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Igreja de São Nicolau

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011307210024

Designação

Igreja de São Nicolau

Localização

Porto, Marco de Canaveses, São Nicolau

Acesso

A4 (Porto - Amarante), sair para Marco de Canaveses pela EN
211, atravessar a ponte e virar à direita até ao Lug. da Ordem

Protecção

IPP, Dec. Nº 516/71, DG 274 de 22 de Novembro, de 1971*1

Enquadramento

Rural, isolado. Implanta-se paralelamente ao rio Tâmega, na
margem N., em cota mais baixa, com pequeno adro fronteiro
murado. Nas suas proximidades, erguem-se a Capela de São
Lázaro (v. PT011307210013) e o Cruzeiro do Senhor da Boa
Passagem (v. PT011307210012) e, na outra margem do rio, a
Igreja de Santa Maria sobre o Tâmega (v. PT011307210014).

Descrição

 Planta longitudinal composta por nave única e capela-mor mais
baixa e estreita, a que se adossa lateralmente a S., sacristia, de
planta rectangular. Volumes escalonados com coberturas
diferenciadas em telhado de duas águas na nave e capela-mor e
de uma na sacristia. Fachadas em aparelho isódomo de granito,
com embasamento de cantaria. Remates diferenciados, em
empena na fachada principal e na posterior da nave e capela-
mor coroada por cruz pátea; em cornija suportada por
cachorrada com alguns modilhões decorados, nas fachadas
laterais da nave e capela-mor; e em cornija
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 sob beiral na sacristia. Fachada principal orientada, terminada
em empena truncada por sineira, de arco de volta perfeita,
terminada em cornija saliente, coroada por pequena cruz. Portal
enquadrado por duas arquivoltas, em arco quebrado, com
tímpano liso, assente em impostas salientes. Sob o portal,
pequena fresta. Na fachada lateral N. da nave rasga-se uma
porta enquadrada por arco quebrado, cujo tímpano assenta em
impostas lisas, precedida por quatro degraus, sob pedra tumular
com inscrição; e uma fresta estreita, de volta perfeita; possui
ainda uma janela de verga recta em capialço, no pano da capela-
mor. Na fachada oposta virada a S., abre-se uma janela de verga
recta enquadrada por um vão em arco quebrado e uma fresta
estreita, possui ainda uma escada de ferro de acesso à sineira;
na capela-mor rasgam-se uma janela de verga recta e uma
fresta, ambas em capialço. A fachada posterior da nave e da
capela-mor são cegas. O corpo da sacristia possui na fachada S.
uma fresta, a O. uma porta de verga recta e na fachada posterior
uma fresta. INTERIOR com paredes em cantaria de granito
aparente, existindo vários fragmentos de pinturas murais nas
paredes laterais da nave e colateralmente ao arco triunfal; tecto
em madeira, e pavimento da nave, em madeira com guias em
laje de cantaria, no eixo central. Junto à parede fundeira, no lado
do Evangelho, surge pia de água benta, em cantaria, de taça
circular, assente em pé cilíndrico. Na parede do lado do
Evangelho, rasga-se vão em arco de volta perfeita com moldura
e inscrição, acedido por um degrau de cantaria, onde surge pia
baptismal, em cantaria, de taça octogonal com pé facetado; e no
seu alinhamento, pequeno armário embutido com portas de
madeira. No mesmo lado, numa posição elevada, base de
cantaria do antigo púlpito, albergando imaginária; e no
alinhamento fragmentos de pintura mural. Na parede, do lado da
Epístola, túmulo inserido em vão. Arco triunfal pleno sobre
pilastras, com exterior moldurado e intradorso decorado com
almofadas; ladeado por dois plintos, em granito, com imaginária.
Capela-mor, com pavimento em madeira, e supedâneo com dois
degraus em granito. Na parede testeira, surge retábulo-mor, de
talha dourada, de planta recta e três eixos definidos por quatro
colunas torsas, ornadas por pâmpanos e
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fénices, assentes em consolas que se prolongam em duas
arquivoltas unidas no sentido do raio, formando o ático; nos eixos
laterais possui apainelados ornados por acantos e motivos
vegetalistas, albergando imagens e, no central, tribuna,
albergando trono expositivo de três degraus, tendo na base
sacrário, em forma de templete, envolvido por acantos e fénices,
com porta ornada com a imagem de Cristo Redentor. Na parede
do lado do Epístola, vão de verga recta, com três degraus de
cantaria de acesso à sacristia. SACRISTIA elevada com paredes
em cantaria de granito aparente, tecto em masseira, e pavimento
em tijoleira. Na parede E., surge armário de madeira, albergando
imaginária.

