
05 Jan 2010

Page 1 of 6

www.monumentos.pt

Igreja de Santa Maria sobre o Tâmega

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011307210014

Designação

Igreja de Santa Maria sobre o Tâmega

Localização

Porto, Marco de Canaveses, São Nicolau

Acesso

A4 (Porto - Amarante), sair para Marco de Canaveses pela EN
211, antes da ponte sobre o Tâmega, virar direita, para o Lug. do
Pisão

Protecção

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

Enquadramento

Rural, isolado. Situa-se na margem S. do rio Tâmega,
destacando-se na paisagem pela sua localização em cota
elevada. Ergue-se num pequeno morro, rodeada pelo rio em três
frentes. Na margem N. do rio, implanta-se a Igreja de São

Descrição

 Planta longitudinal composta por nave única e capela-mor mais
baixa e estreita, a que se adossa lateralmente a N., capela e
sacristia. Paralelamente à capela-mor, do lado N., eleva-se
campanário. Volumes escalonados com coberturas diferenciadas
em telhado de duas águas na nave e capela-mor e de três na
capela e sacristia. Fachadas em aparelho isódomo de granito,
com embasamento de cantaria. Remates diferenciados, em
empena na fachada principal e na posterior, coroadas por cruz
pátea; em cornija suportada por cachorrada simples nas
fachadas laterais da nave e capela-mor; e em cornija sob beiral
na capela e sacristia. Fachada
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principal orientada, rasgada por portal enquadrado por duas
arquivoltas, em arco quebrado, com tímpano liso, assente em
impostas salientes com esfera. Sob o portal, pequena fresta em
capialço. A fachada lateral N. da nave possui porta enquadrada
por vão de arco quebrado com impostas salientes e fresta de
volta perfeita, tendo adossada capela, cujo corpo é rasgado por
duas frestas de verga recta em capialço a N. e a O.; e sacristia,
com porta de verga recta virada a O., e duas janelas de verga
recta gradeadas na fachada N. e E., sendo esta última em
capialço. Ao nível da capela-mor rasga-se uma fresta de volta
perfeita. Na fachada oposta virada a S., abre-se porta simétrica à
fachada N. e duas frestas de volta perfeita. A fachada posterior
da nave e da capela-mor são cegas. Campanário constituído por
pano de muro, com porta de verga recta virada a O. precedido
por quatro degraus de cantaria, encimado por dupla sineira de
arco pleno com cornija recta sobrepujada por dois pináculos e
cruz. INTERIOR com paredes rebocadas e pintadas de branco,
tectos e pavimentos em madeira. Na parede fundeira do lado da
Epístola, escada de cantaria com guarda de madeira de acesso
ao coro-alto. A parede do lado do Evangelho, possui vão em arco
de volta perfeita com moldura, acedido por um degrau de
cantaria, onde surge pia baptismal, de taça octogonal com pé
facetado. No mesmo lado, numa posição elevada, surge mísula
em cantaria albergando imagem e vão, em arco de volta perfeita,
de acesso à capela, precedida por um degrau, tendo na parede
E., porta de verga recta de acesso à sacristia. Na parede do lado
da Epístola, numa posição elevada surgem duas mísulas de
talha dourada albergando imaginária, que ladeiam o portal. Arco
triunfal pleno sobre pilastras, com exterior moldurado e intradorso
decorado com almofadas; ladeado por mísulas de cantaria
albergando imaginária. Capela-mor, com pavimento em madeira
nivelado com o da nave, e supedâneo acedido por três degraus
em granito adossados às paredes laterais. Na parede testeira,
surge retábulo-mor, de talha dourada, de planta recta e três eixos
definidos por quatro colunas torsas, decoradas por pâmpanos,
anjinhos e fénices, assentes em consolas com decoração
semelhante, que se prolongam em duas arquivoltas, unidas no
sentido do raio,
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formando o ático; nos eixos laterais possui apainelados ornados
por acantos e outros motivos vegetalistas, albergando imaginária;
e no central, tribuna com o fundo pintado, contendo trono
expositivo de quatro degraus, na base do qual surge  sacrário,
em forma de templete, envolvido por enrolamentos de acantos,
fénices e putti, e encimado por dois anjinhos que seguram coroa,
a porta está decorada com a imagem de Cristo Redentor. Altar
paralelepipédico pintado com motivos vegetalistas. Na parede do
lado do Evangelho, vão de verga recta de acesso à sacristia.
SACRISTIA com paredes rebocadas e pintadas de branco, tecto
de masseira e pavimento em madeira. Na parede E. surge
armário de madeira, albergando imaginária e alfaias litúrgicas.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: Igreja

