cromática que acompanha a designação de cada elemento pretende dar a 

legibilidade da inclusão das igrejas nos respetivos concelhos atuais. Assim, temos: 
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Abragão, Boelhe, Cabeça Santa, São Miguel de Entre-os-Rios a rosa, pertencentes ao 

concelho de Penafiel; Airães, Pombeiro, São Vicente de Sousa, Unhão e São Mamede 

de Vila Verde a azul, integrados no concelho de Felgueiras; o mosteiro de Ferreira é o 

único elemento do concelho do mesmo nome, Paços de Ferreira; A amarelo, 

representando o Mosteiro de Cête e a Ermida de Nossa Senhora do Vale, pertencentes 

ao concelho de Paredes; Aveleda e Meinedo a verde, inserem-se no concelho de 

Lousada. Podemos constatar que dez dos elementos apresentam a planta com uma só 

nave, o que confirma a afirmação de que na maior parte das igrejas esta é a solução 

adotada e condicionante dos programas construtivos. Tipologicamente existem quatro 

exemplos
682

 possíveis que se enquadram no românico: 1- a igreja com uma nave e 

cabeceira semicircular abobadada em pedra; 2- a que possui uma cabeceira abobadada 

de planta semicircular no exterior e poligonal no interior; 3- a que tem cabeceira 

retangular abobadada; 4- nave e cabeceira retangular com cobertura dupla em madeira, 

que constituindo a maior parte dos casos, não será a exceção neste estudo. 

Consideremos uma quinta opção, a planimetria que adota as três naves, que de acordo 

com a planta inicial, apenas há dois casos no nosso estudo, o mosteiro de Paço de Sousa 

e o de Pombeiro, porque sabemos que a Igreja de Airães, embora atualmente apresente 

uma planimetria com nave principal e duas laterais, primitivamente teve uma planta 

constituída apenas por uma nave. São elementos díspares, mas não é de estranhar por 

serem mosteiros e terem modelos mais eruditos, compatíveis com as origens da Ordem 

Beneditina. Sabemos que, segundo afirma Carlos Ferreira de Almeida
683

, a planimetria 

de uma só nave é constatada em 90 das igrejas portuguesas, embora se registem os 

casos óbvios já referidos do nosso estudo, e a mencionar, ainda os mosteiros de Ganfei, 

Rates, Travanca e as Sés de Lisboa e Porto.   

  

 
 

  

Ganfei
684

 Rates Travanca Sé de Lisboa Sé do Porto 

                                                           
682

 ROSAS, Lúcia e BOTELHO, Maria Leonor  in Arte Românica em Portugal, Fundacíon Santa Maria la 

Real, Aguilar de Campoo, 2010. Cf. p.18.  
683

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – «O Românico». In História da Arte em Portugal. Lisboa: 

Editorial Presença, 2001, p. 79. 
684

 Imagens extraídas dos Desenhos consultando www.www.monumentos.pt. Consulta efetuada a 17 de 

julho de 2012. 
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Cremos que as evidências já apresentadas anteriormente, quer da integração na mesma 

ordem religiosa, quer pela proximidade geográfica, terão condicionado e explicam uma 

caracterização comum, a nível da planimetria e de um românico tardio, patente nas 

soluções construtivas e decorativas, nos dois casos do mosteiro de Paço de Sousa e do 

Pombeiro. 

Observemos este quadro simples: 

XXI Quadro analítico planimétrico das Igrejas do Vale do Sousa  

Igrejas 1 2 3 4 5 

Abragão    X  

Airães    X X 

Aveleda    X  

Boelhe    X  

Cabeça Santa    X  

Cête X     

Ermida    X  

Entre-os Rios    X  

Paço de Ferreira  X    

Meinedo    X  

Paço de Sousa     X 

Pombeiro     X 

Sousa    X  

Unhão    X  

Vila Verde    X  

 

Encontramos um caso na planimetria de uma nave e a cabeceira semicircular, em Cête, 

e com três naves e cabeceira semicircular os casos já referidos, dos Mosteiros de Paço 

de Sousa e de Pombeiro. O sistema de cabeceira com abside e absidíolos escalonados e 

semicirculares, interna e externamente, é mais frequente
685

 nos casos das igrejas de 

três naves construídas no século XIII
686

 e terá constituído uma solução mais comum em 

relação à das capelas quadrangulares. O nosso estudo demonstra, sem deixar margem de 

dúvida, que a solução mais comum foi a cabeceira quadrada e nave única, que se 

                                                           
685

 ROSAS, Lúcia in Arte Românica em Portugal, Fundacíon Santa Maria la Real, Aguilar de Campoo, 

