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Igreja Românica de Santo Isidoro

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011307190027

Designação

Igreja Românica de Santo Isidoro

Localização

Porto, Marco de Canaveses, Santo Isidoro

Acesso

Lg. Padre Manuel Gomes, através da EN 312 em direcção à
estação de caminho de ferro Livração, Km 107.5, para a Senhora
da Livração, por caminho municipal 1249, até ao Lug do Cruzeiro

Protecção

Em vias de classificação

Enquadramento

Rural, isolada, em adro de terra batida, com duas plataformas,
limitadas a NO. e SO. por muro de granito encimado por diversas
cruzes. Acesso por dois portões de ferro, um a NO. e outro a
SO., fronteiro ao cemitério, que constitui a entrada principal do
adro; abrindo-se para uma primeira plataforma onde se implanta
de cada lado uma araucária de grande porte. A limitar o adro do
lado SE., a casa paroquial. No adro, perpendicularmente ao muro
separador do desnível das duas plataformas, surge o túmulo do
Padre Justino, fundador da Irmandade das Almas, e no muro a
NO., nicho rectangular. Na proximidade, o edifício da Junta de
Freguesia, e a Ponte do Bairro (PT 011307190030).

Descrição

 Planta longitudinal composta por nave única e capela-mor mais
baixa e estreita, a que se adossa lateralmente a NO., sacristia,
de planta rectangular. Volumes articulados com coberturas
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diferenciadas em telhado de duas águas na nave e capela-mor e
de quatro na sacristia. Fachadas em aparelho isódomo de
granito, com embasamento de cantaria escalonado. Remates
diferenciados, em empena na fachada principal e na posterior da
nave e capela-mor; em cornija suportada por cachorrada com
alguns modilhões decorados com esferas, nas fachadas laterais
da nave e capela-mor; e em cornija sob beiral na sacristia.
Fachada principal, orientada a SO., terminada em empena
truncada por sineira, de arco de volta perfeita, terminada em
cornija saliente, coroada por pequena cruz. Portal enquadrado
por três arquivoltas, em arco ligeiramente quebrado, com
tímpano ornado com cruz vazada, de braços iguais, inscrita num
círculo, assente em impostas salientes. As duas arquivoltas
interiores assentam sobre colunelos de fuste liso, com bases e
capitéis relevados com motivos geométricos e vegetalistas. A
faixa exterior, de volta perfeita, possui moldura enxaquetada, que
se apoia num friso decorado por triângulos boleados nos
vértices, prolongando-se até aos limites da fachada. Sob o portal,
óculo com interior vazado e quadrilobado. Fachadas laterais da
nave percorridas, a meia altura, por uma sequência de cachorros
quadrados, tendo a lateral a SE., um cachorro com a parte
inferior decorada com um falo; é sobrepujada por friso liso e
saliente. Na fachada NO., rasgam-se duas frestas estreitas, de
volta perfeita. A fachada oposta virada a SE., também rasgada
por duas frestas semelhantes, possui portal de arco apontado
com tímpano com cruz vazada, assente em impostas lisas,
sendo acedido por quatro degraus; possui ainda uma fresta, no
pano da capela-mor. Na fachada posterior da nave e da capela-
mor, rasga-se uma pequena fresta. O corpo da sacristia possui,
na fachada SO., porta de verga recta e a NE., duas janelas
rectangulares, dispostas na horizontal, em capialço e gradeadas.
INTERIOR com paredes em cantaria de granito aparente, tecto e
pavimento em madeira. Junto à parede fundeira, no lado do
Evangelho, surge pia baptismal, em cantaria, de taça circular
com pé cilíndrico, sob uma base quadrangular, em lajes
graníticas. Na parede do lado do Evangelho, numa posição
elevada, surge uma pintura sobre madeira, de grandes
dimensões; no lado da Epístola, painel com baixo-relevo,
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dedicado às Almas. Arco triunfal ligeiramente quebrado,
encimado por fresta em capialço, ladeado por dois plintos
paralelepipédicos, em granito, assentes em bases
quadrangulares também em granito, albergando imaginária.
Capela-mor, com pavimento em madeira, e supedâneo com dois
degraus em granito. Na parede do lado do Evangelho, porta de
verga recta de acesso à sacristia; e suporte de granito e ferro,
com imaginária do orago, sendo encimado por pequeno óculo.
Na parede testeira, surge pintura mural, envolvendo a fresta e
prolongando-se lateralmente, nos dois sentidos, de forma
irregular. No ângulo, do lado do Evangelho, surge sacrário
contemporâneo, e no ângulo, do lado da Epístola, um fragmento
de pintura mural, com o rosto de Santo Isidoro, assente sob um
plinto paralelepipédico, em granito; centralmente, mesa de altar,
em granito. SACRISTIA com paredes rebocadas e pintadas de
branco, tecto em masseira, e pavimento em madeira. Na parede
NE. surge arcaz de madeira, ladeado por duas lanternas, e
encimado por pintura sobre madeira. Na parede oposta, a NO.
lavabo em cantaria, de taça semicircular, com espaldar
quadrangular relevado com carranca, tendo centralmente uma
torneira; é rematado por friso e cornija; e encimado por silhar em
cantaria relevada, com cruz, ladeada por dois pináculos
piramidais sobrepujados por esferas. Nas duas paredes
confrontantes, estão expostas diversas imagens em suportes
metálicos.

