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Igreja Paroquial de São Bartolomeu de Monte Redondo

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011601220048

Designação

Igreja Paroquial de São Bartolomeu de Monte Redondo

Localização

Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Monte Redondo

Acesso

EN 202 ao Km 37 desvio para Monte Redondo; Gauss: M-173.2,
P-540.2; Fl.16

Protecção

Inexistente

Enquadramento

Rural. Junto a EM e a algumas construções recentes, precedido
por escadaria granítica que leva ao adro que rodeia o templo, a
N. flanqueado pelo salão paroquial e outras construções.

Descrição

Planta composta por nave única e cabeceira de planta
rectangular. Flanqueando a frontaria, para S., torre sineira
constituída por pano único, frontal, e escadaria de acesso a E.
Antiga sacristia e capela adossadas à fachada S. Volumes
articulados e cobertura diferenciada em telhado de duas águas
na nave, na cabeceira, e na capela adossada. Fachada principal
orientada a O., portal encimado por janelão e pequena imagem
de São Bartolomeu flanqueando o portal para N.. Na capela
adossada rasga-se porta para O. Alçado N.: pano da nave com
porta, cabeceira com janela. Cachorrada sob a cornija na nave
com decoração geométrica. Alçado E.: pano da cabeceira, pano
da antiga sacristia com janela. Alçado S.: pano da cabeceira com
janela, pano da antiga sacristia com
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porta, pano da capela, pano da nave com escadaria de acesso à
torre adossada e cachorrada sob a cornija. Um dos cachorros é
decorado com motivo antropomórfico. Interior: na nave, coro com
balaústres em madeira sobre o portal e janelão ornado com
vidros polícromos. No lado do Evangelho, arcossólio com pia de
água-benta, porta de acesso ao exterior, arcossólio com altar de
Nossa Senhora das Dores, altar do Senhor dos Aflitos. Arco
triunfal de volta perfeita. No lado da Epístola, altar lateral do
Sagrado Coração, arco de acesso à capela de São Sebastião,
púlpito. Porta sobre o coro-alto. As paredes da nave são
revestidas a reboco branco, o pavimento é de tijoleira e o tecto
em abóbada de berço rebocado a branco. Na ábside, de paredes
revestidas a azulejo, no lado do Evangelho abre-se uma janela.
Do lado da Epístola abre-se uma janela e arco de acesso à
antiga sacristia com a data inscrita 1956. O pavimento é em
tijoleira e o tecto em abóbada de berço pintado a branco.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Religiosa: igreja paroquial

Utilização Actual

Religiosa: igreja paroquial

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 13 / Época Moderna

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia
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Séc. 13 - construção do edifício românico; Época Moderna e
Contemporânea - remodelações no edifício; 1956 - obras na
sacristia que é aumentada e transformada.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica e moderna. Igreja Paroquial de
antiga fábrica românica com remodelações em Época Moderna e
Contemporânea, com planta longitudinal e nave única.

Características Particulares

Não definido

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Granito, telha, madeira, vidro, talha.

Bibliografia

BARREIROS, P.e Manuel d'Aguiar, Egrejas e Capelas
Romanicas da Ribeira Lima, Porto, 1926; ALMEIDA, Carlos
Alberto Ferreira de, História da Arte em Portugal, O Românico,

Documentação Gráfica

Não definido

Documentação Fotográfica

IHRU: DGEMN/DSID

Documentação Administrativa

Não definido

Intervenção Realizada

1956 - obras na sacristia que é transformada, sendo a actual
sacristia atrás do retábulo, com entrada sob a imagem de Santo
António; remoção da pia e colocação de nova pia sob arcossólio;
provável colocação dos azulejos na capela-mor; Mais
recentemente foram retiradas as escadas de acesso ao púlpito.
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Observações

A igreja está muito alterada. A capela de São Sebastião, com a
imagem do Santo, funciona em certas ocasiões como capela
mortuária.

Autor Data

Paulo Dordio 1996

Actualização

Não definido