2010. Cf. p. 112. 
686

 Esta aplicação de três naves é descrita como sendo a forma mais elementar de uma igreja românica, 

acompanhada da solução da cobertura de abóbada de berço na principal e mais alta e de abóbadas de 

aresta nas naves laterais, ficando o cruzeiro com uma estrutura cupular. Esta descrição corresponde a 

uma igreja-tipo, embora a variedade de soluções seja muito vasta. Cf. p.37 in Rota do Românica do 

Vale de Sousa – Arquitetura Românica.  
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constata na maior parte dos casos. Esta espacialidade no interior da igreja permitia uma 

maior amplitude visual e de comunicação, em relação aos sistemas anteriores, mais 

herméticos
687

.  

Os edifícios religiosos analisados de forma sucinta no Vale do Sousa, integram um 

conjunto de características que os distinguem e se assumem como o românico do Vale 

de Sousa. Essas características foram enunciadas por Lúcia Rosas e Leonor Botelho da 

seguinte forma: “as arcaturas de suporte das cornijas, a composição dos portais, a 

quase nula intervenção da figuração escultórica, o caráter erudito da plasticidade dos 

ornamentos esculpidos
688

” e a técnica de bisel que tantas vezes referimos.  

Encontramos estas características presentes nas igrejas do nosso estudo, mas custa-nos 

aceitar a quase nula intervenção da figuração escultórica. A figuração pode não ser 

abundante e não existir na maior parte dos elementos, mas quando estamos perante um 

portal ou cachorradas em que existe a figuração, há que reconhecer o mérito e a 

qualidade dos autores.  

 

A pertença das ordens religiosas apresenta um panorama complexo, onde falham 

informações assertivas sobre os elementos pretendidos, existindo em simultâneo alguma 

densidade de informação com a abrangência da presença de inúmeras ordens. 

Consideramos igualmente que a questão mereceria um tratamento com maior 

profundidade, mas poderia ser dispersiva em relação aos aspetos fulcrais que 

pretendemos abordar. Iremos, no entanto, sintetizar as informações recolhidas relativas 

aos nossos elementos no quadro sinóptico das Igrejas de vale do Sousa: origens e 

pertenças (padroados e ordens religiosas). 

 

                                                           
687

 Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. 

Departamento de Ciência e Técnicas de Património – Faculdade de Letras – Universidade do Porto, 

Produção de VALSOUSA, suporte informático em pdf. Cf.41. A igreja românica, ao utilizar muito 

sistematicamente a planta longitudinal, constituída por três naves, transepto e cabeceira ou 

simplesmente com nave única e cabeceira, constrói um espaço mais aberto e comunicante do que a 

igreja dos tempos anteriores, o que não significa que a visualização do altar-mor seja possível de 

todos os pontos das naves, ou nave.  
688

 ROSAS, Lúcia e BOTELHO, Maria Leonor  in Arte Românica em Portugal, Fundacíon Santa Maria la 

Real, Aguilar de Campoo, 2010. Cf. p. 96. 
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XXII Quadro sinóptico das Igrejas do Vale do Sousa: origens e pertenças (padroados e ordens religiosas) 

Igrejas Séc. X Séc. XI Séc. XII Séc. XIII Séc. XIV Séc. XV Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX 

Abragão
447

 

 

Origem XII 

  1170 pertença 
do couto de Vila 

Boa de Quires e 

do marquês de 
Fontes, que, 

apresentavam os 

abades. 

Associação ao 
Mosteiro de 

Paço de Sousa 

    1747 a igreja 
era pertença do 

Padroado Real  

 

Bispado de 

Penafiel 

 

Airães
448

 

 

Origem 

X/XI 

Pertença de 

padroado de 

nobres e da 
apresentação ao 

arcebispo de 

Braga. 

   Doação ao 

padroado do 

bispo do Porto 
em 1302. 

 

1394 pertence à 
Ordem de Avis 

 A bula 

pontifícia de 

1517 colocou-a 
na dependência 

das Ordens de 

Cristo e 
Malta449. 

 Reitoria da 

Mitra e 

comenda da 
Ordem de 

Cristo, situando 

este facto em 
1726. 

1822 é 

transferida da 

diocese de 
Braga para a do 

Porto. 

1834 igreja 
Paroquial.  

1862 pertença 

no padroado 
real. 

Aveleda450 

 
Origem XI 

        Abadia 

apresentada 

pela Casa de 
Bragança. 