Descrição Complementar

PINTURA: Na nave, do lado do Evangelho, pintura retabular
sobre madeira, de grande dimensão, com a representação da
Imaculada Conceição, com o crescente aos pés e as mãos
postas sobre o peito, rodeada de anjos; na sacristia, pintura
sobre madeira, com a representação do calvário, onde figuram
Cristo crucificado, moribundo de rosto caído, tendo ao seu lado
esquerdo, Maria, no lado oposto São João Evangelista, e num
plano inferior, Maria Madalena debruçada ao pé da cruz;
PINTURA MURAL: Os frescos da parede testeira da capela-mor
apresentavam originalmente três painéis verticais com imagens
de Santos, rematados inferiormente e superiormente por uma
faixa de desenho linear, com predominância de tons
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 alaranjados, acinzentados e avermelhados. Do lado esquerdo,
Virgem com o Menino, e do lado direito Santa Catarina de
Alexandria, com a roda dentada do suplício, tendo na mão
direita, um bastão com que trespassa a cabeça de um homem
com turbante e na mão esquerda um livro aberto. No painel
central, percebe-se pela composição, que no lugar da fresta,
existiria a imagem de Santo Isidoro, da qual resta apenas o rosto,
agora exposto sobre um plinto de pedra, e a extremidade do
báculo e da mitra, ainda visível nos limites da fresta. Nas
extremidades laterais, uma faixa vertical com brutescos,
salientando-se na do lado direito, uma cartela disposta na
horizontal com o nome do autor "MORAES". Na parede do lado
do Evangelho, surge São Miguel Arcanjo, lutando com o
demónio, o santo segura na mão esquerda uma balança para
pesar as almas, e na mão direita empunha uma espada; e na
parede do lado da Epístola, São Tiago, de barbas, com cajado de
peregrino, segurando um livro aberto.

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: Igreja

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 12 / 13 / 16 / 17

Arquitecto | Construtor | Autor

ARQUITECTO: Alberto Solla Campos (1976); ESCULTOR:
Teixeira Lopes (imagem Santo Isidoro); PINTOR: Moraes.

