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Igreja de São Pedro de Ferreira / Igreja de São Salvador de
Ferreira

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011309050001

Designação

Igreja de São Pedro de Ferreira / Igreja de São Salvador de
Ferreira

Localização

Porto, Paços de Ferreira, Ferreira

Acesso

EM de Paços de Ferreira para Ferreira

Protecção

MN, Dec. nº 14 985, DG 28 de 03 Fevereiro 1928

Enquadramento

Rural, isolada. Implanta-se em vale aberto com campos agrícolas
e casais rurais dispersos. Localiza-se no entroncamento entre
duas EM com a fachada principal virada à estrada ladeado pelo
cemitério e pela residência paroquial.

Descrição

Planta longitudinal composta, de uma só nave com quatro
tramos, e ábside redonda exteriormente e interior poligonal. A
preceder a fachada principal nártex, actualmente em ruína, com
portal de arco pleno axial e laterais. Sobre o pano de muro axial
ergue-se à direita campanário de dois sinos, terminado em
empena.Fachada principal em empena, com portal inscrito em
gablete, com cinco arquivoltas molduradas com lóbulos
perfurados assentes em oito colunelos capitelizados. A arquivolta
exterior é envolvida por um cordão entrançado. O tímpano é liso
e de granito esbranquiçado, assente sobre mochetas também
lisas. Nas fachadas laterais,
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contrafortes denunciando os tramos da nave a cada um dos
quais corresponde uma fresta. Tem dois pórticos laterais
simétricos, situados no segundo tramo, e organizados de forma
muito semelhante com arquivoltas diédricas e tímpanos lisos. A
ábside, redonda, apresenta quatro colunas adossadas, assentes
num soco corrido com duplo ressalto, e um friso a meia altura.
Tem três frestas, em panos alternados. Ambas têm cornija
corrida sobre bandas lombardas. No INTERIOR, a nave tem
colunas adossadas com capitéis lisos, em forma de anel, e
plintos ricamente decorados. É percorrida por friso decorado por
motivos cordiformes. O arco triunfal é liso, de duplo ressalto, com
remate superior vegetalista. Na ábside, de interior poligonal, as
três frestas são envolvidas por complexos toreados e, em parte,
por colunas de decoração helicoidal. Nas faces intermédias do
polígono, existem arcos cegos. Este nível assenta num friso
contínuo que se prolonga para o tramo recto da capela-mor
ligando à arcarias geminadas aí existentes. No fundo da ábside,
existe um primeira fiada de  cinco nichos, sendo os dois laterais
rematados em arco mitraico. Duas pilastras fasciculares
estabelecem a transição com o tramo recto da capela-mor, o qual
é coberto por uma abóbada de berço enquanto a parte posterior
tem abóbada de meia calote.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: convento

Utilização Actual

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

Propriedade

Pública: Estatal

Afectação

Época Construção

Séc. 12
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Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 11, final / séc. 12, início - Edificação da primeira igreja de
construção românica; séc. 12 - instituição da Colegiada de São
Pedro de Ferreira; 1180 / 1195 - obra românica da igreja actual;
1475 - a igreja e mosteiro, com o couto e propriedades
adjacentes, deixam de estar ligados aos cónegos sendo
anexados à Câmara do Bispo do Porto; 1930, cerca de - a
armação do telhado encontrava-se em ruína; séc. 20, déc. 50 -
recolocação da imagem de São Pedro na capela-mor, após se
retirar da fachada principal, o nicho onde se encontrava.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica. Igreja monástica, de nave única
longitudinal e capela-mor de planta circular no exterior e
poligonal no interior abobadada.

Características Particulares

É um dos monumentos românicos portugueses mais cuidados,
destacando-se pela elevação excessiva das suas paredes e pelo
carácter elaborado do plano da cabeceira. Apesar da unidade
arquitectónica que evidencia, detectam-se três correntes
estilísticas com origem em Zamora, Porto e Unhão. Na capela-
mor a construção do primeiro tramo, mais largo e mais alto,
revela a adopção da solução típica do alto Minho. Internamente,
o fecho da capela-mor com forma poligonal, em três panos,
lembra a solução da Igreja de Roriz, embora haja diferenças
notórias entre elas.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes na nave e estrutura mista na capela-mor.

Materiais

Estrutura de cantaria de granito aparente; granito em muros de
vedação e pavimentos da envolvente, modinaturas, arcos, pilares
/
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 colunas, arcos botantes / contrafortes, cunhais, soco,
pavimentos e coberturas interiores; calcário branco em
pavimentos da envolvente; chumbo nos caixilhos; ferro em
fechaduras e ferragens das portas; zinco nos algerozes; madeira
na estrutura da cobertura, portas; telha cerâmica na cobertura;
vidro simples e colorido nas janelas.

Bibliografia

DGEMN, A Igreja de S. Pedro de Ferreira, Boletim nº 7, Lisboa,
1937; Ministério das Obras Públicas, Relatório da Actividade do
Ministério no ano de 1952, Lisboa, 1953; Tesouros Artísticos de
Portugal, Lisboa, 1976; ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de,
Arquitectura Românica de Entre-Douro-e-Minho, Porto, 1978, II,
p. 218 - 221; idem, História da Arte em Portugal. O Românico,
vol. 3, Lisboa, 1986; REAL, Manuel Luis, A igreja de S. Pedro de
Ferreira. Um invulgar exemplo de convergência estilística, Paços
de Ferreira, 1986;  Património Arquitectónico e Arqueológico
Classificado, Inventário, Lisboa, 1993, vol. II, Distrito do Porto, p.
40 - 41.

