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Mosteiro de Vila Boa do Bispo

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011307300016

Designação

Mosteiro de Vila Boa do Bispo

Localização

Porto, Marco de Canaveses, Vila Boa do Bispo

Acesso

A4 (Porto - Penafiel), saída em Penafiel S., atravessar o rio
Tâmega para a margem esquerda, em direcção a Vila Boa do
Bispo, ao Km 30.8 virar para o Lg. do Mosteiro

Protecção

MN, Dec. nº 129/77, DR 226 de 29 Setembro 1977 *1 / IIP, Dec.
nº 129/77, DR 226 de 29 Setembro 1977 *2

Enquadramento

Rural, isolado, implantado no topo do Lg. do Mosteiro. O acesso
faz-se por um Lg. longitudinal, com grande declive, pavimentado
a cubos graníticos e enquadrado por algumas construções,
parque infantil, coreto e casa do padre. A fachada principal da
igreja e parte do muro das dependências monacais, virado a S.,
é precedido por adro quadrangular, delimitado por pequeno muro
de cantaria, tendo no seu interior, quatro lápides tumulares. No
contorno do Lg. estão implantadas diversas cruzes de granito
que constituem uma via sacra. Na proximidade, junto à estrada,
sob plataforma quadrangular, com acesso por quatro degraus
centrais, ergue-se cruzeiro.