Descrição Complementar

INSCRIÇÕES: Na moldura do vão do baptistério, do lado do
Evangelho, IANUASACRAMENTORIUM; no túmulo, lado da
Epístola, SEPULTURA DE ALVARO DE CARVALHO E DE
SEUS HERDEIROS 15..; PINTURA MURAL: Na nave, do lado do
Evangelho, é visível uma sobreposição de pinturas, a mais antiga
representa Santo Amaro e a mais recente uma cena dos reis
magos, enquadrados por moldura. No lado do Evangelho do arco
cruzeiro, surge outro painel com uma imagem da Virgem
enquadrada por moldura com inscrição pouco perceptível. Na
parede do lado da Epístola, São Bento e Santa Catarina,
enquadrados por moldura com inscrição DEVOÇÃO DE Mª
RIBEIRO DE Gº MADEIRA; e mais afastado, surge a
Anunciação, sendo visível parte do rosto da Virgem com o manto

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: Igreja

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 13 / 16 / 18
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Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 13 - Data provável da construção da Igreja; séc. 16 - data
de execução dos frescos; séc. 18 - data de execução do
retábulo-mor; 1930 - correspondência trocada entre o padre
António da Rocha Dias e a DGEMN, solicitando o apoio técnico
em obras urgentes; 1970, 21 de Maio - ofício da Direcção-Geral
dos Serviços Hidráulicos, informando sobre o aproveitamento
hidroeléctrico do rio Tâmega, no escalão do Torrão, cujo projecto
da albufeira prevê a deslocação do Cruzeiro do Senhor da Boa
Passagem e da Capela de São Lázaro, assim como a
consolidação dos muros das igrejas de São Nicolau e da Santa
Maria sobre o Tâmega; 1971 - foi determinada a classificação do
conjunto formado pelas igrejas de Santa Maria sobre o Tâmega e
de São Nicolau; 1972 - ofício do padre José da Silva Dias a
solicitar obras de renovação da instalação eléctrica e sonora;
1974 - durante as obras de renovação da instalação eléctrica são
postos a descoberto os frescos quinhentistas; 1977 - artigos no
Jornal de Notícias e no O Comércio do Porto, com depoimentos
do historiador Fernando Pamplona relativamente ao interesse e à
necessidade de conservação das pinturas murais; 1977 -
correspondência trocada entre a DGEMN e o Instituto José de
Figueiredo para a definição de medidas a tomar na preservação
das pinturas murais; o Instituto José de Figueiredo, através da
Brigada da secção de pintura mural, esteve na igreja de 16 a 20
de Maio, onde iniciou o tratamento das pinturas; e informou que
estas continuavam sob camadas de cal, e que o principal factor
de deterioração estava a ser a humidade excessiva, pelo que
solicitavam a intervenção da DGEMN; ofício da Academia
Nacional de Belas-Artes, a solicitar obras urgentes, devido às
infiltrações de águas pluviais; a DGEMN está informada sobre as
infiltrações de humidade em vários pontos da igreja,
nomeadamente nas paredes laterais e na empena do arco
triunfal; os coroamentos das paredes laterais da nave não estão
impermeabilizados; a cobertura da capela-mor e da sacristia
precisa de reparações e de substituição