A diocese  é 

transferida de 

Braga para a  

do Porto em 

1882. 
Boelhe

451 
 
Origem XII/ 

XIII 

  Arcediagado de 
Penafiel. 

   Bispado do 
Porto. 

 Santa Sé, Mitra 
do Porto, 

Convento de 

Vila Boa do 
Bispo (em 

alternativa) 

 

                                                           
447 Encontramos uma indicação que, no século XVIII, Abragão tinha como padroado ou apresentação a Patriarcal de Lisboa. Cf. 198. CAPELA, José Viriato, MATOS, 

Henrique, BORRALHEIRO, Rogério, Portugal nas Memórias Paroquiais, As Freguesias do Distrito do Porto nas Memórias Paroquiais de 1758 volume V- Memórias, 

História e Património de 1758, Coleção Braga, in http://repositorium.sdum.uminho.pt consultado a 31 janeiro de 2012. 
448

  Tinha padroado real. Idem. Cf. 184. 
449

   Vide nr.273, p.70.  
450

  Tinha como padroado ou apresentação a Casa de Bragança. , Cf. 187. Portugal nas Memórias Paroquiais. Não encontramos dados que comprovem a sua pertença a ordens 

religiosas. Encontramos uma indicação que no século XIX encontrava-se divida, uma parte pertencente ao Arcebispado de Braga e outra à diocese do Porto. 
451

  Idem. Cf. p.198. Encontramos a confirmação que pertencia à Santa Sé, Mitra do Porto, Convento de Vila Boa do Bispo (em alternativa). Devemos acrescentar que nesta 

documentação encontra-se como nota de Observação dois elementos: a relíquia de Santo Lenho e o crucifixo.  
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Igrejas Séc. X Séc. XI Séc. XII Séc. XIII Séc. XIV Séc. XV Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX 

Cabeça 

Santa
452

 

Origem XIII 

  Arcediagado de 
Penafiel. 

  Pertencia ao 
bispado do 

Porto. 

1490 Doação 
aos Loios.  

 Cónegos 
Seculares de 

São João 

Evangelista, ou 
Loios. 

  

Cête
453

 

 

Origem X 

Proteção da 

família de 

Leoderigo 
Gondesendes 

 Ordem de São 

Bento. 

Arcediagado de 
Aguiar de 

Sousa. 

Mendo, Soeiro, 
Martinho e 

Diogo, filhos de 

Gonçalo 
Oveques, eram 

os patronos de 

Cête. 

   Conjugação do 

mosteiro com o 

Colégio da 
Graça de 

Coimbra, da 

Ordem dos 
Eremitas de 

Santo 

Agostinho. 

Os eremitas de 

Santo 

Agostinho só 
puderam 

plenamente 

tomar posse do 
Mosteiro como 

única ordem. 

Bispado de 

Penafiel.  

 

Extinção do 

mosteiro e sua 

venda em hasta 
pública. 

Ermida
454

 

 

Origem XIV 

        Administrada 

pelo Mosteiro 

de São Pedro de 

Cête; 

 

Entre-os 

Rios
455

 

 

Origem XI 

 Abadia da 

apresentação do 

Convento de 
São Salvador de 

Paço de Sousa. 

Pertença do 

Arcediagado de 

Penafiel. 

   Apresentada 

pelos Jesuítas 

em 1572. 

Padroado do 

Mosteiro de 

Páso do Souza 
pela Concordia 

do ano de 1614. 

Pertenceu ao 

extinto bispado 

de Penafiel. 

 

 

Paço de 

Ferreira
456

 

 

Origem X/ 

XI 

  Instituição da 

Colegiada. 
 Integrava o 

Arcediagado de 

Penafiel. 

Pertença dos 

cónegos 
regrantes de 

Santo 

Agostinho. 

 Anexado à mesa 

pontifical da 
Catedral do 

Porto. Anexação 

à Câmara do 
Bispo do Porto; 

  Apresentação 

pelo Arcebispo 
de Braga.. 

Pertença do 

extinto bispado 
de Penafiel. 

 

                                                           
452

 Em Cabeça Santa encontramos a indicação do Padre Mestre Reitor do Mosteiro de Santo Elói, da cidade do Porto. Idem ibidem. Temos uma indicação que mais tarde 

integrou a reitoria, mas sem confirmação de data, motivo pelo qual não figura no quadro cronológico. 
453

 Não encontramos a referência a Cête, mas sim a Paredes, figurando como apresentação ou padroado o Papa, Mitra do Porto, monges do Mosteiro beneditino de Paço de 

Sousa (em alternativa), ou seja várias alternativas e poucas certezas. Portugal nas Memórias Paroquiais, cf. p.200. 
454

 Não encontrámos mais indicações. 
455

 Bispo do Porto, padres beneditinos do Convento de Paço de Sousa. Portugal nas Memórias Paroquiais, p.199.  
456

 Em Paços de Ferreira temos a indicação do padroado da Casa do Infantado / Abade de Vandoma (Padroado Real). Idem, Cf. 195. 
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Igrejas Séc. X Séc. XI Séc. XII Séc. XIII Séc. XIV Séc. XV Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX 

Meinedo
457

 

 

Século V 

Sede do 

Bispado. 