Descrição

Planta composta por igreja de planta longitudinal, de nave única,
capela-mor profunda, sacristia adossada a N., torre sineira
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quadrangular adossada lateralmente a S., da fachada principal,
corpo de dois pisos adossado à nave e à Capela na fachada
lateral S.; dependências monacais, com claustro rectangular,
adossado à fachada lateral N. da igreja e sacristia. Volumes
articulados de dominante horizontal, quebrada pelo verticalismo
da torre sineira, capela - mor e construções adossadas
lateralmente a S. da nave mais baixas. Coberturas diferenciadas
em telhados de duas águas na nave, capela-mor e capela lateral,
de três no corpo adossado a S., de quatro águas nas
dependências monacais, e em coruchéu de granito, coroado por
esfera, na torre sineira. IGREJA com fachadas em aparelho de
granito. Fachada principal orientada, enquadrada por duas
pilastras toscanas encimadas por plintos com pináculos
piramidais encimados por esfera, terminada em empena com
cruz latina, sob acrotério, no vértice. Apresenta portal principal de
verga recta, com moldura enquadrada por pilastras e volutas,
encimado por frontão interrompido com nicho, em arco de volta
perfeita, com abóbada concheada, albergando imagem pétrea,
encimado por cruz latina. Sobre o nicho, um janelão rectangular,
ladeado por dois óculos, em capialço e gradeados. À esquerda
da fachada principal dois arcos cegos, com arquivoltas
ligeiramente apontadas, com imagens esculpidas; na parte
inferior, uma zona esculpida com motivos fitomórficos faz a
ligação entre os arcos. Torre sineira, com cunhais apilastrados,
coroados por pináculos piramidais encimados por esfera, de três
registos, o primeiro e o segundo com fresta, com moldura
granítica, o terceiro separado por cornija, apresenta em cada
uma das faces, ventana em arco de volta perfeita, albergando
sinos; a face virada a S. possui relógio. O acesso à torre faz-se
pela fachada lateral S., por escada de dois lanços, um adossado
à fachada lateral e outro perpendicular, através de porta de verga
recta. Fachada lateral S., com escalonamento de dois corpos, o
primeiro de dois pisos, enquadrado por pilastras toscanas, possui
porta de verga recta e fresta e no segundo registo duas janelas
de verga recta; adossado a este, o corpo da capela lateral, com
fachada cega, possui remate em empena, em cornija saliente,
com cruz sobre acrotério no vértice, enquadrada por pilastras
toscanas e encimada por plintos com
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 esferas; na fachada virada a E. possui janela de verga recta.
Pano S. da nave rasgado por duas frestas estreitas, em capialço,
e vão de verga recta com moldura, encimado por arco apontado
descentralizado com o vão da porta. Pano S. da capela-mor com
dois contrafortes, e vários fragmentos de friso axadrezado e
capitel decorado com sereia; possui fenestração rectangular,
composta por três janelas em capialço, gradeadas, o primeiro
está inserido num vão em arco ligeiramente quebrado, tendo
encostado à base o túmulo de D. Salvado Pires, com o escudo
de armas e inscrição. Fachada posterior virada a E., terminada
em empena e coroada por cruz sobre acrotério, enquadrada por
cunhais apilastrados encimados por pináculos com esfera e
rasgada por janela de verga recta; surge de forma aleatória
fragmentos de cantaria com motivos axadrezados. INTERIOR da
nave com paredes em granito, e a capela-mor revestida a
azulejos monocromos a azul. Nave com cobertura em abóbada
de berço, em madeira, com caixotões decorados por florões em
talha dourada, nos ângulos; e pavimento em madeira. Coro-alto
assente em arco abatido de pedra pintado a marmoreados a
vermelho e preto, tem guarda em balaústres torneados de
madeira, em talha policroma a dourado. Possui cadeiral, pintado
a marmoreados vermelho, azul e preto com apontamentos em
talha dourada, sob estrado de madeira; a encimar o cadeiral
surgem o janelão ladeado pelos óculos com as respectivas
sanefas em talha policroma e dourada; no lado do Evangelho,
porta de comunicação com o mosteiro, com moldura em granito
pintado a fingir drapeados e sanefa em talha policroma e
dourada. Sub-coro com cobertura em madeira de caixotões,
pintada a marmoreados castanhos com florões em talha dourada
nos ângulos. Parede fundeira com guarda-vento de madeira e
vidro, ladeado por pias de água benta, em cantaria, gomadas. A
parede do lado do Evangelho possui dois arcosólios com os
túmulos de D. Júrio Geraldes e D. Nicolau Martins. No
alinhamento, numa posição elevada, surge um coreto de órgão,
com nervuras salientes decoradas com concheados e anjos
atlantes, com caixa de planta trapezoidal, acharoada de
vermelho e motivos dourados, com cenas de paisagem,
elementos arquitectónicos e animais exóticos, de nítida
aproximação à chinoiserie; possui atlante com os
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braços abertos e manto esvoaçante, sob um concheado; tem
guarda em balaustrada de madeira pintada a marmoreados
verde e vermelho, actualmente serve de comunicação entre o
mosteiro e a igreja. Ainda na parede do lado do Evangelho, surge
o retábulo de talha policroma a branco e dourado, dedicado a
Nossa Senhora de Fátima, e ao lado deste, púlpito, com base
rectangular de cantaria com guarda plena de talha policroma e
dourado, com sanefa em talha dourada encimada por imagem de
vulto, possui pinturas a marmoreados na moldura do vão. Vão de
arco apontado com porta de verga recta, com moldura granítica
pintado a marmoreados com data inscrita "1686" de
comunicação com um espaço de acesso ao púlpito e à sacristia.
Parede do lado da Epístola, com capela baptismal, revestida a
azulejos de padrão policromos, azuis e amarelo, pavimento com
revestimento cerâmico e tecto com moldura granítica a formar
reticulado, tendo nos vértices florões também graníticos, o
interior dessas quadrículas apresenta-se pintado de branco. Nos
ângulos do espaço, dispõem-se quatro colunas de granito, com
capitéis coríntios e fustes canelados, e ao centro uma pia
baptismal *3, de taça circular, decorada por elementos
vegetalistas, em cantaria, com tampa em cobre; sob a base da
janela, surge o crucificado em cruz granítica. Ainda do lado da
Epístola, surge capela dedicada a Nossa Senhora das Graças,
com acesso por arco de volta perfeita, assente em pilastras