30 Dez 2009

Page 5 of 7

www.monumentos.pt

dos rufos junto à parede do arco triunfal; 1980/1982 -
correspondência trocada entre a Direcção-Geral dos Serviços
Hidráulicos, a DGEMN e o IPPC relativamente ao estudo da
remoção dos imóveis e à consolidação dos muros de suporte das
igrejas; 1990 - ofício da Comissão Fabriqueira a informar do
estado de degradação da igreja e a solicitar apoio técnico; 1992,
22 de Outubro - artigo de jornal de Marco de Canaveses A
Verdade, referindo-se ao estado de degradação da talha do
retábulo-mor; 1993 - deslocação de técnicos da DGEMN à igreja
para levantamento das obras prioritárias, nomeadamente:
beneficiação geral dos vãos exteriores e interiores, pavimentos
da capela-mor e sacristia, conservação das coberturas e
beneficiação da instalação eléctrica e arranjo do pavimento da
nave; e de levantamentos dos vãos de portas e janelas com vista
à preparação dos processos referentes ao plano de obras; ofício
do padre à DGEMN, solicitando obras urgentes no retábulo-mor,
na consolidação dos frescos e na substituição de portas e
janelas; 1994 - técnico da DREMN, informa a DGEMN da
necessidade de limpeza das coberturas, da limpeza dos
paramentos interiores e da estrutura de apoio da cobertura, em
madeira.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica, maneirista e barroca. Igreja de
estrutura românica, alterada no século 18. De planta rectangular
composta por nave única e capela-mor com sacristia adossada.
Fachada principal em empena truncada por sineira e portal
principal de duas arquivoltas, em arco quebrado, assente em
impostas. Sobressaem alguns elementos românicos, como os
cachorros de decoração geométrica e as sepulturas medievais.
Salientam-se, ainda, os vários painéis de pintura mural, do
século 16, com figuras enquadradas por molduras decoradas
com motivos geométricos e inscrições; e o retábulo-mor barroco,
de estilo nacional, de grande riqueza de relevo e ornatos. O arco
triunfal moldurado, apresenta grandes semelhanças com o da
Igreja de Santa Maria sobre o Tâmega.

Características Particulares

No alpendre da Capela de São Lázaro, foram colocadas várias
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pedras tumulares com inscrições que pertenciam ao pavimento
da igreja, assim como uma estela funerária; no interior desta
capela estão ainda os retábulos colaterais, do século 18 e o altar
em forma de urna.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

 Estrutura em granito aparente, molduras de vãos, colunas,
frisos, cornijas, arcos, cruz, pia baptismal, pia de água benta,
escadas, mesa de altar, plintos e outros elementos em granito;
pavimento em lajeado de granito na capela-mor, de madeira na
nave; sacristia com pavimento cerâmico; portas, tectos, mísulas,
armários, e caixilharias em madeira; gradeamentos de janela e
escadas em ferro; sino em bronze; vidros simples; cobertura em
telha.

Bibliografia

VASCONCELOS, Manuel de, A Vila de Canaveses, 1935;
AGUIAR, Pe. Vieira de, Marco de Canaveses - Descrição
histórica, corográfica e folclórica de Canaveses, Marco de
Canaveses, 1947; Guia de Portugal, IV, I, 4 vol., Coimbra, 1985;
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, Geografia da Arquitectura
Românica in História da Arte em Portugal, vol. 3, Lisboa, 1986;
ALMEIDA, José António Ferreira de, Tesouros Artísticos de
Portugal, Lisboa, 1988; AZEVEDO, José Correia de, Inventário
Artístico Ilustrado de Portugal, Douro Litoral, Lisboa, 1991;
IPPAR, Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado,
vol. 2, Lisboa, 1993.

Documentação Gráfica

DGEMN: DSID, DREMN

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID, DREMN

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID, DREMN

Intervenção Realizada
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Instituto José Figueiredo, Brigadas da Pintura Mural: 1977 -
tratamento das pinturas murais; DGEMN: 1978 - diversas obras
de conservação; Comissão Fabriqueira: 1992/1993 - obras de
restauro: limpeza dos paramentos interiores, renovação das
coberturas e tectos, e pavimento da nave, tendo sido efectuado
um acerto de cota do nível geral do pavimento, aplicação de
novo soalho em madeira, com uma coxia em lajes de granito,
cedidas pelo Município, que haviam servido como guias de
passeios das ruas; DGEMN: 1993 - beneficiação em vãos -
carpintaria: remoção dos vidros existentes nas janelas da nave e
capela-mor, decapagem da pintura existente nas grades,
fornecimento e colocação de janelas e portas de madeira,
aplicação de vidro com grades de latão nas frestas, levantamento
de degraus em granito na porta lateral da nave, fornecimento e
aplicação de granito em degrau na porta principal da nave,
preparação e limpeza dos degraus em granito na sacristia,
sacristia/capela-mor, nave/porta principal; estudo para nova
mesa de celebração; Câmara Municipal de Marco de Canaveses:
1994 - arranjo da envolvente, limpeza e tomação das juntas dos
paramentos exteriores.

Observações

Alguns autores referem a contemporaneidade da construção da
Igreja de São Nicolau e da Ponte sobre o Tâmega, já
desaparecida. *1 - DOF: Conjunto formado pelas Igrejas de
Santa Maria sobre o Tâmega e de São Nicolau.

Autor Data

Isabel Sereno 1994

Actualização

Sónia Basto 2006