Documentação Gráfica

DGEMN: DREMN

Documentação Fotográfica

DGEMN: DREMN

Documentação Administrativa

DGEMN: DREMN

Intervenção Realizada

DGEMN: Demolição do coro que obstruía a nave e encobria
parte da porta principal da igreja; 1930 - apeamento do altar-mor
e de outros quatro existentes na nave, um dos quais ocasionava
o entaipamento do pórtico lateral N.; desentaipamento do pórtico;
apeamento do púlpito de construção recente; demolição da
escada exterior improvisada junto da fachada S. do nártex, para
dar acesso ao campanário, e desobstrução da escada primitiva,
construída
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para igual fim no interior da mesma parede, bem como da
respectiva porta; rebaixamento e lajeamento de todo o chão da
nave e capela-mor, incluíndo a construção dos degraus que ali
separam os dois corpos do edifício; rebaixamento geral do
pavimento do nártex e de todo o adro; séc. 20, déc. 30-  início
dos trabalhos de desmonte e reconstrução de toda a armação do
telhado e do tecto abobadado de madeira com que fora recoberta
a nave; construção e assentamento do novo telhado,
compreendendo a armação completa e a cobertura com telha
nacional dupla; consolidação da abóbada e cornija da capela-mor
e substituição da antiga cobertura por outra nova, de telha
nacional dupla; 1933 - construção de um altar de pedra, maciço,
com utilização de elementos primitivos encontrados durante as
obras (parte do pedestal, mesa, etc.); reconstituição de duas
frestas molduradas da capela-mor, que tinham sido alargadas
para se obter mais luz; 1934 - demolição dos oito janelões da
nave e substituição destes pelas primitivas frestas, totalmente
reconstruídas com elementos que se encontraram durante as
obras; 1936 - demolição do anexo que fora construído na
fachada N., junto da ábside, para instalação da sacristia, e
substituição desse edifício por outro de planta mais reduzida,
com o fim de desafrontar os gigantes das paredes obstruídas
pela construção e ainda o friso ornamentado da ábside;
substituição de diversas cantarias lisas que se encontravam
mutiladas nas paredes interiores e exteriores da igreja,
nomeadamente nos colunelos que interior e exteriormente
guarnecem a capela-mor; construção e assentamento das portas
exteriores; colocação de vitrais coloridos, com armação de
chumbo; séc. 20, déc. 40 - reparação dos degraus primitivos da
porta principal, que se achavam soterrados; demolição de uma
parte das paredes do nártex que ocultava o ábaco esculpido do
pórtico principal; colocação, no mesmo pórtico, do tímpano e dos
cachorros que o sustentam (estes serão completados com os
lavores que os devem realçar, depois de se estudara o mais
adequado motivo ornamental); 1937 - obras de restauro; 1950 -
entaipamento da porta da fachada principal que dava acesso ao
coro; séc. 20, déc. 50 - reconstituição da empena da parede
suplementar onde se abre o pórtico principal, depois de ter sido
retirado
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 um nicho que ali se introduzira modernamente para abrigar uma
antiga imagem de São Pedro; demolição da parede de silharia
que entaipava o primitivo pórtico da fachada N., reconstituição
dos degraus do mesmo pórtico e substituição da pedra inferior do
respectivo tímpano; reconstrução da soleira e degraus da porta
da fachada S., que haviam desaparecido; reconstituição da
rosácea da fachada posterior da nave, sobre o arco triunfal;
limpeza geral das argamassas que encobriam a silharia da nave
e ainda a das paredes e abóbada e capela-mor, com tomada das
juntas em todas as paredes exteriores da igreja; construção e
assentamento de uma cruz terminal na empena posterior da
nave, depois de ser apeada e reconstituída a mema empena;
1952 - limpeza e reparação ligeira dos telhados, incluindo
substituição de telhas partidas; 1966 - reparação das ferragens
das portas exteriores, limpeza geral das coberturas e pintura das
portas exteriores de madeira a tinta de óleo; limpeza geral dos
telhados com substituição de telhas partidas e em falta, e a
reparação doos rufos e vedações; pintura das portas exteriores
com três demãos de tinta de óleo e reparação e afinamento das
ferragens das portas compreendendo a reposição das peças em
falta; 1982 - reparação de coberturas; 1986 - reparação da
cobertura; execução de uma valeta junto ao muro para impedir
infiltrações de água; 1989 - reparação da cobertura; 1995 -
reparação da cobertura da capela-mor, revisão do telhado da
nave, instalção eléctrica e carpintarias; 2000 - obras de
conservação da sacristia, as quais contemplaram a execução de
um novo tecto em madeira de castanho, execução e aplicação de
vitrais nos vãos, colocação de uma bica de abastecimento de
água para a pia de granito existente; 2003, Agosto - data do
concurso de adjudicação para elaboração de estudos de
arquitectura; 2004 - vistia ao imóvel dos técnicos da DREMN
para avaliação do estado de conservação do imóvel com o
objectivo de estabelecer prioridades de intervenção.

Observações

*1 - A Rota do Românico do Vale do Sousa inclui 19 imóveis:
Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios (v. PT011311100010),
Igreja de
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 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), Ponte de Espindo (v.
PT011305130009), Ponte de Vilela (v. PT011305020008), Igreja
de Aveleda (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), Igreja
Matriz de Meinedo (v. PT011305130002) e Mosteiro de Pombeiro

Autor Data

Isabel Sereno / Paulo Dordio 1995

Actualização

Sandra Quaresma 2004