toscanas, pintado com motivos fitomórficos, tendo no intradorso
inscrições pouco visíveis, do lado do Evangelho "UMA BONIS" e
do lado da Epístola "MORS EST M..." sendo sobreposto por
sanefa de talha policroma e dourada, decorada com
enrolamentos fitomórficos e concheados, com cartela central,
com o santíssimo sacramento, sendo sobrepujada por imagem
de vulto. A capela possui o tecto em abóbada de berço revestida
a caixotões de madeira, em talha dourada, e nas paredes
laterais, surgem duas janelas confrontantes em capialço com
sanefas em talha dourada e policroma e uma porta de verga
recta, do lado da Epístola, de comunicação com o espaço anexo.
Possui a parede testeira revestida com retábulo de talha
policroma e dourada, dedicado a Nossa Senhora das Graças.
Arco triunfal de volta perfeita assente em pilastras toscanas,
integralmente revestido a
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talha dourada com decoração exuberante de motivos
fitomórficos, concheados, anjos e putti; apresenta arquivoltas
decoradas com motivos vegetalistas e cartela central envolta em
enrolamentos que enquadram o sagrado coração. É encimado
por frontão interrompido de fragmentos de cornija, que se
encontra decorado com motivos fitomórficos, concheados e
quatro anjos de vulto; centralmente surge fresta de volta perfeita
com vitral. Retábulos colaterais idênticos, destacados, de talha
policroma e dourada. O do lado do Evangelho dedicado a Nossa
Senhora do Rosário e o do lado da Epístola dedicado ao
Sagrado Coração de Jesus. Capela-mor, sobrelevada por degrau
em cantaria, possui cobertura em abóbada de berço com
caixotões de madeira, em talha dourada, já sem os painéis
centrais, tendo no centro das molduras, pinturas sobre o reboco
da abóbada de granito; e pavimento em laje de granito.
Apresenta silhar de granito, encimado por um outro de azulejos
monocromos a azul sobre fundo branco com cercadura; e numa
posição mais elevada surgem azulejos monocromos a azul e
branco, de figura avulsa decorados com pássaros diversos e
flores, tendo os cantos ornados com "estrelinhas", revestindo por
completo as paredes laterais da capela-mor. Lateralmente,
abrem-se uma porta de verga recta, com moldura granítica, e
uma janela em capialço, encimada por sanefa de talha policroma
e dourada, no lado do Evangelho e duas janelas, em capialço,
encimadas por sanefa em talha policroma e dourada, no lado da
Epístola. Sobre supedâneo de granito, acedido por três degraus
centrais, surgem duas portas confrontantes com moldura
granítica com pinturas, sendo encimadas por apainelados de
talha policroma e dourada, albergando imaginária. Parede
testeira integralmente revestida pelo retábulo-mor, de talha
dourada, de planta côncava, de um eixo, definido por quatro
colunas torsas ornadas por pâmpanos, pássaros e pequenos
anjos, assentes em plintos, que se prolongam em duas
arquivoltas unidas no sentido do raio, com chave central saliente
formada por cartela decorada com enrolamentos vegetalistas que
enquadram dois anjos que seguram a mitra de bispo, encimados
por fénix, constituindo o ático; tribuna em arco de volta perfeita,
decorada com apainelados decorados com motivos vegetalistas,
e cobertura em abóbada
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com nervuras, decorada com motivos vegetalistas, contendo
trono expositivo, sob o qual se dispõem dois pequenos anjos de
vulto; na base do qual surge um sacrário, encimado por
enrolamentos vegetalistas e sobrepujado pela imagem do orago,
e porta decorada com o Salvador do Mundo, ladeado por dois
nichos em arco de volta perfeita, com abóbada concheada,
albergando imaginária; sotobanco em madeira pintada a
marmoreados a vermelho e verde, que enquadra altar
paralelepipédico, de madeira recente. Sacristia com paredes
rebocadas e pintadas de branco, tecto e pavimento em madeira.
Possui na parede N. grande arcaz de madeira e na parede E.,
lavabo em cantaria, sob supedâneo também em cantaria, com
espaldar rectangular, terminado em friso e cornija recta,
decorado com motivos fitomórficos, e duas bicas enquadradas
por carrancas, tendo ao centro cartela rectangular com o ano
inscrito "1727"; remate com volutas, tendo centralmente a mitra
de bispo, é sobrepujado por motivos vegetalistas que formam
cruz. MOSTEIRO de planta em U invertido composto pela
justaposição de três corpos rectangulares que se articulam em
torno do claustro. Massa simples de volume horizontal, com
fachadas em alvenaria de granito, rebocadas e pintadas de
branco, de três registos, rasgado por vãos de verga recta com
moldura de granito; e rematados por cornija sob beiral. No
prolongamento do muro de granito, virado a S., abre-se um portal
de verga recta com moldura granítica, aberto em espaldar
rebocado e pintado de branco, enquadrado por duas pilastras
toscanas, com remate em cornija contracurvado, sobrepujado por
dois pináculos com esfera, tendo centralmente a pedra de armas.
A fachada virada a S., apresenta-se no último registo, com a
alvenaria pintada e rebocada a branco, tendo centralmente duas
portas de acesso a uma varanda única, apoiada em quatro fortes
cachorros de granito, e na parte inferior desta, em granito
aparente. A fachada virada a N. possui escadaria granítica e
fronteira a esta, tanque com bica em granito, com a imagem de
uma carranca. CLAUSTRO quadrangular, de dois registos,
separados por friso; no primeiro, possui em cada umas das alas,
arcos de volta perfeita, assentes em colunas toscanas; e no
segundo, janelas com parapeito saliente, que mostra já ter
existido pequenas varandas.
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Galerias com fragmentos de pintura mural, sendo visível uma
cartela com o busto de um bispo. Ao centro da quadra, uma
fonte, enquadrada por pequenos arbustos. INTERIOR com os
tectos de madeira, sendo os do claustro em caixotões. Antigo
refeitório com paredes revestidas a painéis de azulejos,
monocromos a azule branco, com molduras de volutas, cartelas
e motivos fitomórficos, enquadrando pássaros. CRUZEIRO sobre
plataforma quadrangular composta por quatro degraus
escalonados, sobre os quais se ergue plinto paralelepipédico,
com faces de almofadas, onde assenta coluna jónica, e capitel
cujas faces ostenta o escudo com as cinco quinas; sendo
coroado por cruz com braços de secção quadrada.