 

Origens 

XIII/XIV 

  Pertença de 
Arcediagado de 

Meinedo. 

Couto de 
Meinedo tem a 

confirmação 

papal. 
 

Pertença do 

cabido do Porto. 
 

O bispo do 
Porto D. João da 

Azambuja 

institui o 
arcediagado de 

Meinedo, com 

residência anexa 
a esta igreja. 

 1542 - o 
"Censual da 

Mitra do Porto" 

diz que é da 
apresentação do 

Bispo do Porto. 

   

Paço de 

Sousa
458

 

 

Origem X 

Costumes 
monásticos 

peninsulares. 

Integra na Regra 
de São Bento. 

Pertença do 
arcediago de 

Penafiel. 

  Primeiro abade 
comendatário. 

Último abade 
comendatário. 

Companhia de 

Jesus. 

 Pertencia à 
Companhia de 

Jesus do 

Colégio de 
Évora. 

Doação à 

Universidade de 
Coimbra dos 

bens 

pertencentes à 
religião dos 

extintos jesuítas. 

Pertença do 
extinto bispado 

de Penafiel. 

 

Pombeiro
459

 

 

 

Origens IX/ 

XII. 

Beneditina. 

 Protegido pela 
família Barbosa 

1155  
D. Afonso 

Henriques 

beneficia o 
mosteiro ao 

favorecer D. 

Gonçalo de 
Sousa. 

Os Sousas são 
patronos do 

mosteiro. 

 Início do 
período dos 

abades 

comendatários. 

D. Filipe divide 
os bens do 

mosteiro em 

duas partes.  
O mosteiro foi 

agregado à nova 

Congregação 
Beneditina, 

sendo 

governado por 
priores eleitos. 

 

 Couto na 
Comarca de 

Guimarães. 

Expropriação e 
venda em hasta 

pública. 

                                                           
457

  Em Meinedo obtemos a seguinte indicação de apresentação: Arcediago do Porto. Foi apresentado por renúncia e o resignante foi apresentado pelo bispo do Porto D. 

Frei José de Santa Maria. Idem. Cf. 188. 
458

  Será óbvio a apresentação do Mosteiro de Paço de Sousa ter o Abade do Mosteiro. Idem. Cf. 200. 
459

  Em Pombeiro figura apenas uma nota “Sem memória”. Idem. Cf. p.185 
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Igrejas Séc. X Séc. XI Séc. XII Séc. XIII Séc. XIV Séc. XV Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX 

Sousa
460 

 
Origem XII 

        O pároco é 
abade 

apresentado 

pelo Conde de 
Vila Nova.  

 

Unhão
461 

 
Origem 

XII/XIII 

   Pertencia ao 

julgado de 

Felgueiras. 

A freguesia foi 

separada do 

julgado e doada 
ao alcaide-mor 

do castelo de 

Guimarães. 

   O  pároco é 

reitor 

apresentado 
pelo Arcebispo 

de Braga. 

Apresentação é 

alternativa, quer 

da coroa, quer 
da mitra. 

Apresentação 

Comarca de 
Guimarães. 

Vila 

Verde
462 

 
Origem 

XII/XIII 

   A igreja de São 

Mamede foi 
deixada em 

testamento ao 

Mosteiro de 
Pombeiro. 

Doação da 

Quinta de Vila 
Verde ao 

Mosteiro de 

Pombeiro, por 
Martim Anes e 

sua irmã Maria 

Anes; 

   O pároco é 

vigário, 
apresentado 

pelo Mosteiro 

de Pombeiro 

 

 

 

                                                           
460

  Em São Vicente de Sousa encontramos a referência ao Conde de Vila Nova. Idem. Cf. 185. Não encontramos mais indicações.  
461

  Em Unhão temos o Arcebispo de Braga. Idem ibidem.  
462

 Vila Verde pertencente ao Mosteiro de Pombeiro terá como apresentação o abade do Mosteiro de Pombeiro. Idem, cf. p.186. 
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Obtemos uma síntese cronológica que permite visualizar as ordens e os padroados em 

algumas épocas. Constatamos algumas similaridades cronológicas em relação ao 

Arcediago de Penafiel, século XII, assim como ao bispado de Penafiel no século XVIII. 

