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Igreja Paroquial de Veade / Igreja de Santa Maria

IPA

Monumento

Nº IPA

PT010305220029

Designação

Igreja Paroquial de Veade / Igreja de Santa Maria

Localização

Braga, Celorico de Basto, Veade

Acesso

EN 312, desvio junto ao cemitério para estrada secundária até ao
Lug. da Igreja

Protecção

Inexistente

Enquadramento

Rural, isolada, em terreno desnivelado, no centro do lugar,
envolvida por casas de habitação, quintais e campos de cultivo,
na proximidade do ribeiro de Veade. Possui adro lajeado e
empedrado a cubo granítico, que parte fronteiro por estreita faixa,
com acesso lateral por escadaria de lanço recto, desenvolvendo-
se e alargando-se lateralmente a SE., suportado por muro, com
acesso por escadaria de pedra. Junto à fachada lateral NO.
encontra-se estrada, em quota mais baixa, de acesso à Casa da
Capela (v. PT010305220143), que se encontra na proximidade a
O.. A E., em jardim fronteiro a residência armoriada, encontram-
se os restos do primitivo Cruzeiro Paroquial de Veade *1.
Fronteiro à fachada principal, encontra-se cruzeiro simples
assente em plinto prismático, que marca o início do percurso da
Via Sacra, que se desenvolve pelas ruas do lugar, até ao alto do
Calvário, com cruzeiros idênticos.

Descrição
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Planta longitudinal composta por nave única e capela-mor,
rectangulares, e dois corpos rectangulares adossados a S.,
correspondendo ao salão paroquial, adossado à nave e à
sacristia, adossada à capela-mor. Volumes escalonados de
dominante horizontal, com coberturas diferenciadas em telhados
de duas e três águas. Fachadas em alvenaria de granito, excepto
o pano S. da capela-mor, e do salão, que se encontram
rebocados e pintados de branco. São enquadradas por cunhais
apilastrados, coroados por altos pináculos piramidais, ou cunhais
simples nos corpos do salão e sacristia. Topos O. da nave e
capela-mor em empena coroada por cruz latina. Remates em
cornija na fachada principal e pano posterior da capela-mor, e
cornija sob beiral nas fachadas laterais, sendo a dos panos da
nave decorada com ornatos de dentes de serra e suportada com
decoração variada, nomeadamente antropomórfica, zoomórfica,
com caneluras salientes, sulcos paralelos, motivos geométricos,
entrelaçados ou simples. Fachada principal voltada a E.,
truncada por grande sineira de duas ventanas em arco pleno,
com duas gárgulas de canhão na cornija da base, rematada por
cornija com pináculos nos extremos e, ao centro, motivo volutado
coroado por cruz sobre acrotério. Portal principal de verga recta,
enquadrado por pilastras com capitel jónico decorado por motivo
fitomórfico, suportando lintel com inscrição, encimado por
entablamento, sobrepujado por frontão curvo interrompido por
pedra de armas sobre carranca. O portal é ladeado à direita, por
janela jacente e superiormente a ladear o frontão duas janelas
jacentes com capialços profundos. A fachada lateral S., onde se
distingue o escalonamento dos diferentes panos, apresenta no
pano da nave, parcialmente coberta pelo salão, portal
estruturado por duas arquivoltas plenas, com o saimel decorado
por animais fantásticos com cabeças humanas e impostas
decoradas por motivos fitomórficos. As arquivoltas assentam em
colunelos, os primeiros facetados, com capitéis decorados por
volutas e friso em dente de serra e bases decoradas por ornatos
geométricos. O portal é encimado por janela, quadrangular, e no
extremo direito, junto à cornija, janela de sacada com escada de
pedra e guarda de ferro, para acesso do coro-alto à sineira. O
salão, apresenta dois registos, possuído
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 no primeiro, porta de verga recta e janela, rectangular e, no
segundo, duas janelas, também rectangulares. Pano da capela-
mor rasgado por dois janelões rectangulares em capialço,
parcialmente tapado pela sacristia, de um só registo, com duas
janelas rectangulares. Fachada lateral N., sobrelevada em
relação à via pública, rasgada por portal encimado por janela
quadrangular, estruturado por duas arquivoltas plenas, a primeira
decorada por composição de ornatos, com canelura central
ladeada por perlado, ondas e círculos, com decoração fitomórfica
no intradorso. As arquivoltas assentam em colunelos, os
primeiros facetados, com capiteis assimétricos, decorados por
colchetes e motivos fitomórficos, com bases também
assimétricas decoradas por arcadas cegas, torçal e motivos
geométricos. Do lado esquerdo do portal, inferiormente, um silhar
com inscrição. Pano da capela-mor rasgado por dois janelões
rectangulares em capialço. Fachada posterior cega. INTERIOR
rebocado e pintado de branco com silhar de azulejos recentes,
monocromos a azul, com albarradas. Nave coberta por tecto
forrado de madeira, com o travejamento à vista. Pavimento em
soalho, com passadeira central em tijoleira. Coro-alto de
madeira, em U, assente em 4 mísulas de pedra, com guarda em
balaustrada. Sub-coro com guarda-vento de madeira ladeado por
porta, de verga recta, de acesso ao coro-alto e por par de vãos
confrontantes, em arco abatido, dois deles servindo de
baptistério, do lado da Epístola, e confessionário, do lado oposto.
A pia baptismal apresenta pia gomada, com tampa, assenta em
plinto. A nave é iluminada por duas janelas quadrangulares em
capialço, confrontantes e possui confrontantes, junto ao arco
triunfal, dois retábulos de talha dourada, inscritos em arcos
plenos, o do lado do Evangelho, da invocação de Santo António
e, o da Epístola, de São Francisco. Este último é precedido por
retábulo pétreo, com policromia a rosa, azul, branco e dourado,
estruturado por pilastras jónicas, emolduradas, que suportam
entablamento decorado e frontão curvo com a cruz de Malta no
tímpano. Apresenta grande nicho rectangular com pintura mural,
representando o Descimento da Cruz, contendo esquife para
albergar Cristo morto. Altar recto. Arco triunfal pleno sobre
pilastras toscanas. Capela-mor coberta por abóbada
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 de berço em madeira. Pavimento em tijoleira e laje de granito.
Paredes laterais com quatro janelões em capialço e duas portas
confrontantes, de acesso à tribuna do retábulo-mor. Do lado do
Evangelho encontra-se outra porta de comunicação com a
sacristia. Parede testeira integralmente preenchida pelo retábulo-
mor em talha policroma a branco, azul, vermelho e dourado,
precedido por supedâneo com três degraus de pedra. O retábulo
apresenta planta côncava, de três eixos, rematado por duas
arquivoltas. Tribuna em arco pleno, com trono eucarístico,
encimada por baldaquino com lamberquim, e anjos a segurar
panejamento. Eixos laterais com peanhas com imaginária,
encimadas por baldaquino, enquadradas por colunas
pseudosalomónicas, com espiral fitomórfica e demarcação do
terço inferior. Sobre a banqueta encontra-se sacrário com
sanefa. Altar recto. Sacristia com paredes em alvenaria de
granito, tecto com forro de madeira e pavimento em tijoleira.
Conserva um arcaz de castanho e um grande capitel românico,
com decoração fitomórfica, provavelmente do portal principal
primitivo. A sacristia comunica com um vestíbulo que faz a
ligação ao salão paroquial.