Descrição Complementar

TALHA: Retábulos colaterais semelhantes, de talha policroma e
dourada, de planta recta e um só eixo, profusamente decorados
com motivos vegetalistas, flores, pequenos anjos e putti;
definidos por pilastras, assentes em plintos paralelepipédicos,
rematados por arquivolta unida no sentido do raio, formando o
ático, tendo o interior revestido com painel relevado policromo
semicircular, o do lado do Evangelho apresenta a Virgem Maria
rodeada de anjos e o do lado da Epístola apresenta Cristo
Redentor rodeado de putti. Ao centro abre-se nicho em arco
pleno, com porta de vidro, albergando imagem, e interior com
apainelado; altar paralelepipédico com frontal decorado com
cartela envolta em motivos vegetalistas. Possui ilhargas com a
temática decorativa dos retábulos; retábulo de Nossa Senhora de
Fátima, de talha policroma branca e dourada, de planta recta e
três eixos definidos por quatro colunas torsas de fuste decorado
com motivos vegetalistas e pequenos anjos, assentes em plintos
paralelepipédicos decorados com enrolamentos vegetalistas e
querubins; remate em arquivoltas unidas no sentido do raio,
formando o ático. No eixo central abre-se nicho de volta perfeita
com o fundo revestido a apainelados. Eixos laterais com peanhas
e baldaquinos; altar rectilíneo, decorado com motivos fitomórficos
relevados a dourado, tendo centralmente cartela circular com
pintura, representando Nossa Senhora de Fátima; retábulo de
Nossa Senhora das Graças, de talha policroma
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 e dourada, de planta recta e três eixos definidos por duas
colunas e duas pilastras. No eixo central, abre-se tribuna de volta
perfeita, enquadrada por pilastras, rematada por sanefa de
lambrequins, de onde pendem drapeados, albergando imagem,
na base da tribuna surge o sacrário, envolvido por enrolamentos
fitomórficos e concheados com anjos de vulto, encimado por
baldaquino tendo na porta a imagem de Agnus Dei. Eixos laterais
com mísulas, protegidos por pequenos baldaquinos, com o fundo
pintado por motivos fitomórficos a vermelho e verde. Remate
com fragmentos de frontão, dos quais surgem anjos de vulto.
Altar em forma de urna, tendo frontal pintado, com cartela oval
enquadrada por motivos vegetalistas.

