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Igreja de Mancelos / Igreja de São Martinho e adro

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011301230006

Designação

Igreja de Mancelos / Igreja de São Martinho e adro

Localização

Porto, Amarante, Mancelos

Acesso

Lug. do Mosteiro

Protecção

IIP, Dec. nº 24 347, DG 188 de 11 Agosto 1934, Desp. Outubro
1973 *1

Enquadramento

Rural. Adossada a outras construções, com adro fronteiro.

Descrição

Planta com desenvolvimento longitudinal, composta  por nave,
precedida por galilé, capela-mor e torre sineira quadrangular
adossada a S. sensivelmente avançada. Volumes articulados
com coberturas diferenciadas em telhados de 2 águas na igreja e
plana na torre. Empenas da igreja e galilé com merlões. A
fachada principal, orientada a poente, é flanqueada pela torre
aberta por vão de arco pleno com trave recta, fresta e janela
rectangular. Sobre a cornija, dupla sineira coroada por pináculos
e elementos curvos ao centro. Na galilé abre-se vão de arco
sensivelmente quebrado e na empena nicho. O portal da igreja,
de quatro arquivoltas de arco quebrado tem ornamentação
fitomórfica. O tímpano, liso, é sustentado por duas figuras, uma
feminina e outra masculina. Na parede lateral da face meridional
admira-se uma arqueta decorada  com uma figura humana e dois
cavalos esculpidos. No
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interior da nave existem duas portas laterais, a do N., dando
acesso a uma construção aposta à igreja, de construção
rudimentar, outra do lado S., que comunica com o pátio do
primitivo claustro. Possui no lado da Epístola e lateralmente,
postos de ângulo, retábulos de talha branca e dourada. Arco
triunfal quebrado sobre colunas. Tecto de madeira com perfil
curvo. A Capela-mor tem também retábulo de talha branca e
dourada. Pela capela-mor ou pelo pátio  tem-se acesso à
sacristia, que se desenvolve em dois pisos. O adro fronteiro à
igreja é delimitado lateralmente por muros de vedação a N.
(cemitério) e a S. (propriedade privada); a O., tem duas fontes e,
rematado o eixo da igreja, um cruzeiro delimitando-o no topo.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Mosteiro

Utilização Actual

Cultual e devocional: Igreja

Propriedade

Pública: estatal

Afectação

IPPAR, DL 106F/92, de 01 Junho

Época Construção

Séc. 13

Arquitecto | Construtor | Autor

Não definido

Cronologia

1109 - Fundação de uma primeira construção; séc. 13, meados -
construção da igreja; séc. 19 - feitura dos retábulos.

Tipologia
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Arquitectura religiosa, românica. Igreja de planta longitudinal e
nave precedida por ampla galilé, remodelada em épocas
posteriores. O portal, o elemento românico mais significativo,
possui uma nodinatura com influência da escola dos toros
diétricos de Travanca ou Freixo de Baixo, e elaboradas impostas,
de especto tardio. Os capitéis lembram os da Colegiada de
Guimarães.

Características Particulares

Torre de feição defensiva, hoje apenas com função de torre
sineira. Segundo Carlos Alberto F. de Almeida, os modilhões da
igreja, feitos à imitação de modelos de madeira, não devem ser
os primitivos.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Granito, madeira e material cerâmico.

Bibliografia

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, Geografia  da Arquitectura
Românica in História da Arte em Portugal, vol. 3, Lisboa, 1986, p.
51 - 130; ALMEIDA, José antónio Ferreira de, Tesouros Artísticos
de Portugal, Lisboa 1988; Guia de Portugal, IV - I.

Documentação Gráfica

DGEMN: DSID

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID; IPPAR - DPA - 83/25-1(8)

Intervenção Realizada

DGEMN: 1967 - Obras de recalçamento das paredes posteriores
da capela-mor; Reconstrução parcial da parede da sacristia junto
da
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capela-mor; 1968 - Continuação dos trabalhos de arranjo interior
da sacristia; 1979 / 1985 - Beneficiação das fachadas da torre e
alçados principal e lateral S. da nave e galilé; renovação dos
telhados; beneficiação do interior da sacristia e salão paroquial;
reconstrução de todos os pisos da torre e o telhado do corpo
anexo à nave do lado N.; colocação de novas portas exteriores;
demolição do coro e tratamento de todos os tectos da capela-
mor, nave e galilé; execução de nova instalação eléctrica;
IPPAR: 1992 - Remate da cornija da empena da capela-mor;
Tratamento do pavimento da galilé, obras de revisão das
coberturas; conclusão da instalação eléctrica.

Observações

*1 - O Decreto nº 24 347 classificou inicialmente apenas a Igreja
de Mancelos, mas pelo Despacho de 1973 essa classificação
passou a abranger todo o adro da mesma.

Autor Data

Isabel Sereno / João Santos 1994

Actualização

Paula Noé 1997
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