Descrição Complementar

INSCRIÇÕES: 1. Inscrição comemorativa da reconstrução da
igreja gravada no lintel do portal principal, com os sulcos
pintados a preto; sem moldura nem decoração; granito; tipo de
letra: capital quadrada; Leitura: ESTA IGREJA MANDOU
REEDIFICAR DE NOVO O COMENDADOR FREI MARTIM
ÁLVARO PINTO DA FONSECA E SOUSA DA CASA DE
CALVILHE. ANO DE 1732; 2. (CEMP nº. 103) Inscrição funerária
gravada num silhar; sem moldura nem decoração mas com
linhas auxiliares demarcadas; granito; Dimensões: 39x95; Tipo
de Letra: capitular carolino-gótica e algumas letras de forma
minúscula como o "a" e o "e"; Leitura: SUB ERA Mª  Cª  L  X' ª
VIIª  (= era de 1197 =  ano de 1159) OBIIT FAMULA DEI MIONA
DOLDIA(=DORDIA) GOMEZ; Tradução: Na era de 1197 faleceu
a senhora dona Dórdia Gomes, escrava de Deus; TALHA:
Retábulos laterais idênticos, apenas com alguma variação
decorativa e nos painéis pintados. Apresentam planta côncava,
de um só eixo, integrados em arco pleno de talha
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dourada, com cartelas em forma de coração, com pedra de
armas no fecho, assente em pilastras ricamente decoradas por
anjos suportando acantos e outros motivos fitomórficos. De dois
registos, separados por entablamento decorado por querubins,
possuindo no primeiro, painel pintado, no do lado do Evangelho,
o Crucificado entre a Virgem e São João Evangelista, e o do lado
da Epístola, São Brás e São Frutuoso. O painel é delimitado por
par de colunas, com estrias espiraladas, demarcadas no terço
inferior por motivos fitomórficos e querubins, com peanhas entre
elas. Segundo registo com painel pintado, enquadrado por
quarteirões e aletas, rematado por entablamento e frontão de
lanços. O painel do retábulo do lado do Evangelho, representa
São Francisco, e o painel do retábulo oposto, Santo António a
pregar aos peixes. Banqueta com sacrário. Altares rectos,
ricamente decorados por motivos fitomórficos.

