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Igreja Paroquial de São Salvador de Sabadim

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011601330042

Designação

Igreja Paroquial de São Salvador de Sabadim

Localização

Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Sabadim

Acesso

EN 101 (Arcos de Valdevez - Monção), a 15 Km dos Arcos de
Valdevez para N., EM para Sabadim. Gauss: M-172,9 P-548,6;

Protecção

Inexistente

Enquadramento

Rural, fronteira ao cemitério e ladeada por campos onde cresce
milho e vinha. Relativamente isolada, uma vez que o
povoamento é disperso, destaca-se na paisagem. Para S. do
adro fica a casa paroquial.

Descrição

Planta composta por nave única e galilé e cabeceira de planta
rectangular. Flanqueando a frontaria, para N., torre sineira de
planta quadrada, adossando-se também corpo com 4
dependências e sacristia. Volumes articulados e cobertura
diferenciada em telhado de duas águas na nave e cabeceira, de
uma água no corpo a N. e de quatro águas na sacristia. Cunhais
rematados por pilastras encimadas por pináculos e ângulos das
empenas encimados por cruzes. Reboco branco com excepção
do pano S. da nave e cunhais, cornijas e vãos. Fachada principal
orientada a O., portal da galilé com gradeamento férreo
encimado por brasão e janelão ornado com frontão curvo. Porta
no piso térreo da torre com data inscrita na
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 padieira "1822". Alçado N.: rasgados no corpo adossado, de um
só piso, uma fresta encimada por pedra decorada, 3 portas, uma
das quais encimada por fragmento de friso decorado com
palmetas e 3 janelas. 18 cachorros sob cornija na nave. Pano da
sacristia cego. Alçado E.: pano da sacristia com 2 janelas e pano
da cabeceira com nicho albergando imagem da Senhora da Luz
sobre inscrição. Alçado S.: pano da cabeceira com 2 janelas,
nave com 2 janelas, porta encimada por brasão dos Viscondes
de Vila Nova de Cerveira, 18 cachorros sob a cornija. Interior: na
nave, coro sobre a galilé com balaústres em madeira, portal de
acesso à galilé e janelão sobre o coro-alto. No lado do
Evangelho, porta sobre o coro, púlpito com guarda pintada com
motivos vegetalistas e baldaquino e 2 altares laterais. Arco
triunfal de volta perfeita encimado por brasão com data inscrita
"1733". No lado da Epístola, um altar lateral e um segundo altar
condenando uma janela, porta de acesso ao exterior flanqueada
por pequena pia, e janela. Capela-mor com porta de acesso à
sacristia e 2 janelas condenadas do lado do Evangelho, retábulo
em talha dourada, e 2 janelas no lado da Epístola. Os tectos são
em abóbada de berço rebocada a branco com pequenos
medalhões com representação de imagens, o pavimento de
madeira e as paredes rebocadas a branco. A capela-mor ostenta
um lambril de azulejos de tapete.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Religiosa: mosteiro beneditino

Utilização Actual

Religiosa: igreja paroquial

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Idade Média / séc. 18
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Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Idade Média - construção da igreja; 1477, 29 Junho - instituição
de abade de São Salvador a favor de Diogo Fernandes, carta
dada pelo cónego do Porto, Afonso Pires, vigário geral do bispo
de Ceuta; séc. 16 - diversas referências documentais ao Mosteiro
de São Salvador de Sabadim; 1650 - referência documental em
que surge já convertido em igreja secular, Séc. 18 - remodelação
e ampliação da igreja.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica. Igreja românica com
importantes remodelações e ampliações nos sécs. 18 e 19.

Características Particulares

Não definido

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Granito, telha, madeira, vidro, talha.

Bibliografia

BARREIROS, P.e Manuel d'Aguiar, Egrejas e Capelas
Românicas da Ribeira Lima, Porto, 1926; PEREIRA, Isaías da
Rosa, Inventário Provisório do Arquivo da Cúria Patriarcal de
Lisboa, in Separata de Lvsitania Sacra, Lisboa, 1972; COSTA,
P.e Avelino Jesus da, Imagens, Templos e Mosteiros de São
Bento na Terra de Valdevez, Terra de Valdevez, nº 3, 1981, p. 5 -
41; ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Alto Minho, 1987; GRAF,
Gerhard N., Portugal / 2, Europa Romanica, vol. 14, Madrid,
1988.

Documentação Gráfica

Não definido

Documentação Fotográfica
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IHRU: DGEMN/DSID

Documentação Administrativa

Arquivo da Cúria Patriarcal (caixa 9, n.º 2)

Intervenção Realizada

Não definido

Observações

Não definido

Autor Data

Paulo Dordio 1996

Actualização

Não definido


