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Igreja de Gândara / Igreja de São Miguel / Igreja de Cabeça
Santa

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011311040009

Designação

Igreja de Gândara / Igreja de São Miguel / Igreja de Cabeça
Santa

Localização

Porto, Penafiel, Cabeça Santa

Acesso

A 2 Km. do cruzamento de Oldrões para Rio de Moinhos, EN 106

Protecção

MN, Dec. nº 14 425, DG 228 de 15 Outubro 1927, ZEP, DG 188
de 15 Agosto 1951

Enquadramento

Rural, isolado, implantação harmónica. Implanta-se num terreno
à face da estrada, num pequeno adro, definido por muros baixos
em granito e pela casa do pároco a S., a Casa da Torre a NO. e
a Torre sineira a O. No adro a E., algumas árvores envolvem a
fachada posterior da Igreja. Na proximidade, outras grandes
casas de  lavoura, em granito aparente.

Descrição

Planta longitudinal composta por nave rectangular, capela-mor
quadrangular e, a N., torre sineira quadrada, no alinhamento da
fachada principal, capela lateral e pequena sacristia. Volumes
escalonados com coberturas diferenciadas em telhados de duas
águas, exceptuando-se a da sacristia de uma água. A fachada
principal voltada a O., apresenta apenas um portal de duas
arquivoltas de arco perfeito, assentes em finos colunelos, com
capitéis
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lavrados de motivos fitomórficos e zoomórficos. Sobre o portal
uma fresta de remate em arco perfeito. Remate em empena. Na
fachada S. abre-se um portal à semelhança do anterior com
motivos decorativos  também idênticos. Fachadas laterais
percorridos por cachorros. Interior com capela colateral, revestida
a azulejos do tipo tapete setecentistas (azuis, brancos e
amarelos), retábulo, jambas e intradorso e tecto de caixotões de
talha dourada. Arco triunfal ligeiramente ogival com os capitéis
decorados encimados  por rosácea. Ao nível das impostas corre
friso decorado com palmetas. Capela-mor singela com fresta na
parede testeira. Tectos de madeira.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Igreja

Utilização Actual

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

Propriedade

Pública: Estatal

Afectação

Não definido

Época Construção

Séc. 13 (conjectural) / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 12 - Data provável da construção, segunda a tradição pela
rainha D. Mafalda; séc. 13, 2º quartel - data apontada por Carlos
Alberto F. de Almeida para a sua construção; séc. 18 - colocação
do retábulo de talha.

Tipologia
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Arquitectura religiosa, românica. Igreja de planta longitudinal e
capela-mor quadrangular, estruturalmente presa ao românico da
bacia do Sousa e do Baixo Tâmega. Possui afinidades de
concepção e linguagem arquitectónica com a Igreja de São Gens
de Boelhe e com a Igreja Matriz de Meinedo.

Características Particulares

Na resolução das arcadas do portal S. e em pormenores
decorativos revela influências provindas de Cedofeita, Porto.
Capela colateral com azulejos setecentistas e talha dourada.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Paredes exteriores e interiores em alvenaria de granito aparente;
Revestimento do pavimento da nave em granito (na entrada e
percurso na direcção da capela-mor) e soalho de madeira;
Revestimento em lajeado de granito na capela lateral e capela-
mor; Revestimento do pavimento da sacristia em betonilha e
tijoleira; Tecto da capela-mor e nave (com tirantes de ferro) em
madeira; Tecto da capela lateral em talha; Vitrais nas frestas;
Portas em madeira pintada; Cobertura da torre em granito;
Coberturas em estrutura de madeira e revestida a telha de barro
tipo aba e canudo.

Bibliografia

DGEMN, Igreja de Cabeça Santa, Boletim nº 64, Lisboa, 1951;
Ministério das Obras Públicas, Relatório da Actividade do
Ministério no ano de 1952, Lisboa, 1953; Guia de Portugal, IV, I,
vol. 4, Coimbra, 1985;  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de,
Geografia da Arquitectura   Românica in História da Arte em
Portugal, vol. 3, Lisboa, 1986, p. 50 - 131; IPPAR, Património
Arquitectónico e Arqueológico Classificado,  vol. II, Lisboa, 1933.

Documentação Gráfica

DGEMN: DSID, DREMN; IPPAR, pº 89 / 3 (12)

Documentação Fotográfica
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DGEMN: DSID

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID; IPPAR, pº 89 / 3 (12)

Intervenção Realizada

DGEMN: 1937 - Diversos trabalhos na Igreja; 1938 - diversos
trabalhos de limpeza e reconstrução; 1939 - conclusão do
restauro da Igreja; 1940 - diversos trabalhos; 1942 - obras de
restauro da Igreja; diversos trabalhos; transferência do antigo
altar-mor para a Igreja de São Vicente de Irivo em Penafiel; 1950
- obras de beneficiação a executar na Igreja; 1951 - trabalhos de
modificação da Instalação Eléctrica; 1966 - mudança do altar-
mor; 1973 - trabalhos de conservação; instalação eléctrica; 1985
- reparação total da cobertura; 2003 - revisão geral da cobertura
com a substituição pontual de telhas fissuradas e execução de
novos rufos em zinco; beneficiação geral dos vãos exteriores;
reparação pontual das juntas dos paramentos exteriores e
lavagem superficial a escova e água de todos os paramentos
exteriores da igreja; remoção do pavimento do adro e execução
do novo pavimento do tipo solo-cimento; reformulação de
lajeados existentes na periferia da Igreja e Casa do Padre;
execução de apoios para os túmulos; execução de iluminação
exterior; beneficiação geral da torre sineira compreendendo a
picagem de rebocos e tratamento de juntas, a execução de
protecções em malha metálica na zona dos sinos, contra os
pombos, e a beneficiação dos vãos; limpeza geral do interior;
2004 - obras de beneficiação pontual das juntas dos paramentos
interiores; substituição pontual de madeiramentos de pavimento
e tecto e posterior encerramento; execução de novas portas
interiores e beneficiação das existentes; remodelação da zona da
celebração, com o apeamento do altar, execução de estrados em
madeira e novo sacrário em latão; remodelação da instalação
eléctrica e revisão da aparelhagem de som; beneficiação geral
dos pavimentos e tectos em madeira; execução de novos
pavimentos em tijoleira cerâmica, tectos em madeira e rebocos
com argamassas tradicionais.

Observações
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*1 - A Rota do Românico do Vale do Sousa inclui 19 imóveis:
Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios (v. PT011311100010),
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), 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 1994

Actualização

Miguel Malteiro 2004