Utilização Inicial

Cultual e devocional: igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: igreja com culto diário

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 12 / 13 (conjectural) / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 12 / 13 - Provável edificação da igreja; 1159 - data do
falecimento de "miona" Dórdia Gomes, gravada num silhar da
fachada N., provavelmente uma das fundadoras do mosteiro de
Veade; 1220
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- nas inquirições desse ano refere-se o "monasterium de Biandi"
como antecessor da igreja paroquial; 1726 - referência à Igreja
de Santa Maria de Veade que "é igreja de Malta muito antiga"
sendo vigário o Padre Luís Marinho Robim; 1732 - o
Comendador Frei Martim Álvaro Pinto da Fonseca e Sousa, da
Casa de Cabo Vila, em Póvoa de Lanhoso, manda reedificar a
igreja, da qual provavelmente só foram aproveitadas as paredes
laterais da nave, tendo sido provávelmente invertida a orientação
da igreja; 1749 - data pintada, no painel a fresco do retábulo
pétreo; 1758 - nas Memórias Paroquiais refere-se a igreja como
"tem quatro altares, o da capela-mor e três colaterais no corpo da
igreja, todos novos", possuia a imagem da padroeira e a imagem
de Nossa Senhora do Rosário, no altar do lado do Evangelho;
1963 - toda a fachada lateral S. encontrava-se rebocada e
pintada de branco.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica, maneirista e barroca. Igreja de
planta longitudinal composta por nave única e capela-mor,
rectangulares, e dois corpos rectangulares adossados
lateralmente, correspondendo ao salão paroquial e à sacristia.
Fachada principal truncada por sineira, rasgada por portal
ladeado superiormente por janelas jacentes. Durante as
profundas obras setecentistas, terá havido provavelmente uma
inversão da orientação primitiva da igreja, que teria a cabeceira
virada a E., para Jerusalém. Exteriormente a igreja sofreu uma
redecoração barroca, com construção de nova fachada principal
e capela-mor, colocação de pilastras nos cunhais e introdução de
alguns novos elementos decorativos, como os pináculos
piramidais que coroam os cunhais. As fachadas laterais
correspondendo às da nave românica, são abertas por portais
com arquivoltas plenas, simples ou decoradas, estruturados por
dois pares de colunelos, com bases decoradas, fustes de secção
circular e facetados e capitéis com decoração fitomórfica. Estas
fachadas denotam muitas alterações a nível uniformidade da
alvenaria, sendo visíveis parte da estrutura dos arcos construídos
para as capelas do sub-coro, que cortaram uma pedra com
inscrição, assim como a estrutura da capela retabular junto ao
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actual arco triunfal, do lado do Evangelho, feita no séc. 18.
Interior com nave com cobertura em madeira, possuindo o
travejamento à vista. Retábulos laterais com parte da estrutura e
decoração original maneirista, denotando muitas alterações,
nomeadamente na planta, que originalmente não era côncava,
mas recta, e na introdução de elementos joaninos, como a
moldura do arco, e anjos e querubins suportando motivos
fitomórficos. Estes retábulos terão sido colocados e refeitos junto
ao novo arco triunfal durante as obras setecentistas. Retábulo-
mor barroco joanino.

