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Igreja de Abragão

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011311010015

Designação

Igreja de Abragão

Localização

Porto, Penafiel, Abragão

Acesso

Av. Melo e Sousa

Protecção

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

Enquadramento

Urbano, junto à residência e cemitério paroquial.

Descrição

Planta longitudinal composta por nave única com torre sineira
quadrangular adossada junto à fachada principal, capela-mor
rectangular e sacristia adossada lateralmente a esta última.
Volumes escalonados com coberturas diferenciadas em telhados
de duas águas, e em coruchéu na torre sineira. Fachada
principal, a E., flanqueada por cunhais sobrepujados por
pináculos piramidais, e remate em empena com cruz latina no
eixo. Portal axial rectangular, apresentando a padieira inscrição
latina, em três regras, fazendo referência à data de reedificação
da igreja. Sobre o portal janela rectangular. Torre sineira de dois
registos, separados por friso, com cunhais sobrepujados por
pináculos. Segundo registo, rasgado em cada uma das faces por
ventanas. Na parede testeira da nave abre-se um óculo, em
estrela de cinco pontas com orifício circular no centro, decorado
com círculos, suásticas, rosetas e palmetas, limitado
exteriormente por um filete duplo a que se
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segue uma moldura torada. Exteriormente o arco toral é marcado
por dois contrafortes, com ressalto. A cornija assenta em
modilhões lisos, somente conservados na parede S., de perfil
côncavo, estando toda a cabeceira contornada, a meia altura do
alçado, por um friso com motivos geométricos. Na parede N., a
partir da capela-mor, abre-se porta rectangular que comunica
com a sacristia. No interior, lambril de azulejos recentes, coro-
alto sustentado por um par de consolas pétreas, apresentando
um varandim com gradeamento de ferro e parapeito de madeira,
processando-se o acesso pela escadaria entre parede dupla,
com entrada junto à porta S.. Sob o coro, pia baptismal,
enquadrada por um arco de volta perfeita rasgado na parede,
vedada por cancelas metálicas; no lado do Evangelho sarcófago
do Abade Ambrósio Vaz de Golias encimada por inscrição
funerária na parede e no lado da Epístola um outro sarcófago e
inscrição. A meio da nave adossa-se no lado da Epístola púlpito
com consola pétrea, varandim de madeira e acesso pela
escadaria do coro. Seguem-se-lhe duas capelas colaterais, em
arco de volta perfeita, dedicados a São José, do lado da Epístola,
e a Nossa Senhora de Fátima, no lado do Evangelho. Ladeando
o arco triunfal, dois retábulos de talha, dedicados a Nossa
Senhora do Rosário, do lado do Evangelho, e a Santo António,
da parte da Epístola. Tecto de madeira em masseira. Capela-mor
coberta por uma abóbada em meio ponto. O arco triunfal e um
arco toral são de arco apontado assentes em colunas
embebidas, de fustes cilíndricos, sobrepostas a bases
bolbiformes. Os capitéis apresentam decoração humana, animal
e vegetalista estilizada, apresentando nos ábacos um friso em
fita de tríplice moldura, enlaçada, que se prolonga cercando
internamente toda a ábside. Toda a capela-mor está pintada,
assim como a parede testeira da nave e o arco triunfal, com
temas vegetalistas, sendo iluminada por uma fresta ajanelada,
alargada exteriormente, no topo da ábside, e por duas outras
frestas, alargadas e ajaneladas, na parede S., de duplo
alargamento e mais modernas, uma em cada tramo. Retábulo-
mor de talha dourada.