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Mosteiro dos Cónegos Regrantes de Santo

Utilização Actual

Cultual e devocional: igreja / Residencial e turística: mosteiro

Propriedade

Privada: Igreja Católica (Igreja) / pessoa singular (mosteiro)

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 10 / 11 / 14 / 15 / 17 / 18 / 20

Arquitecto | Construtor | Autor

ENTALHADOR: Manuel Ferreira de Figueiredo (1700).

Cronologia

990 / 1022 - Fundação do mosteiro, pelo bispo D. Sisnando,
irmão de D. Mónio Viegas; 1141 -  já pertencia à ordem dos
cónegos regrantes de Santo Agostinho, e recebeu carta de couto
de D. Afonso Henrique; séc. 12, finais - reedificação da igreja;
1320 - no Catálogo das igrejas, comendas e mosteiros do Reino,
surge taxado em 1500 libras, valor elevado relativamente a
outros mosteiros
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 da região; séc. 14, segunda metade - dois túmulos pertencentes
a D. Júrio Geraldes e a D. Nicolau Martins; séc. 15 - túmulo de D.
Salvado Pires; 1475 - entrou em regime de comenda; 1593 -
iniciou a reforma que culminou com a sua integração na
Congregação de Santa Cruz de Coimbra; séc. 17, segunda
metade - grande campanha de obras no mosteiro e igreja, que
estaria concluída em 1678; 1700 - realização do retábulo-mor e
dos colaterais, em talha dourada por Manuel Ferreira de
Figueiredo; 1740 - azulejos da capela-mor; 1834 - extinção das
Ordens Religiosas; o mosteiro foi vendido a particulares; séc. 20
- construção do um corpo de dois pisos adossado a fachada
lateral S.; construção do cruzeiro; 1914 - pavimentos da torre
sineira; 1958 - propriedade de António Pereira Pinto; 1969 -
tremor de terra fez abalar as estruturas do arco triunfal,
provocando o deslocamento da talha; 1977 - foi determinada a
classificação da igreja como monumento nacional e o mosteiro
como imóvel de interesse público, pelo mesmo Decreto nº
129/77, de 29 Setembro, respectivamente no art. 1º e no art. 2º;
1995 - a igreja candidatou-se à CE no âmbito de Apoio a
Projectos - Piloto no Domínio da Conservação do Património
Arquitectónico Europeu; 1996 - ofício do IPPAR a solicitar à
DGEMN uma vistoria à igreja para elaboração de um relatório,
por forma a que o IPPAR possa considerar a eventualidade de
apoiar a recuperação do espólio artístico, constituído por
retábulos em talha dourada, azulejos, tectos em caixotões e
cadeiral; 1997 - ofício da DGEMN ao IPPAR com a proposta de
intervenção nas áreas da conservação, consolidação,
beneficiação e eventual restauro das talhas, pinturas sobre
alvenarias de granito, azulejaria, pintura sobre madeira de portas
e vãos interiores, balaustradas, caixotões dos tectos e cadeiral
do coro, assim como a pintura mural existente no claustro e os
azulejos do refeitório do mosteiro; sob a coordenação da
DGEMN com colaboração do IPPAR; 2002 - ofício do padre
Manuel de Oliveira Sousa Vales a solicitar obras nas coberturas,
drenagem de águas pluviais, conservação de tectos e restauro
da talha e pavimentos; 2005 - o padre Manuel de Oliveira Sousa
Vales enviou ofícios para várias entidades (Comissão Europeia,
IPPAR, DGEMN, Governo Civil do Porto, CCDR-N, Assembleia
da
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República, Câmara Municipal do Marco de Canaveses e Bispo
da Diocese do Porto) no sentido de alertar para o estado de
degradação geral da igreja, nomeadamente as condições