Características Particulares

As grandes obras barrocas terão não só introduzido novos
elementos decorativos, mas subvertido a orientação primitiva da
igreja românica. Subsistiram alguns elementos da traça primitiva,
nomeadamente os portais ricamente decorados com capitéis e
bases com ornatos assimétricos, a cachorrada decorada e uma
pedra com inscrição gótica. O portal principal possui inscrição
alusiva à reconstrução e ao benfeitor, e é rematado por cornija
curva, simulando frontão com as armas do benfeitor no fecho. A
abertura da rua que a ladeia, de acesso à Casa da Capela,
provavelmente no séc. 18, por ocasião da construção mesma,
colocou o portal românico a meia altura do nível do chão. No
interior encontra-se um retábulo pétreo pintado, com alguns
marmoreados, ricamente decorado, com a cruz de Malta, e
pintura de cariz popular. A talha dos retábulos laterais é de
excelente fábrica, conjugando elementos maneiristas com outros
típicos do barroco joanino. A nível epigráfico destaca-se na
inscrição nº. 1 a deficiente planificação da inscrição no campo
epigráfico note-se que a sílaba "VO" da palavra "NOVO" foi
gravada na segunda linha fora do eixo de simetria da inscrição,
na terceira linha as letras são de módulo menor do que as outras
duas; a letra capital quadrada é de traçado irregular e os "F" têm
um terceiro traço inferior vertical podendo confundir-se com os
"E";  na inscrição nº. 2 destaque para a falta de "ordinatio"
detectada na irregularidade das  linhas auxiliares e na utilização
de certas letras de forma minúscula como o "a" e o "e"  em vez
das formas super-maiúsculas usuais na epigrafia,
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 e para as variedades gráficas das letras "M", "O" , "D" e "L", a
utilização do X aspado (X') a valer de 40 e a nível ortográfico a
alternância entre o "r" e o "l" no nome "DOLDIA".

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Estrutura, cunhais, cornijas de remate, elementos decorativos,
molduras dos vãos, pia baptismal, retábulo lateral e supedâneo
da capela-mor em granito; nave e capela-mor com silhar de
azulejos; pavimento da capela-mor, sacristia e passadeira central
da nave em tijoleira; portas, janelas, guarda vento, coro-alto,
pavimento da nave, tectos, retábulos e arcaz, em madeira;
grades das janelas e guarda da escada para a sineira, em ferro;
cobertura exterior em telha de canudo.

Bibliografia

LEMOS, João Marinho de, Celorico de Basto. Entre o Passado e
o Futuro, Celorico de Basto, 1988, pp. 87, 150; CRAESBEECK,
Francisco Xavier da Serra, Memórias Ressuscitadas da Província
de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 1, Ponte de Lima,
1992, pp. 348 - 350; BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval
Portuguesa (862-1422), FCG, 2000, vol. II, tomo 1, pp. 267-271,
FERREIRA, José Carlos, ASSIS, Francisco de, Veade foi uma
das primeira paróquias das Terras de Basto, in Diário do Minho,
1 Fevereiro 2007.

Documentação Gráfica

DGEMN: DSID

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID

Intervenção Realizada

Fábrica da Igreja Paroquial de Veade: 1967 - Restauro da igreja;
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 1980, década de - restauro do retábulo-mor; CMCB: 1998 -
arranjo da zona envolvente: construção de um novo arruamento
na zona posterior da igreja, colocação de pavimento junto à
fachada principal, derrubamento de pequenas construções
dissonantes; recuperação das cruzes danificadas da Via Sacra,
bem como do espaço envolvente de cada uma delas; 2000 -

Observações

*1 - O Cruzeiro Paroquial de Veade localizava-se no cruzamento
com a EN 312 e a estrada de acesso ao Lugar da Igreja,
existindo actualmente no local uma réplica do primitivo
cruzeiro.*2 - o termo "MIONA" (derivado de "Mea
Domina"(=minha senhora)) era atribuido a senhoras de estatuto
social elevado e que, normalmente, estavam relacionadas com a
fundação de uma casa monástica; Mário J. Barroca não
conseguiu identificar com precisão Dórdia Gomes contudo
fornece algumas pistas para a sua identificação, a saber: 1º
poderá ter sido filha de dom Gomes Mendes Guedão e de dona
Chamoa Mendes de Sousa, sua primeira mulher, mas o seu
nome não consta nos livros de linhagens quando estes se
referem à  família dos Guedões; 2º talvez fosse a mulher de dom
Garcia Rodrigues que recebeu o couto de Leomil do conde D.
Henrique como  referem Fr. António Brandão, João Pedro Ribeiro
e José Anastácio de Figueiredo; 3º tratar-se de Dórdia Gomes
mulher de Carciaro Honorigues que compram em Canedo,
freguesia de Canedo de Basto, concelho de Celorico de Basto,
um quarto da herdade a Elvira Teles, como consta numa carta de
venda datada de 12 de Dezembro de 1100; 4º ser a dona Dórdia
que deixou aos seus netos direitos na freguesia de Veade
confirmados nas inquirições de D. Afonso III de 1258 (Barroca,
2000, pp. 268-270).

Autor Data

António Dinis 2001 / Filipa Avellar 2005

Actualização

Não definido