Descrição Complementar

Sob o coro-alto, do lado do Evangelho, encontra-se o sarcófago
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do Abade Ambrósio Vaz de Golias, com estátua jacente, de
capa, mãos sobre o peito e chapéu abacial de quatro gomos,
apresentando por cima, inserta na parede O., a respectiva
inscrição funerária em 11 regras, referindo igualmente a data de
construção da primitiva igreja. A arca apresenta, na face maior,
uma moldura em cujo campo rebaixado se inscrevem, em baixo
relevo, uma elipse ladeada por dois losangos. Da parte da
Epístola, em posição simétrica, encontra-se outro sarcófago com
tampa de secção hexagonal com volume em duas águas e
aresta superior aplanada, onde está gravada a data de 1608,
apresentando igualmente na tampa uma inscrição funerária
latina, numa única regra, estando decorada a parede da arca
com uma elipse ladeada simetricamente por uma cruz grega e
um losango, estando os motivos inscritos em quadrados
delimitados por uma linha incisa.  A nave apresenta, na parede
S., uma porta de vão rectangular e uma janela alta, gradeada e
envidraçada, enquanto na parede N. se registam duas janelas
idênticas, que, no seu conjunto, iluminam o interior da nave. A
construção da sacristia na parede N. da capela-mor, ocultou a
respectiva parte exterior da ábside românica.

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Igreja

Utilização Actual

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

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 13 / 17 / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia
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Séc. 12 - Fundação da Igreja; séc. 13 - remodelação da Igreja;
1668 - demolição da nave românica e reconstrução da igreja;
séc. 18 - remodelação da igreja; 1820 - construção da torre
sineira; 1975 - suspensão das obras de alteração do pavimento
do adro, sendo este reposto no seu estado primitivo.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica e barroca. Igreja de planta
longitudinal, com nave setecentista a que se adossa torre sineira
e capela-mor rectangular abobadada em românico tardio do Vale
do Tâmega a que se adossa sacristia. Capela-mor de dois
tramos definidos, exteriormente, por contraforte escalonado e
percorrida a meia-altura por largo friso, apresentando
semelhanças com a Igreja de Paço de Sousa (v.
PT011311220003). Retábulos laterais maneiristas e retábulo-mor
de talha dourada estilo joanino.

Características Particulares

As colunas adossadas, as bases bulbiformes e os capitéis são de
grande volume, relativamente à pequena altura da cabeceira.  A
rosácea sobre o arco triunfal é também relativamente grande e a
sua decoração retoma os tradicionais temas da suástica
flamejante, das rosetas de seis folhas e da estrela de cinco
pontas.

Dados Técnicos

Estrutura mista (capela-mor) e paredes autoportantes (nave).

Materiais

Estrutura em granito aparente; granito em muros de vedação,
pavimentos e escadas da envolvente, em cunhais, em
platibandas e no pavimento e abóbada da capela-mor; calcário
branco em pavimentos da envolvente; pedra no revestimento de
pavimento e escadas interiores; ferro em tirantes interiores, em
ferragens e fechaduras de portas e no varandim do coro-alto;
zinco em algerozes; madeira em caixilhos, no revestimento de
pavimentos interiores, abóbada, sanca e rodapés interiores, e
retábulos; telha cerâmica na cobertura; azulejos no interior; vidro
nos vãos.
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Documentação Gráfica

DGEMN: DSID

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID

Intervenção Realizada

1975 - Início de obras de modificação do pavimento do adro
envolvente, as quais incluíram o espalhamento de cascalho para
receber o acabamento previsto de betonilha esquartelada;
reposição do pavimento do adro no seu estado primitivo;
Paróquia: 1977 - envernizamento do forro da nave; 1991 -
substituição das portas exteriores da igreja; Paróquia: 1993 -
restauro da talha do retábulo-mor; DGEMN: 2004 - conservação
geral do imóvel: vãos exteriores, tecto da nave, restauro da
pintura sobre madeira e das pinturas sobre tela da sacristia e
reformulação da instalação eléctrica da igreja.

Observações

*1 - DOF: Igreja de Abragão, incluíndo os túmulos; *2 - A Rota
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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), 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 (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
(v. PT011303150001).

Autor Data

Isabel Sereno / Paulo Amaral 1994

Actualização

Sandra Quaresma 2004