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica, maneirista e barroca. Antigo
mosteiro de Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, masculino,
com edifício de planta composta por igreja de planta longitudinal
e dependências monacais, dispostas à volta do claustro,
lateralmente à igreja. Conserva ainda alguns trechos de
construção românica, como a antiga capela-mor que seria
quadrangular, com abóbada de pedra e arcadas cegas nas
fachadas exteriores; visível nos paramentos exteriores através
dos contrafortes e nos vãos em arco, e alguma silharia, que
apresenta frisos com motivos axadrezados e um capitel; e ainda
no remate da cobertura na zona da capela-mor com o mosteiro,
onde existem fragmentos de frisos axadrezados e modilhões. As
grandes transformações foram realizadas a partir de finais do
séc.17, com a abertura de novos e maiores vãos, a criação de
uma nova fachada principal da igreja; e mais notório de todo o
séc. 18, a criação de uma decoração exuberante no interior da
igreja, através do revestimento a azulejos setecentistas, na
capela-mor, na cobertura dos tectos em madeira de caixotões, na
pintura dos vãos interiores e sobretudo na coerência estilística da
talha nacional, do retábulo-mor, dos colaterais e do arco triunfal,
de grande riqueza de relevo e ornatos. No interior do mosteiro,
também existem painéis de azulejos, no antigo refeitório e
algumas pinturas murais na galeria do claustro.

Características Particulares

É de destacar a originalidade da fachada principal da igreja, em
que apresenta junto ao portal, duas arcadas cegas, conservando-
se uma arcada inteira e o arranque de uma segunda, com as
aduelas decoradas por animais unifrontados. Segundo Ferreira
de Almeida, trata-se de uma solução excepcional na arquitectura
românica portuguesa, que poderá se explicar tanto pela
transposição das arcadas da capela-mor como por influências
vindas da região de
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Orense ou de Oeste de França. As arquivoltas destas arcadas
apresentam os temas bracarenses dos animais unifrontados já
muito evoluídos e tardios. Cruzeiro revivalista, de linhas

Dados Técnicos

Estrutura mista (mosteiro) e estrutura autoportante (cruzeiro).

Materiais

Estrutura em alvenaria de granito aparente, muros, molduras de
vãos, colunas, frisos, cornijas, arcos, cruzes, capitéis, pia
baptismal, pia de água benta, lavabo, túmulos, escadas, plintos,
cruzeiro e outros elementos em granito; pavimento de betão na
torre sineira; paredes pintadas e rebocadas a branco na sacristia;
pavimento em lajeado de granito na nave e capela-mor, de
madeira na nave, na sacristia e parte da capela-mor; portas,
sanefas, tectos, arcaz, e caixilharias em madeira; azulejos,
revestimento cerâmico na capela baptismal; gradeamentos de
janela em ferro; sinos em cobre; vidros simples e vitrais;
cobertura em telha.

Bibliografia

LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho, Portugal
Antigo e Moderno. Diccionário Geographico, Estatistico,
Chorographico, Heraldico, Archeologico, Historico, Biographico e
Etymologico de todas as cidades, vilas e freguesias de Portugal,
vol. 11, Lisboa, 1882;  DGEMN, Igreja Matriz de Vila do , Boletim
nº 107, Lisboa; ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, Geografia
da Arquitectura Românica in História da Arte em Portugal, vol. 3,
Lisboa, 1986; VALENÇA, Manuel, A Arte Organística em
Portugal, vol. II, Braga, 1990; IPPAR, Património Arquitectónico e
Arqueológico Classificado, volume II, Lisboa, 1993; SOUSA,
Bernardo Vasconcelos e Sousa (Dir.), Ordens Religiosas em
Portugal: das origens a Trento – Guia Histórico, Lisboa 2005;
www.mosteiro.pt.vu <http://www.mosteiro.pt.vu/>, 29 Janeiro,
2007.

Documentação Gráfica

Não definido

Documentação Fotográfica
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DGEMN: DSID, DREMN

Documentação Administrativa

DGEMN: DREMN

Intervenção Realizada

Proprietário do Mosteiro: 1958 - Diversos trabalhos de
conservação das coberturas; 1980 - obras nas coberturas;
Paróquia: 1990 - obras de conservação; DGEMN: 1997 -
diagnóstico sobre o estado de conservação e patologias do
imóvel; 2006 - reavaliação das necessidades de intervenção no

Observações

*1 - DOF: Igreja de Vila Boa do Bispo, incluindo os túmulos; *2 -
DOF: Mosteiro de Vila Boa do Bispo; *3 - a primitiva pia
baptismal encontra-se no primeiro piso da torre sineira.

Autor Data

Isabel Sereno 1994 / Paula Noé 1996 / Sónia Basto 2007

Actualização

Não definido


