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Igreja Matriz de Meinedo / Igreja de Santa Maria / Igreja de
Nossa Senhora das Neves

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011305130002

Designação

Igreja Matriz de Meinedo / Igreja de Santa Maria / Igreja de
Nossa Senhora das Neves

Localização

Porto, Lousada, Meinedo

Acesso

Lug. da Estação, EN 320

Protecção

IIP, Dec. nº 34 452, DG 59 de 20 Março 1945

Enquadramento

Rural, isolado, destacando-se numa plataforma elevada
relativamente à E.N. 320. Através de uma escadaria em granito
de dois lanços tem-se acesso ao adro da Igreja. A N. implanta-se
a casa do pároco.

Descrição

Igreja de planta composta por nave única e capela-mor
rectangular, de volumes escalonados com  coberturas em
telhado diferenciadas de duas águas. Posteriormente foi-lhe
acrescentado lateralmente a N. uma capela  lateral designada
por Capela do Santo Tirso e o corpo de planta rectangular
relativo à sacristia. Junto à fachada principal, para o lado S. a
torre sineira de planta quadrangular. A fachada principal,
orientada a Poente é ladeada pela  torre a S. apresenta um portal
com quatro arquivoltas ogivais, encimado por uma abertura
rematada por um arco de volta perfeita. Ao eixo da fachada
insere-se uma cruz românica recortada sobre
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 a cornija. A fachada N. além dos volumes da capela lateral e da
sacristia apresenta algumas frestas e um portal de arco de volta
perfeita entaipado. Também se encontra um portal  semelhante
na fachada S., algumas frestas, as aberturas da capela-mor e
ainda a escada de tiro de acesso à torre. Saliente-se a presença
de cachorros nas fachadas laterais da capela-mor e nave. Interior
remodelado, com púlpito no  lado da epístola e, fronteiro, nicho
onde se insere uma escultura em pedra de ançã da padroeira,
Santa Maria Maior; tecto de madeira de perfil curvo com pinturas
decorativas formando friso. Arco  triunfal pleno enquadrado por
estrutura de talha dourada, com dois altares laterais encimados
por pequenos nichos. Capela-mor com lambril de azulejos
polícromos de tipo tapete; grande retábulo-mor de talha dourada
com sacrário setecentista decorado com passos da vida mariana.
Tecto em caixotões pintados.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: igreja (integra a rota do Românico do Vale

Propriedade

Pública: estatal

Afectação

IPPAR, DL 106F/92, de 01 Junho

Época Construção

Séc. 13 (conjectural)

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 13 - Provável construção da Igreja; 1262 - data da
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inscrição existente à entrada da igreja; Séc. 17 - revestimento a
azulejos, azuis e brancos da capela-mor; construção da Torre
Sineira; séc. 18 - altares de talha dourada.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica. Igreja de planta longitudinal,
nave única e capela-mor rectangular. Redecoração interior
setecentista.

Características Particulares

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Paredes exteriores e interiores em alvenaria de granito aparente
pelo lado exterior e com acabamento a reboco estanhado do lado
interior; Revestimento das paredes da capela-mor a azulejos
azuis, brancos e amarelos; Pavimento em soalho de madeira na
nave e capela de St. Tirso; Pavimento em lajeado de granito na
sacristia; Cobertura em estrutura de madeira revestida a telha de
barro de aba e canudo com chapas de isolamento; Tecto
estucado na Capela do St. Tirso; Tecto em madeira de masseira
na sacristia; Tecto em caixotões pintados na capela-mor; Tecto
em madeira pintado na nave; Aros das janelas e portas em aço
inox; Portas exteriores em madeira envernizadas pelo lado
exterior e pintadas pelo interior; Caixilharias das frestas em aço
inox com vidro transparente; Grades das janelas em ferro forjado
pintado.

Bibliografia

Guia de Portugal, IV, I, vol. 4, Coimbra, 1985;  ALMEIDA, José
António Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Porto, 1988;
AZEVEDO, José Correia de, Inventário Artístico Ilustrado de
Portugal, Lisboa, 1991; Porto: Do nome Portugal, Lisboa, 1992;
Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, IPPAR,
volume II, Lisboa, 1993.

Documentação Gráfica
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DGEMN: DSID; IPPAR

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID

Documentação Administrativa

IPPAR

Intervenção Realizada

Comissão de Fábrica da Igreja: 1991 - Arranjo da Capela do St.
Tirso; IPPAR: Projecto de Recuperação e Restauro da Igreja de
Meinedo (Francisco Cunha Arq.); Maio - Escavações
Arqueológicas no interior da Capela do St. Tirso; 1992 / 1993 -
Restauro das Estruturas do Arco Triunfal e de dois altares
Laterais da Igreja; obras de Recuperação e Restauro (Francisco
Cunha Arq.); Escavação Arqueológica no interior da nave da
Igreja, na Sacristia e no exterior S.; 1993 - Projecto base da Casa
Mortuária e Área de Atendimento da Igreja  (Francisco Cunha
Arq.); Projecto base dos Arranjos Exteriores da Igreja (Francisco
Cunha  Arq.).

Observações

De acordo com informação do Dr. Miguel Rodrigues (IPPAR) as
escavações realizadas de 1991 a 1993 permitiram identificar a
ábside de um edifício provavelmente de planta cruciforme e que
poderá datar do período suevo-visigótico (séc. 7). Foram também
detectadas estruturas relacionadas provavelmente com um
conjunto conventual (Mosteiro de Stº. Tirso) existente nos
séculos 11 / 13. Além de boas imagens - S. Brás, talvez
quinhentista, de pedra polícroma, e S. Pedro, de madeira -,
subsiste na sacristia uma pintura sobre madeira representando
S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas e S. João Evangelista, do séc.
16. *1 - A Rota do Românico do Vale do Sousa inclui 19 imóveis:
Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios (v. PT011311100010),
Igreja de Gândara (v. PT011311040009), Igreja de São Gens de
Boelhe (v. PT011311020008), Igreja de Abragão (v.
PT011311010015), Memorial da Ermida (v. PT011311150005),
Capela da Senhora do Vale (v. PT011310080004), Igreja de São
Pedro de Ferreira (v. PT011309050001), Ponte de Espindo (v.
PT011305130009), Ponte de Vilela (v. PT011305020008), Igreja
de Aveleda
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(v. PT011305020004), Torre de Vilar (v. PT011305260005),
Igreja de Santa Maria de Airães (v. PT011303020007), Igreja
Matriz de Unhão (v. PT011303280004), Igreja de São Vicente de
Sousa (v. PT011303260008), Igreja Velha de São Mamede de
Vila Verde (v. PT011303330020), Igreja de Paço de Sousa (v.
PT011311220003), Igreja de Cete (v. PT011310080001) e
Mosteiro de Pombeiro (v. PT011303150001).

Autor Data

Isabel Sereno 1994 / Paula Noé 1996

Actualização

Não definido