Cronologia

Séc. 12 - Data provável da construção da Igreja; 1536 - data de
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execução dos frescos da capela-mor; 1975 - a igreja encontra-se
em mau estado de conservação; 6 Agosto - a paróquia solicita à
Câmara Municipal a baixada de electricidade para corrente
trifásica na sacristia; 1976 - durante as obras de restauro da
igreja são postos a descoberto os frescos quinhentistas, que se
encontravam por trás do retábulo-mor setecentista *1; a Paróquia
pede apoio ao Instituto José Figueiredo para o restauro e
conservação dos frescos; 21 Março - realização da primeira
missa após a conclusão das obras de restauro; 1987, 29 Julho -
despacho de abertura do processo de classificação.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica e maneirista. Igreja de estrutura
românica, alterada no século 17, visível pela construção da
sacristia e da sineira e pela abertura de vãos; mas em 1976,
esses vãos foram novamente transformados em frestas. De
planta rectangular composta por nave única e capela-mor com
sacristia adossada. Portal principal com três arquivoltas, em arco
quebrado, assente em impostas. Sobressaem alguns elementos
românicos, como o óculo quadrilobado e os cachorros de
decoração geométrica, salientando-se um cachorro da fachada
SE., decorado com um falo, reminiscência de culto pagão, que
segundo Pamplona tinha como simbolismo a natureza criadora.
A capela-mor apresenta vários painéis de pintura mural, do
século 16, dando-nos a ideia de que esta seria revestida na
totalidade, e segundo o mesmo autor, representa um conjunto
assinalável pelo seu interesse pictórico e decorativo, cuja
expressão serena das imagens reflecte um sentimento muito
português.

Características Particulares

A imagem de Santo Isidoro é da autoria do mestre Teixeira
Lopes, escultor do século 19, da cidade do Porto.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais
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Estrutura em granito aparente, molduras de vãos, colunas, frisos,
cornijas, arcos, cruz, pia baptismal, escadas, mesa de altar,
plintos e outros elementos em granito; paredes interiores da
sacristia, pintadas e rebocadas a branco; pavimento em lajeado
de granito na capela-mor, de madeira na nave, na sacristia e
parte da capela-mor; portas, tectos, arcaz, e caixilharias em
madeira; gradeamentos de janela, suportes e ambão em ferro;
sinos em bronze; sacrário em ferro esmaltado; vitrais; cobertura
em telha.

Bibliografia

PAMPLONA, Fernando de, Um Templo Românico de Riba-
Tâmega, A Igreja de Santo Isidoro (Marco de Canaveses),
Separata de Belas Artes, nº 30, Lisboa, 1976; Jornal "Comércio
do Porto", Ed. 1.08.76; Jornal "A Capital", Ed. 16.01.1977; Jornal
"Notícias do Tâmega", Ed. 10.10.1983; Jornal "Diário de

Documentação Gráfica

Não definido

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID, DREMN

Documentação Administrativa

Não definido

Intervenção Realizada

Comissão Fabriqueira: 1976 - Obras de conservação: remoção
do reboco dos paramentos interiores, limpeza e substituição de
algumas pedras; entaipamento da porta exterior de acesso ao
coro, na fachada lateral a SE.; entaipamento de porta exterior de
acesso ao púlpito, na fachada lateral a NO.; reposição da porta
lateral com tímpano assente em impostas na fachada a SE.;
entaipamento de porta interior de comunicação entre a sacristia e
capela-mor; entaipamento de duas janelas na capela-mor, lado
da Epístola e tratamento de fresta parcialmente destruída;
remoção do retábulo-mor; substituição do tecto de madeira, e do
soalho; colocação do pavimento em lajeado granítico e mesa de
altar em pedra na
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capela-mor; limpeza e conservação do fresco; execução de um
sacrário com motivos figurativos, de cores vivas, uma mísula de
apoio à liturgia, um ambão e o apoio do círio e cruz processional;
remoção do coro-alto e dos retábulos neoclássicos; 1994 - obras
de recuperação na sacristia e soalho; 1996 - conclusão dos
trabalhos de conservação e restauro dos frescos; 1998 -
envernizamento das caixilharias.

Observações

*1 - As grandes obras de restauro da Igreja foram acompanhadas
pelo então bispo auxiliar do Porto e historiador de arte, D.
Domingos Pinho Brandão.

Autor Data

Isabel Sereno 1999

Actualização

Sónia Basto 2006


