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Capela românica de São Pedro de Vir à Corça

IPA

Monumento

Nº IPA

PT020505080011

Designação

Capela românica de São Pedro de Vir à Corça

Localização

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Monsanto

Acesso

600 m a N. do Km 5 da EM nº 567, junto a Carroqueiro

Protecção

IIP, Dec. nº 42 007, DG 265 de 06 Dezembro 1958

Enquadramento

Rural e paisagístico. Situa-se isolada  na vertente SO. do  sopé
de Monsanto, numa zona arborizada com sobreiros. Campanário
de uma abertura sineira em arco pleno e com remate angular,
assente em penedo no lado N. da capela. Sepulturas
antropomórficas cavadas na rocha e de diferentes dimensões
junto ao alçado N.. Bancadas em betão dispersas pelo recinto.
Proximidade de nascente de água  a que a tradição atribui
propriedades milagrosas.

Descrição

Planta longitudinal composta por 2 rectângulos, encontrando-se o
rectângulo menor inscrito no maior, do que resulta uma abside
com  capela-mor e  2 absidíolos. Disposição horizontalista das
massas. Cobertura diferenciada a 2 águas. Fachada principal
voltada a O., portal em arco pleno com 2 arquivoltas e impostas
salientes decoradas por motivos geométricos, entre os quais
meias esferas e sulcos paralelos. Num 2º nível uma linha de 3
mísulas cúbicas. Segue-se rosácea com moldura decorada por
motivos geométricos, com quadrifólio central e 8 arcos trilobados
radiais e
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remate em empena com cornija. Alçado N. possui portal em arco
pleno com a arquivolta exterior decorada por sulcos paralelos e
por denteado  insculpido; apresenta tímpano liso e impostas
decoradas por sulcos paralelos; cornija e cachorrada decorada
com motivos geométricos e zoomórficos. Alçado S.:
embasamento escalonado na abside; portal em arco pleno com
tímpano liso e umbrais curvos decorados por sulcos, circundado
por linha de mísulas cúbicas; muro perpendicular à porta; cornija
e cachorrada lisa. Alçado E.: fresta em arco pleno na capela-mor,
nos absidíolos e na empena da nave central; empena  angular
com cornija. Interior: 3 naves separadas por  2 colunas de cada
lado; as colunas assentam em  plintos altos, apresentam fuste
liso e capitel jónico; iluminação por rosácea O. e fresta E.; púlpito
adossado ao muro S. com balcão poligonal em cantaria. Arco
triunfal de 2 arquivoltas, sendo a interna em arco pleno e a
externa em arco apontando. Acesso aos absidíolos através de
arcos plenos, que se relacionam com o arco triunfal através das
impostas contínuas decoradas por meias esferas. Capela-mor e
absidíolos  não intercomunicantes e iluminados por fresta E..
Pavimento lajeado e afloramento rochoso. Cobertura em
madeira, única nas naves e diferenciada na abside.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Religiosa: capela

Utilização Actual

Religiosa: capela

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Não definido

Época Construção

Séc. 12 / 13 (conjectural)

Arquitecto | Construtor | Autor
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Não definido

Cronologia

Séc. 12 / 13 - hipotética edificação da capela, desconhecendo-se
se foi concluída; topónimo relacionado com lenda referente à
criança salva do demónio por Santo Amador e  alimentada por
uma corça; 1308 -  concessão de carta de feira à ermida  de São
Pedro de Vila Corça, por iniciativa de D. Dinis; séc. 15, meados -
extinção da congregação religiosa; 1450 - acordo celebrado entre
o Bispo da Guarda D. Luís da Guerra e o Cabido acerca do
arrendamento da capela a Gonçalo Afonso, cónego da Sé; séc.
16, início - hipotética alteração do interior, atendendo às
características das colunas; 1613 - instituição da Irmandade de
São Pedro; séc. 18 - importante afluência de peregrinos à
ermida.

Tipologia

Arquitectua religiosa românica. Igreja de planta longitudinal
composta por 2 rectângulos, encontrando-se o rectângulo menor
inscrito no maior.  Abside composta por capela-mor e 2
absidíolos. Portal principal  em arco pleno sem tímpano e
encimado por rosácea; portais laterais em arco pleno com
tímpano liso; frestas em arco pleno. Cachorrada lisa. Interior de 3
naves separadas por colunas de  capitel jónico. Arco triunfal  de
2 arquivoltas em arco pleno e  arco apontando. Absidíolos com
arcos plenos. Cobertura em madeira, única  nas naves e
diferenciada na abside. Motivos decorativos: quadrifólio, arcos
trilobados, meias esferas, sulcos paralelos, denteado.

Características Particulares

Planta longitudinal composta por 2 rectângulos, encontrando-se o
rectângulo menor inscrito no maior. Mísulas cúbicas nos alçados
externos indiciam anterior existência de alpendres de feira.
Interior de 3 naves divididas por 4 colunas de capitel jónico.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes

Materiais
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Granito; cantaria; aparelho isódomo; revestimento inexistente;
madeira; telha de aba e canudo.
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Documentação Gráfica

IHRU: DGEMN/DSID

Documentação Fotográfica

IHRU: DGEMN/DSID

Documentação Administrativa

IHRU: DGEMN/DSID

Intervenção Realizada

DGEMN: 1979 -  obras de reparação; 1980 -  obras de
conservação, consolidação das paredes e seus remates,
conclusão da parede E., execução da armação dos telhados e
respectiva cobertura cerâmica, conclusão de duas colunas de
forma idêntica à existente, execução de capitel em cantaria,
limpeza do pavimento, aparecimento de sepulturas cavadas na
rocha, recolha de fragmentos cerâmicos, prego de fixar ferragens
e pequena imagem em cobre; 1981 -  obras de conservação,
execução de 3 portas, complemento das soleiras das portas,
conclusão do pavimento da cabeceira, refechamento de silhares
nos alçados principal e laterais, rectificação de
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uma coluna; 1982 - obras de conservação, execução de coluna
com fuste seccionado idêntica à existente, complemento dos
tectos das capelas laterais e capela-mor, levantamento e
reassentamento da telha sobre metade do telhado da capela-mor
e uma das capelas laterais, fornecimento e assentamento de
vitrais nas frestas e rosácea, montagem de altar em pedra para a
capela-mor, montagem de púlpito na parede lateral da nave
direita, fornecimento e assentamento de lajedo na nave,
execução de rampas para as sepulturas antropomórficas, tomada
e refechamento das juntas, escavação de vala para prospecção
arqueológica junto á parede exterior do alçado lateral direito,
limpezas várias no exterior; 1983 -  obras de reparação,
complemento do restauro; complemento do lajedo do pavimento
na nave junto ao arco triunfal, escavações em redor da capela
para libertar o afloramento rochoso; corte e poda de árvores na
envolvente; 1991 - obras de beneficiação e instalação eléctrica;
arranjo do acesso à igreja de modo a preservar as sepulturas
antropomórficas, através da introdução de dois degraus não
argamassados assentes sobre almofada de areia.

Observações

*1 - segundo tradição local, o nome da Capela prende-se com o
facto do eremita Santo Amador, que a habitava, ter recolhido 1
criança, que era amamentada por 1 corça 4 vezes por dia.

Autor Data

Margarida Conceição 1994

Actualização

Não definido