Verificamos a presença de ordens beneditinas dos mosteiros, de que já tínhamos 

conhecimento, Cête, Paço de Sousa e Pombeiro e outros elementos que se associaram 

pela proximidade geográfica e relações familiares. 

Concordamos com a opinião expressa por Jaime Nuño Gonzalez quando este afirma que 

as histórias de todas as ordens religiosas é similar, seguindo um ciclo natural de vida, 

tempos de rápido crescimento e declínio, em que as ordens são rapidamente substituídas 

por outras, que seguirão as mesmas etapas que as precedentes
463

, facto observado por 

alguns elementos do nosso estudo. 

 

A miscigenação dos elementos do românico na região do Vale de Sousa assume 

características distintas que permitem a inserção na designação de românico 

nacionalizado
464

. 

Temos tendência a catalogar as obras e monumentos, enquadrando-os em movimentos 

com elementos comuns, num esforço que explique o conhecimento que temos sobre os 

mesmos, daí a expressão de movimentos artísticos, escolas ou tendências que permitem 

a aplicação de uma denominação.  

No nosso estudo as raízes são medievas, e encontramos essencialmente o românico, 

embora tenhamos já referido algumas integradas no gótico.  

A arquitetura românica concretizou uma arquitetura eclesiástica no desempenho das 

suas funções, que se traduziu pela disposição dos espaços e simbologias associadas, 

assim como nas evoluções que foram sendo sentidas no edificado e refletiram sempre o 

contexto em que ocorreram, religioso e social.  

 

 

 

                                                           
463

  GONZÁLEZ, Jaime Nuño, Los Monasterios Romanicos  - Do lo espiritual y lo temporal, Fundácion 

Santa Maria la Real – C.E.R. Monasterio de Santa Maria la Real, Aguilar de Campoo, 2005. Cf.  p.86 
464

 Lembremos que esta designação de Manuel Luís Real entrou definitivamente para a historiografia do 

românico português, comprovado pela sua aplicação contemporânea. 
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Os critérios de juízo na classificação por vezes divergem de autor para autor, mas 

elaborámos um esquema em que inserimos os elementos do nosso estudo numa 

denominação integrada no movimento artístico/arquitetónico. 

 

XXIII Quadro comparativo de ordens arquitetónicas das Igrejas do Vale do Sousa 

Igrejas Românico Gótico 

Abragão X (nacionalizado)  

Airães X
465

/ X
466

  

Aveleda X (resistência)  

Boelhe X  

Cabeça Santa X  

Cête  X
467

 

Ermida X (resistência)  

Entre-os Rios  X
468

 

Paço de Ferreira X (nacionalizado)  

Meinedo X (resistência)  

Paço de Sousa X (nacionalizado)  

Pombeiro X  

Sousa X (nacionalizado)  

Unhão X  

Vila Verde X (resistência)  

A análise do edificado românico é uma tarefa árdua, pois além da especificidade casual, 

são-lhe inerentes diversos fatores, como os religiosos, geográficos e político-sociais que 

estabelecem realidades diferenciadas, em que se torna difícil encontrar o elemento 

comum, que todavia sabemos que existe. A fé e o aspeto religioso é o fator comum 

indubitavelmente e os outros componentes apenas irão condicionar a forma, porque o 

conteúdo e a função será a mesma em todos elementos, quer seja paroquial ou 

monástica. Sabemos que existem lacunas nos hiatos temporais, por falta de informação, 

e não pretendemos ser demasiadamente exaustivos no exposto sobre cada elemento, 

pois temos plena consciência do que já existe como informação sobre este assunto, mas 

tivemos o intuito de analisar cada elemento, desde a sua origem até ao século XIX, 

expondo as diversas alterações que este gradualmente foi tendo, para em sequência ser 

compreensível o que lhes sucede no século XIX, no contexto das expropriações e dos 

conceitos vigentes de restauro.     

                                                           
465

 Românico com as características de Paço de Sousa e de Ferreira. 
466

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.44.  
467

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal – O Românico, Publicações 

Alfa, volume 3. Cf. p.92. Os elementos que confirmam a sua integração no gótico são igualmente 

referidos pela RRVS. Cf. pp.161-162.  
468 ALMEIDA; Carlos Alberto Ferreira in Eja (Entre-os-Rios) A Civitas e a Igreja de São Miguel, in 

Portugalia, p.131.  