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 13 / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 13 - Data provável da construção da Igreja; 1656, 24 de
Outubro - em visitação feita à igreja foi ordenado que se fizesse
um retábulo-painel com a imagem de Cristo para o arco cruzeiro,



05 Jan 2010

Page 4 of 6

www.monumentos.pt

substituindo o antigo; 1657, 1 Outubro - estava em execução o
novo retábulo; séc. 18 - colocação do retábulo de talha; 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 -
técnico da DREMN informa a DGEMN, da existência de uma cruz
luminosa na empena da fachada principal e de altifalantes
colocados no coroamento de um dos cunhais do campanário; da
colocação imprópria de um poste de suporte de linhas aéreas da
rede de iluminação pública junto do campanário e a fixação no
coroamento da fachada principal de uma haste de ferro de
suporte de linhas de abastecimento; 3 Outubro - ofício da
Direcção-Geral dos Assuntos Culturais, com conhecimento da
Câmara Municipal de Marco de Canaveses, em que informa que
a cruz e o suporte das linhas aéreas já foram retirados, e que o
poste do qual sai o ramal que abastece a igreja só poderá ser
retirado quando a DGEMN substituir a baixada aérea por uma
subterrânea; 11 Novembro - técnico da DREMN, informa que
subsistem os altifalantes; 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; 1993, 27 de
Novembro - inauguração do adro, pela Câmara Municipal de
Marco de Canaveses; 1994, 13 Junho - técnico da DREMN
verifica que foi efectuada a limpeza e tomação das juntas dos
paramentos exteriores, e arranjo da envolvente, existindo ainda a
necessidade de limpeza das coberturas; e ao nível do interior, a
necessidade de limpeza dos paramentos e tomação das juntas,
tratamento da estrutura de apoio da cobertura; e reparação
pontual do soalho.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica e barroca. Igreja românica
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rural, de planta rectangular composta por nave única e capela-
mor com capela e sacristia adossada, e campanário destacado
paralelo à capela-mor. Fachada principal em empena, com portal
principal de arco quebrado. É de salientar a imagem do Nossa
Senhora da Rosa, do século 14 e o retábulo-mor barroco, de

Características Particulares

Paralelamente à fachada posterior, encontram-se várias pedras
tumulares medievais.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

 Estrutura em granito aparente, molduras de vãos, colunas,
frisos, cornijas, arcos, cruzes, pia baptismal, escadas, mísulas e
outros elementos em granito; pavimentos, tectos, portas,
mísulas, armários, mesas e caixilharias em madeira;
gradeamentos de janelas em ferro; sinos 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; BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de
Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na Diocese
do Porto; Doc. I, Séc. XV a XVII, Porto, 1984; 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. II, Lisboa, 1993.

Documentação Gráfica

Documentação Fotográfica
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DGEMN: DSID, DREMN

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID, DREMN

Intervenção Realizada

Comissão Fabriqueira: 1972 - colocação de uma cruz luminosa
na empena da fachada principal; Câmara Municipal de Marco de
Canaveses: 1993 - tratamento dos paramentos exteriores e
trabalhos na envolvente.

Observações

*1 - DOF: Conjunto formado pelas Igrejas de Santa Maria sobre o
Tâmega e de São Nicolau.

Autor Data

Isabel Sereno 1994 / Sónia Basto 2006

Actualização

•ónia Basto 200


